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Abstract 

This aim of this master thesis is to explore and answer the following main - and sub-questions:  

What determine Danish elite sporting success, and how can Denmark boost its success compared to other 

countries in SPLISS cooperation?  

• How does one measure elite sporting success?  

• What social value does Danish elite sport has?  

After a brief review of the historical development and impacts on elite sport, the Danish sport structure and 

economy are being analyzed. Further the method for measuring elite sporting success in Denmark is being 

analyzed. Finally, the preliminary results from recent the SPLISS 2.0 study (Sports Policy Factors Leading to 

International Sporting Success) are being analyzed from a critical rationalistic approach in order to find out, 

what determine Danish elite sporting success compared to the other countries that are involved in the 

SPLISS study.  

The theoretical framework consists of the SPLISS model, which has included sport policy factors that may 

cause to international elite sporting success. These are not all the factors that come into play in relation to 

elite sporting success. The literature reveals that more than 50% of the determinants of international elite 

sporting success are macro-level variables, which are beyond the control of politicians. However, the SPLISS 

model consists of 9 “pillars”: Pillar 1 financial support, pillar 2 organization and structure of sport policies, 

pillar 3 foundation and participation, pillar 4 talent identification and -development system, pillar 5 athletic 

and post-career support, pillar 6 training facilities, pillar 7 coaching provision and coach development, pillar 

8 international competition and pillar 9 scientific research. The model indicates that elite sport should be 

evaluated at three stages. First stage is inputs that are reflected in pillar 1. If nations do not have the means 

to invest in elite sport development, chances of success are small. Second stage is throughputs, which is the 

support and systems delivered to the athletes, coaches and organizations at each stage of the development 

process. The pillars 2-9 are an indicator of the through-put stage. Third stage is the outputs in relation to 

elite sport this is the actual performance, which can be defined in absolute or relative terms. The SPLISS 

model can be used as a method to measure and especially compare different nations' competitive position 

in elite sport by looking at how each nation are ranked in relation to the respective "pillars". On the basis of 

the Danish elite sport success, structure etc. this paper provides an overview of important determinants that 

can lead the nation to enjoy international sporting success by comparing it to the rest of 14 nations that are 

attending the SPLISS study 2.0. 
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Kapitel 1.0 Indledning  

I kapitlet beskrives kort forskellige aktørers opfattelse af, hvad de mener dansk eliteidræt betyder for det 

danske samfund, hvilket vil danne grundlag for specialets problemstilling og problemformulering. Endelig vil 

underspørgsmål til problemformuleringen og motivation blive beskrevet og gennemgået med henblik på at 

specificere specialets videre indhold. 

1.1 Indledning 

Magtkampen mellem nationer om at vinde medaljer i store internationale sportskonkurrencer har resulteret 

i en intensiveret konkurrence, hvor tilskud til elitesport fra offentlige og private stakeholdere, er en stigende 

nødvendighed i mange lande (De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 

2008). På den internationale elitesportsarena forsøger sportsorganisationer at overbevise politikere og 

sponsorer om de kulturelle værdier, som elitesporten tilfører samfundene. Det gøres for at sikre fremtidig 

økonomisk støtte til elitesport, idet dette udgør en del af eksistensgrundlaget for at gøre sig gældende i den 

globale elitesportsverden. 

”The question remains: (why) are medals important? Why would nations continue to take part in this global 

sporting arms race? The measurement of outcomes, or the long-term effects of success remain an unexplored 

area of research”, sagde chefforsker Veerle De Bosscher på SPLISS1- undersøgelsen. 

Hvad dansk elitesport betyder for det danske samfund, set ud fra et kritisk rationelt synspunkt, er der mange 

aktører, som har en mening om. Danske politikere, såsom vores nuværende Kulturminister mener, at dansk 

eliteidræt giver noget igen til den danske befolkning: 

”Det er vigtigt, at vi som samfund værner om de rollemodeller, vi har. For eliteidrætsområdet er det de 

mange danske udøvere, som beriger og begejstrer os ved de store idrætsbegivenheder. De er med til at binde 

vores nation sammen.”, har Kulturminister, Marianne Jelved, udtalt i forbindelse med en ny rammeaftale 

mellem Kulturministeriet og Team Danmark, som blev vedtaget i sommeren 20132.  

Formanden for Team Danmark (TD), Københavns Overborgmester, Frank Jensen mener i lighed med 

kulturministeren, at elitesporten har en positiv indflydelse på samfundet som helhed- og derfor bør støttes:  

                                                           
1
 SPLISS står for Sport Policy factors Leading to International Sporting Succes. Dette vil blive gennemgået i dybden 

videre frem i opgavens afgrænsning, metode-, teori- og analyseafsnit.   
2 Rammeaftalen mellem Team Danmark og Kulturministeriet er indgået for at sikre, at dansk eliteidræt præsterer ved 

store idrætsbegivenheder. I aftalen er der opstillet centrale mål, som Team Danmark skal opfylde de kommende år. 
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”…eliteidræt betyder meget for både Danmark og danskerne – og lidt forenklet sagt, så handler det om 

fællesskab og sammenhængskraft, om stolthed samt om viljen til at ville det ypperste…. Sporten har været en 

murbrækker i forhold til andre samfundsområder, når det drejer sig om at ville eliten... Det er vigtigt, at vi 

som samfund fremhæver dem, som kan og vil gå nye veje for at opnå forbedringer. I sporten er denne jagt på 

det ypperste meget tydelig og nem at afkode. Sporten skal i min optik være et kulturområde, hvor vi hele 

tiden drømmer og arbejder for det ypperste, og for at vi i Danmark skal have verdensklasse. Eliten – og den 

positive opmærksomhed vi giver eliten – er en driver for udvikling.” (se bilag 3) 

Som repræsentanter for dels det politiske liv, dels elitesporten selv viser deres syn på, hvad elitesporten 

betyder for det danske samfund, at det er svært at konkretisere og et noget uhåndgribeligt område. I 

Danmark bruges der millioner kroner på sport herunder elitesport. I 2012 fik TD fx tildelt 102 mio. kr. fra 

Kulturministeriet (Kulturministeriet & Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014). Den politiske 

legitimering for støtte af dansk elitesport fremgår af citatet fra Kulturministeren, som bruger vendinger som: 

Værner om, rollemodeller, sporten beriger og begejstrer os, binder os sammen som nation. TDs formand 

mener, at sporten er en murbrækker som skaber vej, en driver for udvikling ligeledes mener han, at 

elitesporten bør støttes: Det er vigtigt, at vi som samfund fremhæver dem og vi i Danmark skal have 

verdensklasse. Ifølge de to citater er elitesport godt for det danske samfund, idet det skaber rollemodeller og 

generelt er inspirerende. Det skaber en nationalitetsfølelse at følge eliteatleterne og en stolthed, når det 

lykkes dem at vinde medaljer.  

Men, hvis man betragter elitesport ud fra et økonomisk samfundsperspektiv, er det svært at sige, hvad 

elitesporten bidrager med fx i forhold til Danmarks BNP. Hverken den øverste politiske instans 

(Kulturministeren), som tildeler elitesporten økonomiske midler og retningslinjer, eller elitesporten selv (TDs 

formand) kan forklare, hvad elitesporten egentlig gør godt for (se bilag 3). Der er mange mennesker som er 

fuldtidsbeskæftiget inden for elitesport. Det gælder ansatte i diverse organisationer som DIF, TD, 

sportschefer, trænere, atleter i forbund mv. Mange af disse aktører kan formentlig blive enige om, at 

elitesporten gør noget godt, men kan ikke komme det meget nærmere i konkrete termer. 

”… isoleret økonomisk set, betyder elitesport ikke noget specielt. Det er noget, som har enorm stor 

medieopmærksomhed, men det er ikke noget, som betyder noget for Danmark. At vi vinder medaljer i nogle 

elitære idrætsgrene for Danmark, har ingen betydning for nationen Danmark. Det har måske betydning for 

udøveren, så han eller hun kan skaffe sig nogle sponsorer og dyrke sin eliteidræt, men dybest set kan der ikke 

ses nogen effekt på BNP. Ikke noget der i hvert fald kan dokumenteres.”  citat Rasmus K. Storm, seniorforsker 

for Idan (se bilag 3) 
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1.2 Problemfelt 

Selvom det er svært for den øverste politiske ledelse og elitesporten selv at forklare, hvilken 

samfundsmæssig betydning dansk elitesport har, kan man overordnet se en tendens til, at elitesporten har 

udviklet sig sideløbende med samfundet. Øget niveau, flere konkurrenter og pres fra omverdenen er noget, 

som vores samfund og elitesporten tackler(M. Green & Oakley, 2001, p. 254). Nogle forskere mener, at 

elitesport er en spejlaktivitet af det moderne samfund(M. Green & Oakley, 2001, p. 257). Det skal forstås på 

en sådan måde, at det moderne samfund er optaget af vækst, fremskridt, rationalitet. Når befolkningen 

betragter elitesport, er det en måde at koble af fra virkeligheden inden for nogle genkendelige 

samfundsmæssige normer og værdier. Elitesporten udtrykker flere af disse samfundsmæssige normer og når 

fx en elitesportsudøver realiserer en sportslig målsætning, bliver eliteudøveren og dermed elitesporten 

repræsentant for succes. Dette kan have en positiv afsmittende effekt for aktører, som betragter sporten 

udefra og indirekte være med til at styrke vort samfunds vækst og fremskridt.    

Øgede økonomiske investeringer i elitesport viser i andre lande, at disse opnår større sportslig succes 

(Breivik, 2010; De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008; Dóczi, 

2012; Moesch, Elbe, Hauge, & Wikman, 2011). Derved når flere undersøgelser frem til den konklusion, at 

der er en høj korrelation mellem investeringsniveauet og den sportslige succes, når det gælder elitesport. I 

1984 vedtog Folketinget loven om eliteidrættens fremme. Loven havde til formål dels at styrke dansk 

eliteidræt internationalt, dels at sikre en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig udvikling af den. Til at 

varetage de formål blev der oprettet en selvejende institution, TD, der fik til opgave at iværksætte, 

koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger. Eksemplet med Danmarks indførelse af loven om fremme 

af dansk eliteidræt illustrerer en generel tendens inden for eliteidræt. Flere nationer ønskede at være med 

kapløbet om medaljer, hvorfor forskellige tiltag blev indført på national basis for at ruste disse til den 

internationale konkurrence.   

Nationernes kamp om at vinde medaljer er interessant. Interessant i den forstand at nogle forskere mener, 

at næsten alle nationer bevæger sig i en homogen3 retning i deres bestræbelser på at finde ”opskriften” på 

sportslig succes(V. De Bosscher, De Knop, & van Bottenburg, 2009; M. Green & Oakley, 2010; Houlihan & 

Green, 2005; Houlihan & Green, 2008; Oakley & Green, 2001). Andre forskere mener dog, at tendensen 

for elitesportens udvikling er diametralt modsat. De hævder, at internationaliseringen og globaliseringen har 

ført til, at nationerne i højere grad bevæger sig i en heterogen retning (V. De Bosscher et al., 2009; Storm, 

2012) i deres bestræbelser på at udvikle elitesporten. Uanset hvilken retning elitesporten bevæger sig i, 

befinder den sig i en dynamisk kontekst, som hver enkelt nation må forholde sig til og agere ud fra. 

                                                           
3
 Homogen retning betyder i denne sammenhæng, at elitesportsnationerne nærmer sig den samme strategiske tilgang 

til elitesport, hvorimod en heterogen retning henviser til diversifikation og gør, at hver enkelt nation har sin egen 
unikke tilgang til elitesport.     
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For at undersøge denne problemstilling har jeg udarbejdet følgende problemformulering, der består af et 

hovedspørgsmål med tilhørende underspørgsmål. 

1.3 Problemformulering og underspørgsmål 

Hvad er afgørende for dansk eliteidræts sportslige succes, og hvordan fremmes denne sammenlignet med 

andre lande, som indgår i SPLISS-samarbejdet? 

 Hvordan måles resultatmæssig sportslig elitesucces? 

 Hvilken samfundsmæssig betydning har dansk elitesport?  

1.4 Motivation og bias 

Elitesport har været en del af min hverdag i mange år, da jeg selv har været eliteidrætsudøver inden for 

roning siden en alder af 13 år og deltaget i diverse internationale stævner (herunder i 

landsholdssammenhæng, hvor jeg har været på det danske ro-landshold fra 2006-2009). 

Elitesportsmiljøet er præget af et intenst rivaliserende pres, som hersker mellem holdkammerater, 

konkurrenter og ikke mindst én selv som udøver. Ligeledes er der et stort forventningspres fra diverse 

stakeholdere såsom større eliteorganisationer (TD, DIF etc.), trænere, sportschefer, familie og venner samt 

medier og offentligheden generelt. 

Igennem min eliteidræts-karriere har elitesportsmiljøet ikke blot været en del af hverdagen, men også 

interesseret mig, idet hele ”kapløbet” om medaljer og succes (samt opretholdelse af succesen) bliver 

influeret af så mange forskellige faktorer, at ”opskriften” på, hvad der skaber elitesportslig succes, synes 

umulig at finde. Ikke desto mindre vil dette speciale anvende relevant empiri fra forskningsfeltet til at 

analysere, hvilke faktorer som kan influere dansk elitesportssucces og derved definere og diskutere, hvad 

der er medvirkende til at skabe dansk elitesportslig succes nu og fremadrettet. 

Specialet har en potentiel risiko for et subjektivt islæt (Andersen, 2013, p. 252), da jeg endnu ikke har 

afsluttet min elitesportskarriere, men denne risiko anses ikke som udslagsgivende, idet jeg, igennem min 

akademiske uddannelse, er bekendt med den videnskabelige forskning, som betegner objektivitet som en 

hensigt og et princip, der vil genspejle virkeligheden nøjagtigt i de udsagn, teorier, teser osv., der bliver 

fremsat (Andersen, 2013, p. 45). Jeg vil derfor forsøge at forholde mig så objektivt som muligt til det 

anvendte empiriske datamateriale, artikler mv. på en faglig og saglig måde (Andersen, 2013; Launsø, 

Rieper, & Olsen, 2011).  
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Der kan dog ubevist opstå subjektivt islæt/ personlig bias idet undertegnede stadig er en del af det felt, der 

undersøges specialet, hvorfor min forforståelse indirekte kan have påvirket og influeret i forhold til analysen, 

diskussionen og konklusionen. Ligeledes kan min forforståelse af eliteidræt have haft indflydelse på 

interviewguiden og været medvirkende årsag til, at nogle spørgsmål er blevet formuleret på en 

uhensigtsmæssig måde. Endelig kan min personlige bias også ses som en positiv værdi i forhold til specialet, 

idet mit kendskab til feltet har været medvirkende årsag til en generel viden, som er blevet brugt fx i 

forbindelse med udarbejdelsen af spørgsmål til interviewguiden. 

Specialets problem vil blive undersøgt og analyseret ved hjælp af metodiske fremgangsmåder samt eksplicit 

ved brug af og diskussion af teorier (Andersen, 2013; Lotte, 2013) for dermed at understøtte en så objektiv 

tilgang som muligt. 

1.5 Specialets opbygning 

Kapitel 2: Omhandler centrale begrebsdefinitioner, vigtige aktører og afgrænsning. 

Kapitel 3: Præsenterer specialets metode, data –og empiriindsamling, forskningsdesign, forskningsfilosofi, 

forskningsstrategi samt forskningspraksis. 

Kapitel 4: Gennemgår den teoretiske ramme for udregning og undersøgelse af specialets hovedspørgsmål. 

Kapitel 5: Analyserer data og empiri, hvortil den danske eliteidræt sammenlignes med udlandet. 

Kapitel 6: Diskuterer relevante problemstillinger i forhold til dansk eliteidræts nuværende situation. 

Kapitel 7: Konkluderer på analyse og diskussion. 

Kapitel 8: Litteraturliste. 

Kapitel 9: Bilag, herunder interviewguide, transskriptioner af interviews etc. 

Kapitel 2.0 Begreber 

I kapitlet vil centrale begreber, som anvendes videre i analysen blive gennemgået for at sikre sproglig 

præcision og undgå, at læseren på et sprogligt niveau kan misforstå, hvad det er, specialet vil undersøge. 

Ligeledes vil vigtige danske aktører blive gennemgået for at give et overblik over, hvem der har indflydelse 

på dansk eliteidræt. Endelig vil afgrænsninger for specialet blive præsenteret. 
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2.1 Begrebsdefinitioner 

Eliteidræt: Idræt, som dyrkes af sportsudøvere på fx udvalgte foreningshold, i de bedste nationale rækker og 

divisioner, på landshold og i internationale turneringer. Eliteidræt kendetegnet ved: At elitesportsudøvere 

konkurrer mod hinanden, konkurrence som finder sted på et relativt højt niveau. Eliteidræt kræver ofte en 

ekstraordinær indsats af udøverne i form af disciplineret træningsindsats og levevis, og den stiller i 

sammenligning med breddeidræt krav om mere træningstid, mere specifikt uddannede trænere og mere 

specialiserede faciliteter etc. Eliteidrætten i Danmark er organiseret gennem DIF's specialforbund og 

klubberne og støttes efter eliteidrætsloven af TD i henhold til TDs støttekoncept. 

Sports Policy Factors Leading to International Sporting Succes (SPLISS): SPLISS er et internationalt 

forskningssamarbejde, der koordinerer, udvikler og deler ekspertise inden for elitesportslig politisk forskning 

i samarbejde med de politiske beslutningstagere, nationale olympiske komitéer (NOCs), internationale 

sportsorganisationer og forskere fra hele verden. 

I 2008 udviklede SPLISS deres første fællesprojekt, der sammenligner seks nationer og deres 

elitesportspolitikker mv. Dette projekt resulterede i en fælles bog: "The Global Sporting Arms Race"(De 

Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008). Siden 2009 har SPLISS 

etableret et nyt internationalt samarbejdsprojekt og udvidet samarbejdet til at omfatte partnere i 15 lande, 

mere end 3.000 elitesportsfolk, over 1.300 elitetrænere og mere end 240 sportschefer. Projektet er et 

samarbejde mellem 43 forskere og 33 politiske partnere fra Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Estland, 

Finland, Frankrig, Japan, Holland, Nordirland, Portugal, Singapore, Sydkorea, Spanien og Schweiz. 

Resultaterne af dette komparative studie blev præsenteret på en konference afholdt (d. 13- 14.11.2013) i 

Antwerpen, Belgien. En dansk rapport heraf forventes at udkomme i sensommeren 2014(Storm & Toft-

Jørgensen, 2014). 

SPLISS-projektet er styret fra det belgiske universitet Vrije Universiteit Brussel og omfatter førende 

idrætsforskere på elitesportsområdet. De overordnede målsætninger for SPLISS-samarbejdet er følgende 

 At udvikle og koordinere ekspertise inden for eliteidrætsforskning på et politisk og strategisk niveau. 

 At dele ekspertise med beslutningstagere og forskere over hele verden. 

 At udvikle teorier, metoder og strategier til at måle og sammenligne nationale elitesportspolitikker 

samt at sammenligne de deltagende lande med andre elitesportsnationer. 

 At skabe et forum for komparativ forskning og analyse af eliteidrætsstrategier (Storm & Toft-

Jørgensen, 2014). 
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Igennem sit tværgående forskningssamarbejde forsøger SPLISS at sammenligne og måle forskellige nationers 

effektivitet inden for sportspolitik. Dette sker via en input-throughput-output–analyse, som vil blive 

gennemgået i kapitel 5. Som en ekstra målsætning ønsker man i SPLISS at bruge den eliteidrætslige 

forståelse af succes og overføre denne til de respektive nationers samfund under ét. Hermed vil det være 

muligt, at finde frem til faktorer for, hvordan de respektive nationernes samfund kan opnå succes, inspireret 

af undersøgelserne fra SPLISS.     

Succes: Begrebet succes kommer fra latin suc'cessus, der betyder fremgang. Succes kan blive målt på 

forskellige måder(Breivik, 2010; De Bosscher, Veerle, De Knop, Paul, van Bottenburg, Maarten, Shibli, 

Simon,Bingham, Jerry, 2009; Judge, Higgins, Thoresen, & Barrick, 1999; Martin-Löf, 1966):  

Fra et biologisk synspunkt kan succes være at holde sig i live så længe som muligt. Her er succeskriteriet: 

levealderen (Judge et al., 1999; Martin-Löf, 1966).  

Fra et samfundsøkonomisk synspunkt handler det om, at du er produktiv så længe som muligt, og at du 

samtidig sørger for at bidrage til reproduktionen. Her er succeskriterierne: sundhed og evnen til at være 

produktiv(Sharkey & Layzer, 2000) (afhænger af behovene i samfundet). 

Fra individets synspunkt handler succes om at leve på en sådan måde, at man er tilfreds med sig selv, har et 

godt forhold til ægtefællen, børnene, familien, vennerne, kollegerne og chefen, får så mange lykkeglimt, som 

muligt, så få sorger, som muligt, og at det er sjovt, interessant, berigende og udviklende, mens man gør det. 

Her er succeskriteriet: høj selvindsigt og evnen til at handle i overensstemmelse med denne selvindsigt etc. 

(Judge et al., 1999). At have succes som menneske er subjektivt og afhænger dermed af øjnene, der ser. 

Succes har man, når noget lykkes for en, og andre anerkender det. 

Man kan have kortvarig succes, mellemlang succes, og som det højest opnåelige kan man tale om, at man 

har succes i livet(Judge et al., 1999; Martin-Löf, 1966). Problemet med succes er, at den er relativ og 

afhænger af, hvem der dømmer og skal anerkende. Når vi taler om succes i sportslivet, vurderes dette ud fra 

et mere eller mindre objektivt synspunkt.  

I dette speciale vil succes blive defineret som: En særdeles vellykket sportspræstation, som medfører en høj 

grad af anerkendelse, fortjeneste, og fremgang. 

Definitionen af succes vil derfor forsøge at kombinere succes målt i forhold til et biologisk og 

samfundsmæssigt synspunkt for at afdække så mange forskellige målinger af succes som muligt. Hertil vil 

SPLISS-modellen, som gennemgås i kapitel 3, med dens tilhørende ni søjler være med til at afdække alle 

aspekterne af sportslig succes. Succes vil derved blive vurderet ud fra kvantitative kriterier såsom sportslige 
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resultater i form af medaljer samt kvalitative. Når det er sagt, skal det nævnes, at succes er kulturbestemt, 

hvilket afgrænsningen og definitionen af succes også understreger. Hvad den Vestlige verden ser som 

succes, ses ikke nødvendigvis som succes i fx Mellemøsten eller andre dele af Verden (Schein, 2010). 

Succeskriterierne er forskellige. Det skyldes dels samfundsmæssige forventninger til sportslige præstationer, 

men også udøverens incitament, motivation mv. til at præstere.  

Konkurrenceevne: Sportslig succes og konkurrenceevne er tæt forbundet i dette speciale. Konkurrenceevne 

er et begreb, der oftest anvendes i relation til økonomi og erhvervsliv. En virksomheds konkurrenceevne kan 

generelt defineres som virksomhedens forudsætninger til at konkurrere om markedsandele (herunder 

skatteforhold, lovgivning etc.). Begrebet anvendes også om et lands virksomheder under ét og deres evne til 

at konkurrere makroøkonomisk. Man taler i den sammenhæng om et lands internationale konkurrenceevne. 

Inden for eliteidræt kan man også tale om international konkurrenceevne. I eliteidrættens verden er det ikke 

erhvervsvirksomheder, men nationale hold eller individuelle udøvere, der konkurrerer med andre landes 

deltagere i internationale konkurrencer. I økonomien er konkurrenceevnen primært afhængig af 

virksomhedernes forudsætninger for at konkurrere på verdensmarkedet. Tilsvarende er den sportslige inter-

nationale konkurrenceevne primært afhængig af de deltagende holds eller individers forudsætninger. Den 

økonomiske konkurrenceevne er på et internationalt plan i stigende grad betinget af et understøttende 

samfundssystem(Storm & Nielsen, 2010). Hvilket også gør sig gældende inden for eliteidrættens 

konkurrenceevne, som mere og mere er et resultat af forudsætningerne i det bagvedliggende 

eliteidrætspolitiske system(De Bosscher, Veerle, De Knop, Paul, van Bottenburg, Maarten, Shibli, 

Simon,Bingham, Jerry, 2009; Houlihan & Green, 2005; Houlihan & Green, 2008). 

Den danske elitemodel: I Danmark erkendte man i 1984, at eliteidræt krævede en ekstraordinær indsats fra 

udøvere, samfund og samspillet mellem disse, hvilket dannede baggrunden for vedtagelsen af ”Lov om 

fremme af dansk eliteidræt”, som resulterede i oprettelsen af Team Danmark i 1985. 

Den senere danske lov om eliteidræt fra 2004 er et konkret bevis for en intensivering af interessen for 

eliteidræt blandt danske kulturpolitikere (Larsen, 2008). Her blev Team Danmark underlagt en tættere 

politisk styring og det resultatmæssige medaljemål blev for første gang konkret udtrykt siden ”Lov om 

fremme af dansk eliteidræt” fra 1984. I resultatkontrakten mellem Team Danmark og det danske 

Kulturministerium blev det således fastlagt, at Team Danmark i perioden 2005-2008 skulle skaffe flere 

medaljer (end før 2005) ved kommende sportsbegivenheder som OL, VM og EM til de forbund, der blev 

støttet af Team Danmark i institutionens øverste støtte-kategori (Larsen, 2008). I modsætning til tidligere, 

hvor eliteidræt kunne anskues som individuelle, lokalt funderede aktiviteter, fungerer eliteidrætten i dag 

(efter loven fra 1984) systemisk i den forstand, at der investeres i sammenhængende systemer af 
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organisationer, faciliteter, talentudvikling og støtteordninger, og at resultaterne afspejler en konkurrence 

mellem systemer frem for individer (Kulturministeriet & Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014). 

2.2 Vigtige aktører 

Kulturministeriet: Består af Kulturministeriets departement, to styrelser og ca. 30 statsinstitutioner. 

Kulturministeriets væsentligste opgaver består i ministerrådgivning og lovgivningsmæssige initiativer samt 

styringsmæssige opgaver i forhold til bl.a. de statslige-, statsanerkendte- og tilskudsmodtagende 

kulturinstitutioner. Det danske idrætspolitiske mål er i den forbindelse at styrke befolkningens herunder især 

børn og unges mulighed for at dyrke idræt og motion i alle sammenhænge og at understøtte den 

foreningsbårne idrætskultur med de kvaliteter, som den besidder. Det er også et mål at skabe en stærk 

dansk eliteidrætskultur. Eliteidrætten er med til at markedsføre Danmark, den inspirerer og skaber nationale 

samlingspunkter, og en stærk dansk eliteidræt er en forudsætning for at få store idrætsbegivenheder til 

landet. Et særligt højt prioriteret mål er bekæmpelsen af doping på både bredde- og eliteniveau 

(Kulturministeriet & Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014). 

Elitekommuner: I Danmark har vi 21 såkaldte elitekommuner. Disse kommuner har indgået en 

samarbejdsaftale med Team Danmark om at udvikle talentmiljøer på internationalt niveau. Hver kommune 

har fokus på at udvikle og understøtte lokale talentmiljøer, så unge talenter kan udvikle sig til at kunne begå 

sig på højeste internationale sportslige niveau. Dansk elitesport skal udvikles på en social og 

samfundsmæssig forsvarlig måde jf. ”Lov om fremme af dansk eliteidræt” fra 1984. Det betyder bl.a., at 

elitesport skal kunne dyrkes samtidig med, at uddannelse og arbejde skal være muligt at passe ved siden af. 

Elitekommunerne arbejder tæt sammen med idrætsskoler, de lokale ungdomsuddannelser og de 

videregående uddannelser. Derved får talenterne mulighed for at kombinere elitesport og uddannelse. 

Ligeledes er der samarbejdsaftaler med nogle større danske virksomheder, som skaber fleksible rammer for 

ansatte eliteudøvere. Det gør det muligt for dem at dyrke deres sport ved siden af deres arbejde (Storm & 

Toft-Jørgensen, 2013). 

Danmarks Idrætsforbund (DIF): Danmarks Idrætsforbund er en bredde- og eliteorganisation i Danmark. Alle 

61 specialforbund i DIF afholder DM i flere discipliner. De bedste udøvere deltager også i EM og VM og i de 

olympiske forbund er der også mulighed for OL-deltagelse. DIF er ligeledes en national olympisk komité i 

Danmark. Det betyder bl.a., at DIF er ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af den danske OL-

deltagelse og gør dette i samarbejde med specialforbundene og TD. 
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Hertil kommer, at DIF er en af de største økonomiske bidragsydere til dansk eliteidræt gennem de tilskud, 

forbundene modtager til eliteidræt via DIF's fordelingsnøgle(Kulturministeriet & Idrættens Analyseinstitut 

& KPMG, 2014). 

Team Danmark (TD): TD er en selvejende institution, der har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en 

socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. I samarbejde med DIF, DIFs specialforbund, sponsorer og andre 

relevante samarbejdspartnere iværksætter, koordinerer og effektiviserer TD fælles foranstaltninger for 

eliteidrætten i Danmark (Storm & Toft-Jørgensen, 2013). Dette blev vedtaget ved lov, som blev oprettet i 

1984 (Lov om fremme af dansk eliteidræt). Heri står der bl.a., at TD har til opgave: 

1. At varetage den overordnede planlægning vedrørende eliteidrætten 

2. At sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten 

3. At iværksætte trænings- og instruktionsmuligheder for eliteidrætsudøvere 

4. At sikre en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt 

5. At varetage talentrekruttering og udvikling 

6. At yde individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere 

7. At iværksætte rådgivning, forskning og formidling 

8. At tilvejebringe uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere 

9. At etablere arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere 

10. At yde rådgivning og økonomisk støtte til specialforbundene under Danmarks Idrætsforbund 

11. At samarbejde med de kommunale myndigheder om eliteidræt, herunder faciliteter 

12. At samarbejde og indgå aftaler med medier og sponsorer, bl.a. om salg af rettigheder og ydelser4.  

TD administrerer et budget på ca. 130 mio. kr. årligt. Økonomien er sammensat af midler fra 

Kulturministeriet via tips og lotto, tilskud fra Danmarks Idrætsforbund samt indtægter fra salg af TV-

rettigheder og TDs egen sponsor- og marketingvirksomhed. Pengene kanaliseres videre ud i idrætten, enten 

som direkte økonomisk støtte til den enkelte eliteidrætsudøver eller til trænerprojekter, centeraktiviteter og 

uddannelsesstøtte. Desuden anvender TD midler til bl.a. konsulentbistand, testcentervirksomhed, 

sportsmedicin og forskning (Kulturministeriet & Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014). 

Idrættens Analyseinstitut (Idan): Idrættens Analyseinstitut er en uafhængig og selvejende institution under 

Kulturministeriet, der har til opgave at skabe overblik over aktuel, samfundsorienteret forskning på 

idrætsområdet. Desuden skal instituttet analysere perspektiver ved idrætspolitiske initiativer og stimulere 

offentlig debat om centrale idrætspolitiske spørgsmål. 

                                                           
4
 Jf. retsinformation.dk (https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=157954) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=157954
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Siden 2010 har Idan deltaget i det internationale komparative forskningsprojekt SPLISS, der søger at 

identificere faktorer, der leder til sportslig succes. Det centrale spørgsmål i forbindelse med SPLISS-

samarbejdet er: Hvilke faktorer har betydning for, at nogle lande står stærkt inden for eliteidrætten, mens 

andre ikke kan følge med resultatmæssigt? 

2.3 Afgrænsning 

Elitesport består af mange facetter. Én af disse facetter er hele den magtudøvelse der finder sted i 

forbindelse med elitesport. Denne magtudøvelse er ofte af politisk karaktér, hvortil sporten bliver en form 

for ”kanal”, hvorfra politikere og andre magtfulde individer kan demonstrere og vise for deres omverden, 

hvad de står for etc. Et eksempel herpå sås ved vinter-OL i Sochi, der gik over i historien som det hidtil 

dyreste OL nogensinde. Ruslands præsident, Vladimir Putin, demonstrerede Ruslands dominans over for 

resten af (den vestlige) verden, ved at afholde så storslået et event og tilmed placere det på i den varmeste 

del af landet.  

Blandt de mange facetter handler elitesport også om mennesker, atleterne som vier en del af deres liv til 

elitesport. For at kunne realisere en ”elitesportskarriere” kræver det, ud over udøverens egeninvestering, 

opbakning fra mange forskellige stakeholderes. Familie og venner skal bakke op for at en eliteudøver kan 

realisere sin sportslige ambition, det samme gælder klubber, forbund, kommuner etc. Alle disse aspekter og 

facetter udgør et stort forskningsfelt som er spændende, men samtidig umuligt at inkludere i dette speciale 

til fulde grundet plads- og tidsmangel. Hvad koster det fx at ”lave” en eliteidrætsudøver i kroner og øre? Det 

er vanskeligt og komplekst at svare på. Rent metodisk er det vanskeligt bare at give et billede af, hvor mange 

midler der samlet går til dansk eliteidræt, da allokeringen sker på mange niveauer. Dette speciale vil 

fokusere på de overordnede pengestrømme, som finder sted mellem politiske instanser og 

idrætsorganisationer, som direkte eller indirekte er sat i verden for at støtte eliteidrætten. Vel vidende at 

mange andre aspekter burde have været inddraget for at lave en fyldestgørende undersøgelse, er disse 

fravalgt, da specialets fokus er på et organisatorisk plan, hvortil interessen har været, hvilke parametre har 

indvirkning på dansk eliteidræts succes. Specialet skal dermed ses som et bidrag til den nuværende 

forskning, hvortil ovenstående facetter og aspekter kunne indgå i fremtidige studier af dansk eliteidræts 

succes. 

Specialet vil fokusere på de to store internationale SPLISS-undersøgelser også kaldet SPLISS 1.0 og SPLISS 2.0, 

som fandt sted i hhv. 2008 (De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 

2008) og 2012 (Storm & Toft-Jørgensen, 2013). Eliteatleter, trænere og sportschefer fra 15 forskellige 

lande udgjorde en stor del af datagrundlaget i SPLISS-undersøgelserne, idet disse bl.a. bygger på kvantitative 
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spørgeskema-surveys som hver af de tre grupper (eliteatleter, trænere og sportschefer) indgik i. I SPLISS 2.0 

blev ovennævnte respondenter spurgt ind til mulighederne for at dyrke den sportsgren de repræsenterede 

på et internationalt topplan, deres økonomiske råderum, deres muligheder for uddannelse etc. Danmarks 

bidrag til undersøgelsen blev efterfølgende sammenlignet med udenlandske atleters svar fra hver af de 15 

nationer, som indgår i undersøgelsen. Mere herom i specialets metodeafsnit.  

Blandt overvejelserne for tilgange til specialet er New Public Management, som oftest forbindes med 

offentlig forvaltning, blevet valgt. Det skyldes, at i lande som har selvstændige eliteorganisationer klare 

prioriteringer og organisatorisk struktur, følger økonomiske midler de sportslige resultater (De Bosscher, 

Veerle, De Knop, Paul, van Bottenburg, Maarten, Shibli, Simon,Bingham, Jerry, 2009). Der er en klar 

fordeling, målstyring og koordinering af økonomiske midler, som minder om New Public Management inden 

for styringen af eliteorganisationer som i Danmark ses hos eliteorganisationen TD. Det er afgørende at have 

velfunderet viden om eliteidrætssystemets input og output, hvor inputsiden kan tolkes som investeringer og 

infrastruktur (det finansielle input til sportsorganisationer og elitesportsudøvere). Forøgede investeringer 

(input) transformeres imidlertid ikke automatisk til output (sportsresultater). Throughput omhandler, 

hvordan input er realiseret (effektiviteten af ressourceanvendelsen), er ligeledes en afgørende variabel. 

Specialet vil primært fokusere på input og throughput, for dermed at kunne sammenholde disse med output 

for at finde ud af, hvilke faktorer, der kan gøre sig gældende og bør undersøges nærmere i fremtidige 

undersøgelser, hvis en nation ønsker sig elitesportslig succes.  

Det kunne have været interessant at undersøge, hvad der er afgørende for dansk eliteidræts succes set fra 

udøvernes perspektiv, hvilket ville belyse aspekter, som disse ser som essentielle for at udfolde deres 

sportslige potentiale. Dette kunne give et indblik i, hvorfor elitesportsudøvere vælger at satse på deres sport, 

hvilke overvejelser og motivation, der ligger bag, samt hvilke omkostninger valget af eliteidræt har. Ligeledes 

ville denne vinkel belyse, om der er behov for flere individuelle løsninger for hver enkelt udøver, som fx er 

en del af et hold. Disse løsninger kunne spænde bredt, men fx omhandle sportspsykologisk hjælp, større 

træningsfleksibilitet i hverdagen, økonomisk hjælp etc. Dette perspektiv ville i en komparativ analyse med 

udenlandske udøvere og disses elitesportslige forhold anvendes til at finde frem til, hvor de danske udøvere 

adskiller sig fra udlandet, og om der er behov for, at dansk elitesport burde lade sig inspirere af udenlandske 

undersøgelser og metoder eller tage afstand herfra for at opnå dansk elitesportslig succes i fremtiden. Efter 

en dybdegående research er dette perspektiv dog blevet fravalgt, da det ikke har været muligt at skaffe 

tilstrækkeligt med kvalitative og kvantitative data til at dække et sådant perspektiv fyldestgørende 
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Kapitel 3.0 Metode 

Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) betød metode oprindeligt vejen til målet. I dette kapitel vil den metodiske 

ramme, der ligger til grund for specialet, blive præsenteret. Det empiriske materiale og dataindsamlingen 

hertil beskrives som grundlag for den teoretiske ramme. 

3.0 Metodetriangulering og data 

Det metodiske grundlag for specialet består af en metodetriangulering. Metodetriangulering er en 

kombination af forskellige metoder til afdækningen af en problemstilling (Kvale & Brinkmann, 2009a) det 

vil sige anvendelse af både kvantitative og kvalitative data. I forbindelse med dette speciale er en stor del af 

det empiriske datagrundlag dels data fra kvantitative og kvalitative undersøgelser lavet af nationale og 

internationale forskere med eliteidrætsudøvere, trænere, sportschefer og eliteidrætsorganisationer i ind- og 

udland (De Bosscher, Veerle, De Knop, Paul, van Bottenburg, Maarten, Shibli, Simon,Bingham, Jerry, 

2009; Storm & Toft-Jørgensen, 2013). Disse data omhandler bl.a.: SPLISS-undersøgelsen fra 2008 og 2012, 

TDs støttekoncept, Idans undersøgelser og samarbejde med SPLISS omkring dansk eliteidræt etc. Ligeledes 

er der blevet foretaget kvalitative interviews med seniorforsker Rasmus Klarskov Storm (Idan) samt Frank 

Jensen (Overborgmester i Københavns kommune og bestyrelsesformand for Team Danmark). 

SPLISS-undersøgelserne fra 2008 og 2012 udgør det bærende fundament for specialets datagrundlag. SPLISS-

undersøgelserne giver en tværgående sammenligningsmulighed, det vil sige mulighed for et (kritisk 

realistisk) komparativt studie, hvilket ses som en styrke såvel som en svaghed. Styrken består netop i 

sammenligningen med andre lande. Men svagheden består omvendt i, at det er vanskeligt at identificere 

udviklinger i de danske eliteudøveres forhold, der tidligere er blevet undersøgt herhjemme – og med 

metodedesigns, der mere eller mindre direkte muliggør sammenligninger af de danske forhold over tid 

(Storm, Nielsen, & Nielsen, 2001; Storm & Almlund, 2006). Det skyldes, at spørgemåde og 

operationalisering af undersøgelsestemaer i den seneste danske undersøgelse til SPLISS (SPLISS-

undersøgelsen fra 2012)  (Storm & Toft-Jørgensen, 2013) er forskellig fra de tidligere danske undersøgelser 

på området og til dels anderledes vinklet. I det omfang der foretages sammenligninger med tidligere danske 

undersøgelser på området, sker det derfor ud fra mere kvalitative vurderinger (Andersen, 2013; Launsø et 

al., 2011), og der tages visse forbehold for de forskellige undersøgelsesdesign i de forskellige undersøgelser 

(fx forskelle i undersøgelsespopulationens sammensætning, spørgsmålsformuleringer etc.). SPLISS-

undersøgelsen har sine mangler, idet den kun omfatter 15 lande, men frem for alt primært er baseret på 

spørgeskema-surveys. Det er dog nødvendigt at bruge undersøgelsen, fordi der ikke er anden tværnational 

forskning på området. Mere kildekritik af SPLISS gennemgås senere i dette kapitel. 
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3.1 Forskningsdesign 
 

Forskningsdesignet har til formål at skabe et empirisk grundlag for et kvalificeret svar på afhandlingens 

forskningsspørgsmål (problemformuleringen med tilhørende underspørgsmål). Forskningsdesignet er den 

overordnede måde at udforme eller tilrettelægge en undersøgelse på (Launsø et al., 2011), og for dette 

speciale bygges det op af fire lag, som er fremstillet i figur 1. Først præsenteres forskningsfilosofien, som 

anskues ud fra det kritiske realistiske perspektiv. Dernæst følger en redegørelse for den metodiske og 

teoretiske forskningsstrategi, og endelig beskrives overvejelser omkring fremgangsmåde for 

forskningspraksis. 

  

 

 

 

 

Figur 1: Oversigt over specialets forskningsdesign (egen tilvirkning) 

3.2 Forskningsfilosofi: Kritisk realisme 
 

Det videnskabsteoretiske udgangspunkt for specialet er den erkendelsesteoretiske og ontologiske position, 

som også betegnes som den kritiske realisme. Kritisk realisme repræsenterer et videnskabsteoretisk 

perspektiv, der forholder sig kritisk til både positivismen og hermeneutikken samtidig med, at den søger at 

integrere ”stærke” sider fra begge tilgange. Den udgør et alternativ til positivismen og hermeneutikken, som 

længe har udgjort de to dominerende udgangspunkter for videnskabsteorien inden for 

samfundsvidenskaben (Danermark, 2002). I forhold til diskussionen mellem positivismen og 

hermeneutikken, eller mellem enten en teoretisk tilgang eller en empirisk tilgang, plæderer den kritiske 

realisme for ”et både-og-perspektiv” (Danermark, 2002).  

Den kritisk realistiske litteratur påviser modsætninger og sammenhænge, og den søger at forklare 

årsagsforhold (Bhaskar, 1975). Kritisk realisme er differentieret fra andre videnskaber ved at tage 

udgangspunkt i ontologien frem for epistemologien. Det skyldes, at tilhængere af den kritiske realisme 

hævder, at empiri kun afspejler toppen af isbjerget (det synlige) (Archer, 1998; Bhaskar, 1975; Buch-

Hansen Hubert, 2005). 

Forskningsfilosofi: Kritisk realisme 

Komparativ metodik som forskningsstrategi 

Forskningspraksis: SPLISS-modellen kombineret med 
kvalitative interviews 
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3.21 Ontologi og epistemologi 

Forholdet mellem ontologi (teori om den sociale verdens beskaffenhed) og epistemologi (teori om, hvordan 

kan vi få viden om den) og hvorvidt ontologi eller epistemologi skal gives prioritet, har inden for filosofien 

været et diskussionsspørgsmål i flere århundreder. I den nyere videnskabsteori, præget af konstruktivisme 

og diskursteori, har det været epistemologien, der har været udgangspunktet inden for flere 

videnskabsteoretiske retninger.  

Den kritiske realisme har ifølge dens grundlægger, den engelske filosof Roy Bhaskar (Bhaskar, 1975) taget 

et skifte fra epistemologi til ontologi og inden for ontologien et skifte fra hændelser til mekanismer 

(Danermark, 2002). Bhaskar pointerede i sit første hovedværk ”A Realist Theory of Science” (Bhaskar, 

1975), at det grundlæggende videnskabsteoretiske spørgsmål er: Hvordan må virkeligheden være beskaffen, 

for at videnskab skal kunne findes? (Archer, 1998; Bhaskar, 1975). Ifølge Bhaskar skal det ontologiske 

spørgsmål være udgangspunktet, da det ud fra et kritisk realistisk synspunkt er en kerneantagelse, at alle 

virkeligheder (fysiske, biologiske og human-sociale) principielt set er åbne systemer, det vil sige, at de 

indbefatter en (uendelig) mængde objekter/strukturer med mekanismer, der interagerer på (uendeligt) 

mange måder under (uendeligt) forskellige vilkår (Wad, 2000). 

Epistemologien er ikke udelukket fra den kritiske realisme, den kommer blot i anden række sammenlignet 

med ontologien (Danermark, 2002). Det skyldes, at den kritiske realisme opfatter virkeligheden som en 

objektiv eksistens, det vil sige, at der findes en virkelighed, som eksisterer uafhængigt af de begreber, 

forskeren har om den (Bhaskar, 1975). Det er den kritiske realismes ontologiske og epistemologiske 

udgangspunkt. Samtidig anerkender kritiske realister, at erkendelsen af denne objektivt eksisterende 

virkelighed altid er begrebsligt formidlet (Archer, 1995; Archer, 1998; Bhaskar, 1975; Danermark, 2002).  

3.22 Den intransitive og transitive dimension 

Forskellen mellem videnskabsteoriens intransitive (ontologiske) dimension og dens transitive 

(epistemologiske) dimension er afgørende for kritisk realistisk tænkning. Det skyldes, at udtalelser om det 

værende ikke kan reduceres til, eller analyseres ud fra, udtalelser om viden. De ontologiske spørgsmål kan 

ikke altid flyttes over i epistemologiske udtryk. Den kritisk realistiske tilgang anerkender videnskabens 

hermeneutiske dimension og anser fortolkning som en nødvendig forudsætning for frembringelse af viden. 

Den opfatter viden som noget, der er muligt at opnå i modsætning til relativismen, postmodernismen og 

visse udgaver af socialkonstruktivismen, der enten sætter spørgsmålstegn ved mulighederne for at opnå 

(sikker) viden (Parker, 1998; Wad, 2000). 

Det er en udfordring i kritisk realisme, at årsagsanalyse forudsætter lukkede systemer, mens den virkelighed, 

den omhandler, er åben og uforklarlig i sin mangfoldighed, foranderlighed og emergent. Da teori kun kan 
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forankres empirisk i tids- og stedbegrænsede forhold, vil den altid være transitiv (forbigående), hvorimod de 

mere grundlæggende generative mekanismer opfattes som intransitive (blivende) (Wad, 2000).  

3.3 Komparativ metodik som forskningsstrategi 

Opstillingen af en kritisk-realistisk komparativ metodologi er mere kompliceret end i den empirisk analytiske 

videnskab, idet man ikke primært søger at forklare observationer, men 

de transfaktiske mekanismer bag de faktiske begivenheder, som observationerne indikerer. For at gøre det 

fraskriver man sig ikke nødvendigvis den induktive eller deduktive fremgangsmåde, som anbefales i 

empirisk-analytisk metodologi (Danermark, 2002). En kritisk realistisk komparativ analyse indebærer, at 

man bl.a. (Wad, 2000) lægger afgørende vægt på en transcendentale abstraktionsproces til besvarelse af 

det grundlæggende spørgsmål i dette tilfælde, specialets problemformuleringsspørgsmål.  

Abstraktionsprocessen består primært af: abduktion og retroduktion. Disse kan let sammenblandes i 

forskningsprocessen, men med abduktion omfortolker man noget til noget andet (gennem begrebslig 

rekontekstualisering), mens man med retroduktion argumenterer sig fra noget (empiriske observationer) til 

noget andet (transfaktiske mekanismer) (Danermark, 2002; Wad, 2000). Den transcendentale analyse 

søger bagom de erfarede begivenheder (det empiriske domæne) for at finde disse begivenheders 

mekanismer i det reale domæne (Wad, 2000). 

3.4 SPLISS-modellen som teoretisk forskningsstrategi 

SPLISS har lavet en generel teoretisk model for, hvordan man ser på eliteidrættens succes. Den teoretiske 

model har inkluderet sportspolitiske faktorer, der kan være med til at føre til international sportslig succes. 

Disse udgør dog ikke samtlige faktorer som spiller ind i forhold til elitesportslig succes, hvorfor modellen 

består af 9 ”søjler”, som er blevet  til på baggrund af en selektering af over 100 kritiske succesfaktorer 

(critical succes factors CFS). Modellen er dermed en metode til at måle og ikke mindst sammenligne 

forskellige nationers konkurrencemæssige position inden for elitesport ved se på, hvordan hver enkelt 

nation placerer sig i forhold til de respektive søjler. Opdelingen i de enkelte søjler er teoretisk set udviklet 

gennem et pilot-studie gennemført i Canada, Norge, Italien, Holland, England og Belgien (Bosscher, Shibli, 

Bottenburg, Knop, & Truyens, 2010; De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De 

Knop, P, 2008), også kaldet SPLISS 1.0. 

SPLISS- projektet er den første og mest gennemgribende forskningsbaserede sammenligning af effekterne af 

forskellige nationers elitesportssystemer. Det er samtidig en opfølgning på et pilotstudie, der blev 

gennemført med seks nationer (Norge, Tyskland, Belgien, Italien, Canada og Australien) i perioden 2004-

2008 – også kaldet SPLISS 1.0 (De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 
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2008), hvor Danmark ikke indgik. I SPLISS 1.0 viste input-output-analysen, at den bedste faktor for at opnå 

elitesportslig succes var den absolutte mængde af finansielle midler afsat til elitesport. Australien, der indgik 

i undersøgelsen, havde længe haft elitesportsforskere, som havde sagt, at når man ser på forholdet mellem 

investering og succes, kan man sige: "more money in equals more medals out”. 

I SPLISS 1.0 fandt forskerne frem til tre hovedpointer(De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von 

Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008): 

1. Den internationale konkurrence var steget, og fremadrettet ville det blive sværere for den enkelte 

elitesportsnation at øge deres markedsandel inden for international elitesportslig succes. 

2. Nogle nationer havde oplevet en tilbagegang i sportslig succes og havde som en konsekvens heraf 

investeret i eliteidræt. Dette havde hjulpet deres sportslige resultatsituation på kort sigt, men samtidig 

formentlig været en medvirkende faktor til at ”puste til ilden” og på langt sigt fået det globale sportslige 

”våbenkapløb” til at eskalere. 

3. Det var muligt, at input-output-modellen (SPLISS-modellen), der var blevet udviklet og anvendt i 

forskningsstudiet, var for rationel og økonomisk. Det skyldtes, at noget tydede på, at elitesportslig succes 

syntes at være resultatet af en flerdimensional proces. 

SPLISS-forskerne fremlagde efterfølgende et alternativt syn på elitesporten, som så denne som andet end en 

rationel proces. Derved blev den gængse metafor om, at elitesportslig succes var et "våbenkapløb" særligt 

velegnet (M. Green & Oakley, 2001), da et våbenkapløb er endeløst og ikke har en målstreg. Det fortsætter 

med dominans udøvet af den ”spiller” (nation), som ønsker at ligge nr. ét og være foran de andre ”spillere” 

(De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008; M. Green & Oakley, 

2001). 

Der var et iboende paradoks i diskussionen af SPLISS 1.0-rapporten, idet det viste sig, at den stigende globale 

konkurrence opmuntrede nationer til at anlægge en mere strategisk eliteidrætspolitik for at differentiere sig 

fra andre nationer. Resultatet var dog det modsatte, at en stadig mere homogen elitesportsudvikling fandt 

sted, med enkelte lokale variationer(De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De 

Knop, P, 2008).  

Den globale elitesportslige udvikling viser sig at være dikteret af, hvad rivaliserende nationer gør, og ikke af, 

hvad en individuel nation gør sammenlignet med, hvad den gjorde i fortiden(De Bosscher, V., Bingham, J., 

Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008). Alle elitesportsnationer står derfor over for at vælge at 
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tage en strategisk tilgang til eliteidrætten og stille sig selv det centrale spørgsmål: I hvilken grad ønsker vi at 

være en del af dette kapløb? 

Tidligere har der været lavet studier af elitesport, som har undersøgt forskellige nationers 

elitesportspolitikker og systemer(Green, M. & Collins, S., 2008; M. Green, 2004; M. Green & Oakley, 2010; 

Hartley, 2012; Houlihan & Green, 2005; Houlihan & Green, 2008). Selvom disse studier har bidraget til en 

udvidet forståelse af elitesport, har metodiske udfordringer ofte været en barriere idet det ikke har været 

muligt at undersøge elitesportspolitikker, -succes og elitesportsmiljøer samt de processer der ligger bag 

disse. Studierne har manglet et direkte sammenligneligt grundlag i deres forskning. Derfor har det været 

vanskeligt for forskerne at sammenligne nationer og sport-systemer direkte grundet kulturelle forskelle, 

unikke nationale elitesportssystemer samt mangel på standardisering i de forskningsaktiviteter, der 

anvendes til at foretage sammenligninger af nationer. Ligeledes har begrænsninger i forhold til offentligt 

tilgængelige og kvantificerbare data om sportspolitikker påvirket komparativ forskning af international 

elitesportslig succes(De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008; 

Green, M. & Collins, S., 2008). 

Efter SPLISS 1.0 henvendte flere nationer sig til arbejdsgruppen bag projektet. Det skyldtes, at SPLISS 1.0 

havde åbnet en dør på klem til en uudforsket verden. Ikke tidligere var der blevet foretaget lignende 

komparative undersøgelser af, hvad der er årsag til elitesportslig succes. Nationerne ønskede at vide mere 

og være en del af undersøgelserne om elitesportslige faktorer, som leder til elitesportslig succes. Der indgår 

følgende søjler i undersøgelsen (se nedenstående figur), der tematisk under hver overskrift forsøger at 

afdække, hvad de mere konkret dækker over i forhold til at opnå international elitesportslig succes: 
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Figur 2: SPLISS-modellen. Teoretisk model bestående af ni søjler, som udgør politiske sportsfaktorer, der ifølge SPLISS er 

forudsætningerne for international sportslig succes. Udviklet af SPLISS i forbindelse med ”The Global Sporting Arms 

Race” (De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008) 

1) Finansiering (Financial support) 

2) Forvaltning (Governance), kommunikation og involvering (Organisation ad structure of sport policies) 

3) Generelt (bredde-)deltagelsesniveau samt kvaliteten af skole- og klubtilbud (Foundation and participation) 

4) Talentudvikling (Talent identification and- development system) 

5) Elitekarrieren og tiden efter (Athletic career and post career support)  

6) Sportslig infrastruktur og træningsfaciliteter (Training facilities) 

7) Trænerekspertise og udvikling heraf (Coaches provision and coach development) 

8) Konkurrencebetingelser ((Inter)national competition) 

9) Forskning og innovation (Scientific research) 
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Hvad angår finansiering (søjle 1), handler SPLISS-undersøgelserne om at kortlægge og vurdere, hvorledes de 

enkelte landes elitestøttesystemer er finansieret, samt hvor mange ressourcer, der er allokeret og bruges på 

støtte til udviklingen af elitesport på forskellige niveauer. Det er meget vanskeligt at indkredse præcist, hvor 

mange ressourcer er allokeres til elitesporten, hvilket vil blive belyst i den følgende analyse.  

Søjlen om forvaltning (governance), kommunikation og involvering af forskellige aktører (søjle 2) søger at 

afdække, hvor godt elitesystemet er organiseret, hvordan kommunikationskanalerne er, og i hvilken 

udstrækning og hvordan atleterne er involveret i udviklingen af eliteidræt. 

Det tredje element (søjle 3) omhandler breddedeltagelse, det vil sige det generelle deltagelsesniveaus 

betydning for de elitesportslige resultater. 

Søjlen om talentudvikling søger at afdække vilkår for talentudvikling med henblik på at vurdere kvaliteten. 

Spørgsmålet om forholdet mellem elitekarrieren og tiden efter søges afdækket i søjle 5 og i søjle 6, hvor det 

vurderes, om faciliteter og sportslig infrastruktur er tidssvarende og dermed lever op til elitens krav. 

I søjle 7 undersøges trænerkvaliteten samt udviklingen heraf, mens søjle 8 lidt bredere kigger på de 

konkurrencebetingelser, som udøverne arbejder under. Har de fx mulighed for at deltage i et tilstrækkeligt 

antal internationale turneringer, eller afholdes der internationale turneringer i atleternes hjemland, så de 

har mulighed for at optjene erfaring og rutine med at optimere deres præstationer ved afgørende 

slutrunder. 

Søjle 9 søger at afdække, hvorledes forskning anvendes i elitearbejdet. Er der tilstrækkelig adgang til 

eksperter og forskningsresultater, der kan hjælpe eliteudøverne til at forbedre deres træning og 

konkurrenceevne. Kan forskningen anvendes, og hvordan er kvaliteten? 

Den enkelte nations placering i forhold til en søjle vurderes og rangeres ved at placere den i en 

lyskrydsskala/farveskala (se figur 2) bestående af farverne grøn, lysegrøn, gul, orange og rød, hvorefter den 

sammenlignes med de øvrige nationer, som indgår i undersøgelsen. Herefter er det muligt at se, hvilke 

nationer der er mest succesfulde i forhold til de forskellige faktorer som SPLISS-forskerne har vurderet udgør 

kriterierne for elitesportslig succes(De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, 

P, 2008). 
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Figur 3: Figuren er udviklet af SPLISS (De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008) 

og rangerer landes elitesportspolitikker ved brug af ”lyskryds”-score. Systemet er udviklet for at hjælpe de deltagende 

nationer i SPLISS- samarbejdet med at finde frem til deres styrker og svagheder i forhold til det internationale 

konkurrencemiljø. 

Systemet er udviklet til at omregne kvalitative og kvantitative data til numeriske mål og er inspireret af 

markedsundersøgelser, hvor markedsandele måles efter samme princip. Først samles alle data i forhold til 

en nations placering i forhold til en given søjle. Herefter udregnes en procentuel score ud fra, hvad nationen 

gør af forskellige tiltag holdt op imod forskellige kriterier. Derefter bliver denne score placeret på en 

femtrins-skala og får tilført en farve ud fra, hvor dens procentuelle placering på skalaen er. Dette skal hjælpe 

med at præsentere resultaterne fra SPLISS-undersøgelsen, og lette identificeringen af forskellige 

karakteristika og tendenser i forhold til et lands placering blandt de 9 søjler (Bosscher et al., 2010).   

3.5 Forskningspraksis: Kvalitative interviews 

Der vil blive foretaget kvalitative interviews i forbindelse med dette speciale for at understøtte 

datamaterialet. I den forbindelse vil interessenter i forhold til specialets problemformulering blive 

interviewet. Det gælder primært de danske forskere, som har forsket inden for eliteidræt. Disse forskere vil 

blive udvalgt i forbindelse med læsning af diverse artikler og bøger, som danner grundlag for specialet, 

hvortil forskerne har enten været hoved – eller medforfatter.  

Formanden for Team Danmark vil blive interviewet for at belyse, hvordan den danske elitesport selv opfatter 

sine vilkår og råderum på et organisatorisk plan. Hertil vil citater fra politikere, forskere og udøvere bragt i 

diverse avisartikler, tidskrifter og på konferencer om elitesport blive inddraget i analysen, idet de som 

førstehåndsvidner, aktører og stakeholders har synspunkter, som nuancerer og udfordrer synet på dansk 

elitesportslig succes. Seniorforsker for Idan, Rasmus Klarskov Storm, som står bag det danske bridrag til 

Total score i (%) Evaluering Farve 

84,1- 100 % Politisk område meget godt udviklet 
 

68,1-84,0 % Godt niveau af udvikling 
 

52,1-68,0 % Moderat niveau af udvikling 
 

36,1-52,0 % Begrænset udvikling 
 

20.0-36,0 % Lille eller ingen udvikling 
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SPLISS-samarbejdet, vil blive interviewet. Idet han har været forskerleder bag det danske bidrag til SPLISS 2.0 

og været med i forløbet omkring undersøgelsen fra start til slut. 

 

I forbindelse med de kvalitative interviews vil der blive anvendt en semistruktureret tilgang, hvor 

rækkefølgen i interviewspørgsmålene følges delvist. For at bevare en struktur i interviewene vil rækkefølgen 

af interviewspørgsmål afhænge af tematik og dynamik (Kvale, 1997a). 

Det tematiske aspekt omhandler, at interviewspørgsmålene vil tilstræbe at forholde sig til interviewemnet, 

som tager udgangspunkt i specialets problemformulering. Ligeledes har tematikken til formål at 

fremprovokere spontane beskrivelser af bl.a. interviewpersonens livsverden, da disse er med til at levere 

uventede svar, som senere vil blive brugt i analysen(Kvale, 1997a; Kvale & Brinkmann, 2009b; Launsø et 

al., 2011). Derved vil den intransitive (ontologiske) dimension altså mekanismerne bag svarene i de 

kvalitative interviews udgøre en del af analysen. Den kritisk realistiske tilgang anerkender videnskabens 

hermeneutiske dimension og anser fortolkning som en nødvendig forudsætning for frembringelse af viden 

(Bhaskar, 1975; Danermark, 2002; Wad, 2000). Den underliggende mening bag svarene fra interviewene 

udgør derfor den intransitive dimension.  

Hvis interviewpersonen går i stå undervejs i interviewet, vil tematikken i interviewguiden blive brugt til at 

sikre, at alle aspekter i forhold til det ønskede formål med interviewene overholdes. Dynamikken i 

interviewspørgsmålene skal sikre, at der en positiv interaktion og holde samtalen i gang(Kvale & 

Brinkmann, 2009b). Da en interviewsituation for mange kan føles som en akavet, unaturlig situation, er det 

at foretrække at skabe et så naturligt samtaleforløb som muligt(Kvale, 1997b; Kvale & Brinkmann, 

2009b). Det naturlige samtaleforløb vil alt andet lige resultere i mere dybdegående svar fra respondenten, 

idet denne føler sig tryg i selskab med intervieweren, hvilket vil styrke den senere analyse, hvorved brugen 

af den intransitive dimension fra den kritiske realisme indgår (Kvale, 1997a; Wad, 2000).  

3.6 Kildekritik 

Objektivitet holdes ofte op imod subjektivisme, hvoraf den udgør den ene ”polaritet”, fx upartisk 

(objektiv)/partisk (subjektiv) (Kvale, 1997a). Forskellige opfattelser af objektivitet gør, at det er svært at 

karakterisere de kvalitative interviews, som anvendes i dette speciale, som enten en objektiv eller subjektiv 

metode (Ankersborg, 2007; Kvale, 1997a).  

Objektivitet kan opfattes på tre forskellige måder, hvoraf den første er objektivitet som upartiskhed 

(freedom for bias). Det vil sige, at den viden som opstår via de kvalitative interviews udføres i solide, faglige 
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forskningsrammer, hvor en systemisk tilgang anvendes (Kvale, 1997a). Dette sker i forbindelse med 

tematikken i interviewguiden (se evt. bilag 1) .  

Den anden måde objektivitet opfattes er i betydningen intersubjektiv viden. Det vil sige, at videnskabelige 

data som fx indgår i specialet, herunder kvalitative interviews, skal være intersubjektivt efterprøvelige og 

reproducerbare. Det vil sige forskellige observatørers observationer af samme fænomen bør give samme 

data. Undertegnede har anvendt intersubjektivitet direkte i opgaven i forhold til de kvalitative interviews, 

hvor en interviewguide (se bilag 1) har været omdrejningspunktet for interviewene.  

Det skal dog påpeges at nogle interviews, hvorfra der anvendes citater i specialets analysedel, har fundet 

sted over telefon eller via en pause til en idrætskonference (”Idrættens største udfordringer III” i Vejen 

Idrætscenter, hvor undertegnede deltog). Hvorfor disse citater ikke er transskriberet som bilag, men 

derimod nedskrevet i noteform, efterfølgende renskrevet og anvendt i specialet. Citaterne er korrekte i ord 

og vendinger, men man kan dog med rette stille spørgsmålstegn ved reliabiliteten af kilderne (Ankersborg, 

2007), hvor der blot har fundet et telefonisk eller et mundtligt interview sted. Det skyldes, at disse ikke er 

intersubjektive og dermed efterprøvelige for andre forskere. Selvom det er umuligt at genskabe nogle af 

disse interviewsituationer, er det blevet vurderet, at nogle af svarene er vigtige for specialets intransitive 

(ontologiske) dimension, idet nogle af mekanismerne bag disse respondenters svar er unikke og interessante 

at analysere dybdegående, hvorfor de er medtaget i analysen trods deres mangel på intersubjektivitet. 

Intersubjektivitet indgår dog i hele SPLISS-undersøgelsen, som anvendes i specialet, idet alle nationer, som 

indgår i dette samarbejde, har anvendt samme undersøgelsesdesign, spørgeskemaer etc., for at gøre data 

komparative. Her er dog tale om den del af intersubjektiviteten, som kaldes dialogisk intersubjektivitet, hvor 

der gennem rationel samtale og kritisk enighed blandt dem, der identificerer og fortolker et fænomen, er 

opnået enighed (Kvale, 1997a). Enigheden opstår fx omkring internationale sportsfaktorer, som fører til 

elitesportslig succes.   

Den tredje måde objektivitet opfattes på, er ved at afspejle det udforskede objekts natur. At lade objektet 

tale og forholde sig adækvat til det udforskede objekt. I forhold til det kvalitative interview kan dette være 

objektivt. ”Genstanden”/objektet i interviewet (respondenten) taler og bliver dermed til det udforskede 

objekt, som forskeren forholder sig til ved at undersøge objektets virkelige natur igennem objektets svar på 

interviewers spørgsmål (Kvale, 1997a). 

Udvælgelsen af kilder til specialet, har undertegnet dels valgt på baggrund af læst stof i artikler, tidsskrifter 

og bøger. Dels fra anbefalinger af universitetsundervisere og professorer, som er blevet kontaktet af 

undertegnede. Der bliver anvendt citater fra politikere, forskere og udøvere bragt i diverse avisartikler, 

tidskrifter og bøger om elitesport. Citaterne fra disse vil blive inddraget i analysen, idet de som 
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førstehåndsvidner, aktører og stakeholders har synspunkter, som nuancerer og udfordrer synet på dansk og 

international elitesportslig succes. Disse kilder mangler intersubjektivitet, men er medtaget i analysen 

grundet objektets (kildernes) tale (Ankersborg, 2007; Kvale, 1997a) og forholden til de mekanismer, som 

udgør specialets problemformulering.  

3.7 Kritik af SPLISS-undersøgelsen  

Tidligere har der været lavet studier af elitesport, som har undersøgt forskellige nationers 

elitesportspolitikker og systemer (Green, M. & Collins, S., 2008; M. Green, 2004; M. Green & Oakley, 2010; 

Hartley, 2012; Houlihan & Green, 2005; Houlihan & Green, 2008). Selvom disse studier har bidraget til en 

udvidet forståelse af elitesport, har metodiske udfordringer ofte været en barriere idet det ikke har været 

muligt at undersøge elitesportspolitikker, -succes etc. samt de processer der ligger bag disse. Studierne har 

manglet et direkte sammenligneligt grundlag i deres forskning. Derfor har det været vanskeligt for forskerne 

at sammenligne nationer og sport-systemer direkte grundet kulturelle forskelle, unikke nationale 

elitesportssystemer samt mangel på standardisering i de forskningsaktiviteter, der anvendes til at foretage 

sammenligninger af nationer. Ligeledes har begrænsninger i forhold til offentligt tilgængelige og 

kvantificerbare data om sportspolitikker påvirket komparativ forskning af international elitesportslig succes 

(De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008; Green, M. & Collins, S., 

2008). 

Samlet har SPLISS-projektet til formål at undersøge årsagerne til nationers internationale sportslige succes 

og vurdere effektiviteten af deres respektive elitesatsninger. Undersøgelsen gennemføres på initiativ af 

forskere fra Holland, Storbritannien og Belgien under ledelse af professor Veerle De Bosscher (Vrije 

Universiteit Brussel). Projektet har pt. deltagelse af forskere fra i alt 15 lande5. I dagene den 13.-14. 

november 2013 blev de foreløbige resultater fra samkøringen af de deltagende landes data fremlagt på 

konferencen ”Elite Sport Success. Society boost or not?” i Antwerpen. 

SPLISS-undersøgelsen er en benchmarking-undersøgelse af elitesport, hvortil 15 lande indgår. SPLISS- 

forskerne har identificeret over 100 kritiske succesfaktorer, som udgør underkategorierne til de ni søjler, 

som danner grundlag for SPLISS-modellen. I forhold til SPLISS 2.0 blev der registreret og indsamlet 3.000 

siders data, hvorfor en bog, som skulle sammenfatte undersøgelsen, har ladet vente på sig. I SPLISS 2.0 

fokuserede man på effektivitet og efficiens i forhold til elitesportens politik samt det generelle 

elitesportsklima for udøvere, trænere og sportschefer. Disse tre aktører inden for elitesporten besvarede et 

spørgeskema med ni kategorier svarende til de ni søjler som indgår i SPLISS-modellen. Til hver kategori var 

                                                           
5 Belgien (Flandern henholdsvis Vallonien), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Nordirland (UK), Portugal, 

Spanien, Schweitz, Australien, Brasilien, Canada, Japan og Sydkorea (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). 
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der en masse underspørgsmål. Ligeledes blev forskerne fra hver deltagende nation bedt om at lave 

kvalitative og kvantitative beskrivelser af deres nations elitesportssystemer i forhold til at beskrive, hvordan 

elitesportssystemet fungerede på et organisatorisk såvel som et økonomisk plan etc. Hertil blev der taget 

udgangspunkt i en større skabelon, som forskningskontoret bag SPLISS havde udviklet og tilsendt hver 

deltagende nation. Herved har forskerne bag SPLISS 2.0 forsøgt at kompensere for de metodiske problemer, 

som er en del af undersøgelsen (Bosscher et al., 2010; Storm & Toft-Jørgensen, 2014).  

Specialet gennemgår de foreløbige komparative hovedresultater fra konferencen. Der skal dog tages 

forbehold for, at resultaterne er foreløbige, samt at valideringen af data og analyser endnu ikke er 

færdiggjort for alle de deltagende lande (V. De Bosscher, van Bottenburg, Shibli, & Westerbeek, 2014). De 

nedenfor præsenterede resultater kan derfor ændre sig efter aflevering af specialet, efterhånden som 

eventuelle justeringer i det indsamlede materiale foretages. Desuden foreligger der endnu ikke 

gennemarbejdede komparative analyser på alle undersøgelsens delområder. For at kunne tilegne sig en 

dybdegående forståelse af årsagen til hvad der skaber dansk elitesportslig succes er SPLISS-undersøgelsen 

første ”skridt på vejen”. Men dette speciale er ikke tilstrækkeligt fyldestgørende til at dække alle de faktorer 

som gør sig gældende for elitesportslig succes. En mere omfattende undersøgelse kræves til dette formål. 

Gennemgangen af SPLISS 2.0-undersøgelsen er i overensstemmelse hermed forsigtig og uden skråsikre 

konklusioner, idet der henvises til den kommende fuldstændige rapport, som forventes publiceret i 

sensommeren 2014. Årsagen til, at undertegnede har valgt at bringe disse data, er, at SPLISS- 

undersøgelserne er de hidtil eneste undersøgelser, som sammenligner flere nationers elitesportslige succes 

ud fra forskellige parametre (illustreret i SPLISS-modellen). Derfor vurderes de foreløbige SPLISS 2.0-

resultater som unikke, essentielle og af stor vigtighed for specialet og fremtidig forskning på området.  

Trods det, at man ikke kan komme med skråsikre konklusioner, kan man bruge undersøgelsen til at illustrere 

tendenser og vise, hvor udviklingen inden for international elitesport går hen, samt hvordan Danmark ser ud 

til at være placeret i forhold til denne. Disse data vil blive suppleret af citater fra kvalitative interviews med 

danske forskere, hvoraf nogle har været direkte en del af SPLISS-samarbejdet og bidraget med danske data 

hertil, mens andre ikke har været direkte involveret, men har stor viden om elitesport generelt set med 

”danske briller”. 

Hovedparten af de 3.000 siders data som udgør SPLISS 2.0-undersøgelsen er baseret på en 

spørgeskemaundersøgelse. Dette kan kritiseres idet eliteatleter og aktører inden for eliteidrætsverdenen 

kan have en tendens til at mene, at ”græsset er grønnere på den anden side” (De Bosscher, V., Bingham, J., 

Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008; Storm & Toft-Jørgensen, 2014). Det vil sige, at 
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respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen kan have en opfattelse af, at deres konkurrenter har fx bedre 

træningsforhold –og faciliteter end de har, selvom dette ikke nødvendigvis er sandheden.  

Ligeledes kan SPLISS-modellen kritiseres for ikke at indeholde noget om doping. Doping fylder meget i vort 

samfund, det er et stort problem inden for sportens verden, den politiske verden, den gennerelle 

offentlighed samt medieverdenen. Allerede for 5000 år siden anbefalede kinesiske læger idrætsudøvere at 

tage visse ekstrakter for at styrke hjertet i forbindelse med idrætsudøvelse. Mennesket har siden hen brugt 

forskellige stoffer i forsøget på at forbedre sine præstationer6. Tidligere så man doping som et legalt 

hjælpemiddel til at skabe en succesfuld sportspræstation. I dag er præstationsfremmende stoffer som 

doping ulovlige at anvende i forbindelse med sportspræstationer jf. artikel 2.1-2.8 i de nationale 

antidopingregler7 samt WADA’s (World Anti Doping Agency) antidoping-kodeks8. Doping er i dag en mørk, 

dunkel følgesvend, som har fulgt med eliteidrættens udvikling og haft indvirkning herpå. Derfor ville det 

have været interessant, hvis doping havde indgået i SPLISS-undersøgelsen. Enten ved hjælp af data fra de 

deltagende landes antidoping-organisationer eller direkte spurgt ind til det i spørgeskemaerne uddelt til hver 

nations atleter, trænere og sportschefer. Selvom der er mange mørketal i relation til doping 9, udgør det et 

vigtigt aspekt i forhold til eliteidræt. I forhold til SPLISS-modellen kunne man have sammenholdt succesfulde 

eliteidrætsnationer med hyppigheden af fangede dopingsynder i samme nationer. Derved kunne man 

komme nærmere om brug af doping var årsag til elitesportslig succes i de pågældende lande, eller om andre 

faktorer spillede ind.    

De nationer, som indgår i SPLISS-undersøgelsen, varierer i geografisk størrelse, økonomi og indbyggertal, 

hvorfor det har været vanskeligt at sammenligne dem med hinanden. Man kan med rette spørge, om det er 

muligt at sammenligne dem? Videnskabeligt set kommer æbler og appelsiner fra den fælleskategori, som 

kaldes frugter. Disse kan sammenlignes ud fra flere kriterier, hævder Geert Hofstede i sin artikel: ”A Case for 

Comparing Apples with Oranges” (Hofstede, 1998). Kriterier som tilgængelighed, pris, farve, vitaminindhold 

eller holdbarhed er alle fælles for frugter. Sammenligninger af æbler og appelsiner er mulige, så længe man 

fastholder at sammenligne dem inden for deres fælles kategori: Frugt.  

I SPLISS 2.0 deltog ti europæiske lande. Derudover deltog Sydkorea, Japan, Australien, Canada og Brasilien. 

Syv af disse nationer har mindre en 50 mio. indbyggere, og alle nationer er meget forskellige i forhold til 

                                                           
6 Anti Doping Danmarks hjemmeside den 08.06.2014 http://www.antidoping.dk/om-doping/dopingens-historie/de-

foerste-optegnelser  
7 Anti Doping Danmarks hjemmeside den 08.06.2014 http://www.antidoping.dk/om-doping/hvad-er-doping  
8 WADA’s hjemmeside den 08.06.2014 http://www.wada-ama.org/en/World-Anti-Doping-Program/Sports-and-Anti-

Doping-Organizations/The-Code/  
9 Anti Doping Danmarks hjemmeside den 08.06.2014 http://www.antidoping.dk/om-doping/dopingens-

historie/systematisk_doping_i_ddr  

http://www.antidoping.dk/om-doping/dopingens-historie/de-foerste-optegnelser
http://www.antidoping.dk/om-doping/dopingens-historie/de-foerste-optegnelser
http://www.antidoping.dk/om-doping/hvad-er-doping
http://www.wada-ama.org/en/World-Anti-Doping-Program/Sports-and-Anti-Doping-Organizations/The-Code/
http://www.wada-ama.org/en/World-Anti-Doping-Program/Sports-and-Anti-Doping-Organizations/The-Code/
http://www.antidoping.dk/om-doping/dopingens-historie/systematisk_doping_i_ddr
http://www.antidoping.dk/om-doping/dopingens-historie/systematisk_doping_i_ddr
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samfundsstruktur, finansiel kapacitet, geografik klima, traditioner for elitesport etc. Derfor kan man med 

rette stille spørgsmålstegn ved, om de er sammenlignelige. Enhver sammenligning af værdier og holdninger 

på tværs af nationer, kan sammenlignes med at sammenligne æbler og appelsiner (Hofstede, 1998). Uden 

frugtkategorien som ramme om sammenligningen er denne praktisk taget irrelevant og umulig. Det er en 

svær metodisk diskussion, som ikke er uden problemstillinger, men med udgangspunkt i Hofstedes pointe 

om, at det er muligt at sammenligne æbler og appelsiner, så længe vi fastholder sammenligningen inden for 

kategorien, vil det derfor blive antaget, at der er muligt trods de usikkerheder der ligger heri. Dette styrker 

seniorforsker fra Idan, Rasmus K. Storm, også i interviewet med ham: 

” Altså, det er en utopi for mig også metodisk videnskabsteoretisk at påstå, at man stringent kan 

sammenligne disse lande fuldstændig….. Men det betyder ikke, at man ikke kan komme frem til én eller 

anden interessant forståelse af, hvordan de forskellige systemer fungerer...”  (seniorforsker, Rasmus K. 

Storm, se evt. bilag 3) 

I forhold til ovenstående citat kan man dog påpege, at SPLISS er det eneste komparative forskningsstudie af 

international elitesportslig succes, som har formået dels at skabe et sammenligneligt grundlag i form af 

udviklingen af SPLISS-modellen, dels har SPLISS 2.0 indsamlet data til dette grundlag og efterfølgende 

foretaget et komparativt studie heraf. Ingen publikationer har endnu skudt i brechen mod SPLISS-

undersøgelsen. Det har ikke været muligt at finde nogen videnskabelige artikler der kritiserer SPLISS-

modellen. Derved kan man trods kritik af SPLISS-undersøgelsen konkludere, at den er unik og selvom den har 

sine mangler, er den det eneste studie af sin art.    

Kapitel 4.0 Teori 

Den teoretiske ramme for specialet udgøres af SPLISS-modellen som nævnt i forskningsstrategien. SPLISS-

modellen er blevet til dels ud fra store kvantitative og kvalitative dataindsamlinger, dels ved hjælp af 

traditionelle økonomiske modeller. Disse vil blive gennemgået i teoriafsnittet for at analysere SPLISS-

modellens styrker og svagheder.  

4.1 New Public Management – input-throughput-output 

New Public Management var oprindeligt en betegnelse for en neoliberal række af reform- og ændringstiltag, 

der understøttede organisationsændringer indefra. Den engelske forsker Christopher Hood lancerede 

begrebet New Public Management (NPM) og satte ord på forandringer og modernisering af den offentlige 

sektor, der blev indført verden over fra begyndelsen af 1980’erne (Hood, 1995).  

Hood’s økonomiske teori er siden blevet justeret, således at det har været muligt at anvende den inden for 

det elitesportslige forskningsfelt til at understøtte SPLISS-modellen. Da teorien er økonomisk funderet, 
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understøtter den SPLISS-modellens validitet, idet NPM er en klassisk, kendt, efterprøvet teori. Hovedidéen i 

NPM var at skifte fra inputstyring til outputstyring, altså fra, at man bevilger en bestemt sum penge til 

udvalgte formål, og til at man bevilger penge til offentlige formål alt efter produktiviteten i de institutioner, 

der servicerer det formål. NPM bruges i forhold til SPLISS-modellen til at se, hvad de enkelte 

elitesportsnationer får ud af output (antal vundne medaljer ved internationale mesterskaber) i forhold til det 

input de har investeret. Ligeledes måles der på, i hvilket omfang de respektive nationers samfund profiterer 

af og får ud af elitesport (Storm & Toft-Jørgensen, 2014).  

NPM har som teori sine mangler. Først og fremmest kan man fremhæve disse ved gennemgå hovedtesen 

bag dens hovedidé. Ved at give flest midler til institutioner, formål og organisationer som er mest effektive 

til at udnytte eksisterende ressourcer, søger bevillinger gradvis hen mod der, hvor der præsteres bedst 

(Dunleavy & Hood, 1994; Hood, 2011). I forhold til en elitesportslig kontekst, kan problemet heri være, at 

eliteidrætsorganisationer som fx Team Danmark øger støtte til forbund som klarer sig sportsligt godt, men 

der ydes ikke støtte til forbund, som har potentialet til at indfri medaljer, men endnu mangler at levere 

resultaterne. Dermed opstår der en konkurrencesituation mellem de forskellige elitesportsgrene omkring 

støttekronerne fra de nationale sportsorganisationer.  

I forlængelse af denne konkurrencesituation kan man rejse en kritik af den måde NPM ikke måler ulig 

konkurrence. Hvilket er interessant for en institution at have kendskab til for kunne fungere. Hvis man 

drager en parallel til elitesportens verden, vil nogle elitesportsgrene ”visne” hen (Dunleavy & Hood, 1994; 

Hood, 2011), da de faktorer man har valgt at måle på, er nogle hvor disse sportsgrene ikke slår til. Hvis de 

forbund som har potentialet, men mangler at indfri det, ikke får muligheden (i form af økonomisk støtte) for 

at vise deres værd, vil de visne hen. Ligeledes kan samme skæbne tænkes for de sportsgrene, som får tildelt 

økonomiske midler, men blot bliver målt på få parametre fx opnåede medaljer og top-otte-placeringer. Hvis 

man kun har øje for nogle få bestemte parametre, kan man risikere at overse fremtidige trusler imod den 

konkrete sportsgrens resultatsucces og derved kan man risikere, at succes vendes til fiasko.   

4.2 Porters ”Five forces”  

SPLISS går ikke blot ind i de respektive landes elitesportspolitikker og måler samt beskriver disse, de 

sammenligner også elitesportspolitikkerne på en kvantitativ måde. Denne måde er inspireret af studier 

inden for konkurrence og økonomi, således at det efterfølgende er muligt at foretage komparative analyser 

af undersøgelsernes output. 

Michael Porters five forces er en økonomisk teoretisk model fra 1980, som indgår i SPLISS-modellen. Den 

klassiske model (five forces) viser fem konkurrencekræfter, som udgør den underliggende økonomiske 

struktur, der efter Porters opfattelse er elementerne for konkurrenceintensiteten og 
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indtjeningsmulighederne i en branche (Porter, 1980). Five forces bruges til at foretage en analyse af 

konkurrencestrukturen eller -miljøet i en given branche.  

 

Figur 4: Michael Porters Five forces model (Porter & Millar, 1985). 

Porters Five forces model bruges til at belyse fem elementer, som har indflydelse på strukturen og 

styrkeforholdet i en given branche. Modellen tager udgangspunkt i, at der er fem grundlæggende kræfter 

som har indflydelse på branchen/virksomheden (Porter & Millar, 1985):  

1. Competition in the industry (Konkurrence inden for industrien herunder rivalisering blandt eksisterende 

virksomheder) 

2. Potential of new entrants into industry (Nye potentielle indtrængere) 

3. Power of suppliers (Leverandørernes magt) 

4. Power of customers (Købernes magt) 

5. Threat of substitute products (Trusler fra substituerende produkter) 

I forhold til SPLISS-modellen skal ”branche” forstås som elitesport. Porter mente, at den mest afgørende 

faktor for en branche (elitesports) attraktivitet og indtjeningsmuligheder (i form af medaljer til en 

elitesportslig nation) var den interne rivaliserende konkurrence mellem de virksomheder (elitesportslige 

nationer), som allerede befandt sig inden for branchen (elitesporten). Five forces-modellen bruges i SPLISS-

modellen til at analysere en branches (elitesportsnations) nuværende situation og potentielle 

udviklingsmuligheder. SPLISS-modellen er derfor ikke blot udviklet til at illustrere et øjebliksbillede, men 

også til at vise fremtidige muligheder, som nationer kan vælge at følge. 

 



International elitesportslig succes i Danmark og udlandet – en analyse 
 

33 
 

Porters five forces-model er ofte blevet kritiseret for at være statisk i en verden, hvor markederne og 

konkurrenterne hele tiden ændrer sig og dermed er dynamiske. Modellen er også blevet kritiseret for, at 

man ikke kan sammenligne de fem markedskræfter i alle virksomheder. Imidlertid er modellen stadig et 

anvendeligt værktøj til at få indsigt i, hvordan en branche (elitesport) fungerer, samt hvilke faktorer som gør 

sig gældende i forhold til konkurrenterne. Det kan imidlertid forekomme teoretisk risikabelt, at five forces-

modellen anvendes som en integreret del af SPLISS-modellen, men five forces-modellen skal i denne 

sammenhæng hjælpe til at identificere, hvilke positioner de enkelte elitesportsnationer i SPLISS 2.0 har 

forhold til den elitesportslige konkurrence generelt. Derved er det muligt at se, hvilke faktorer der er 

afgørende for elitesportslig succes samt rangere og sammenligne de enkelte nationer, som indgår i 

samarbejdet.  

Kapitel 5.0 Analyse 

Analysen vil først redegøre kort for elitesportens udvikling, dernæst vil dansk elitesports struktur og økonomi 

blive redegjort og analyseret. Efterfølgende vil det blive redegjort, analyseret og diskuteret, hvordan man 

måler dansk elitesportslig succes ud fra et dansk perspektiv. Derefter vil hovedresultaterne fra SPLISS-

undersøgelserne blive gennemgået og endelig vil hver af de ni søjler fra SPLISS-undersøgelsen blive 

gennemgået, analyseret og diskuteret. Dette gøres for at finde frem til, hvordan dansk elitesportslig succes 

fremmes sammenlignet med andre lande, som indgår i SPLISS-samarbejdet. Relevante betragtninger fra de 

kvalitative interviews samt citater fra diverse artikler og publikationer vil blive anvendt i analysens 

besvarelse af specialets problemformulering. 

5.1 Historisk vue på elitesporten 

International sportslig succes har ofte været set som en værdifuld ”ressource” for diverse regeringer i flere 

hundrede år, idet det har været et middel til at opnå andre ikke-sports-relaterede målsætninger (V. De 

Bosscher et al., 2009; Houlihan & Green, 2008). Interessen, fascinationen og begejstringen ved elitesport 

har eksisteret siden antikkens OL i oldtidens Grækenland, hvor atleter konkurrerede på Olympia (Chester, 

1971; Miller, 2012). Legene havde dengang både en sportslig, religiøs og politisk betydning. Sidstnævnte 

ses af, at hvis der var igangværende krige og konflikter på det tidspunkt, hvor legene skulle begynde, blev 

der aftalt våbenhvile, mens legene stod på (Chester, 1971; Miller, 2012). De græske bystater prøvede deres 

militære kræfter af mod hinanden, idet de lod deres soldater stille op i diverse sportslige discipliner. På den 

måde kunne de måle, hvem der havde de bedste soldater uden at der fandt direkte krigshandlinger sted, der 

kunne svække dem. 
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Sportens politiske betydning og magt blev i det 6. og 5. århundrede f.kr. svækket. Især da romerne kom til 

magten (Chester, 1971). Det skyldtes bl.a., at bystaterne blev samlet i forbindelse med romernes 

magtovertagelse, hvilket gjorde, at de selvstændige byhære og konkurrencen mellem disse blev overflødig. 

OL og sporten generelt ændrede karakter til at være ”skuespil” for folket.  Først i 1890’erne genvandt 

sporten politikernes og den almene befolknings interesse igen. Da den franske baron Pierre de Coubertin fik 

oprettet den Internationale Olympiske Komité (IOC) på den første olympiske kongres i Paris i 1894. Ved 

samme kongres besluttede man at afholde det første egentlige internationale olympiske lege i Athen i 1896 

(Miller, 2012). Siden er det såkaldte ”moderne” OL blevet afholdt10. I dag er OL én af verdens største 

sportsbegivenheder og er et ekspotentielt, voksende, økonomisk projekt.  

Store sportsbegivenheder som World Cups, EM, VM og OL er blevet globale events. Politikere og sponsorer 

ser nu et potentiale i at investere i elitesport, når alverdens lande mødes til internationale stævner og 

konkurrencer (Bingham, & Shibli 2008), da disse sportsbegivenheder får meget omtale i medier, tiltrækker 

berømte samt magtfulde personligheder og dermed er en lejlighed for mange politikere, sponsorer og 

lobbyister til at diskutere og se andet end blot store sportspræstationer. Elitesporten har dermed stadig en 

stor sportslig og politisk betydning. Som en reaktion på sportsbegivenheders stadigt større opmærksomhed 

har der udviklet sig et såkaldt globalt sportsligt ”våbenkampløb” eller ”The Global Sporting Arms Race” (De 

Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008), som er en reference til USA’s 

og det tidligere Sovjetunionens kamp om medaljer.  

I 1960'erne opstod statsamatørismen for alvor, hvor især Sovjetunionen og Østtyskland begyndte at satse 

hårdt på deres idrætsudøvere. Staten betalte alle leveomkostninger for sportsfolkene, så de kunne bruge al 

deres tid på at træne (Miller, 2012). Ved at vinde mange medaljer for deres land, viste idrætsudøverne 

både omverdenen, og landenes egne indbyggere, hvor stærkt deres land var. I 1950erne til 1990erne var OL 

”slagmarken” for den kolde krigs kombattanter, hvor Østblokken med statsamatørismen og videnskabelig 

lukkethed som metode pressede USA og den vestlige –”frie”– verden til det yderste. Med doping som benzin 

på bålet, men også med forskning i den menneskelige fysiologi, psykologi, træningsvejledningen og 

materialerne som omdrejningspunkter for satsningen, lykkedes det DDR, Sovjetunionen og de øvrige 

østlande at bringe eliteidrætten op på et hidtil uset højt niveau (Chester, 1971; Miller, 2012). 

I dag er der flere aktører med i ”våbenkapløbet” end under Den Kolde Krig. Det er især vestlige nationer, 

som kæmper om at ruste sig til den internationale sportslige konkurrence og samtidig finde ”opskriften” på 

(uendelig) sportslig succes i bestræbelserne på at vinde medaljer (Houlihan & Green, 2008). Det skyldes 

                                                           
10

 Dog uden afholdelse under både 1. og 2. Verdenskrig. Desuden kan tilføjes, at det første vinter-OL blev afholdt i 1924 
i Chamonix. 
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den økonomiske velstand, som primært befinder sig her samt de kulturelle normer, som er styrende (Schein, 

2010). 

5.2 Dansk elitesports struktur og økonomi 

Kulturministeriet står I Danmark for uddelingen af statslige midler til idrættens organisationer, herunder 

også eliteidrætten. I 2012 nedsatte Kulturministeriet en kommission, som skulle undersøge idrættens 

struktur og økonomi i Danmark. Formålet med Kulturministeriets udredningsarbejde var at danne et solidt 

grundlag for beslutninger vedrørende den fremtidige organisering af idrætten i Danmark. Herunder særligt 

med hensyn til effektiv udnyttelse af statslige midler, inklusive overskuddet fra Danske Spil og Det Danske 

Klasselotteri til idrætsområdet. Resultaterne fra udredningen blev publiceret en rapport i april 2014 

(Kulturministeriet & Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014). 

Af udredningen fremgår det, at størstedelen af Kulturministeriets midler til idrætten stammer fra 

udlodningsmidlerne11 (tidligere tips- og lottomidlerne). Det vil sige overskuddet fra Danske Spil af spil på 

lotterier, heste – og hundevæddeløb og udbytte fra Det Danske Klasselotteri (Kulturministeriet & 

Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014). Overskuddet fra Danske Spil og Det Danske Klasselotteri kan 

variere, derfor indeholder udlodningsloven en udlodningsmodel med et udlodningsloft, således, at hvis 

overskuddet er lavere eller højere end statsudlodningsbeløbet på 1.795 mio. kr., kan ordningen regulere 

dette, så der sikres en stabil indtægt for de organisationer, som finansieres af udlodningsmidlerne 

(Kulturministeriet & Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014). 

Der er seks faste udlodningsmodtagere inden for idrættens verden. Der er de tre hovedorganisationer DIF, 

DGI og Dansk Firmaidræt. Derudover er der Team Danmark (TD), Lokale – og Anlægsfonden samt 

Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. Hver af disse modtagere har indgået rammeaftaler med 

Kulturministeriet om, hvilke områder de særligt skal varetage for at sikre, at kulturpolitiske målsætninger 

realiseres (Kulturministeriet & Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014). I 2013 modtog de seks faste 

udlodningsmodtagere 888 mio. kr., hvoraf fordelingen af disse ses af tabellen nedenfor. 

 

                                                           
11 Udlodningsloven trådte i kraft 1. januar 2012. I 2013 blev der fastsat et udlodningsbeløb på 1.795 mio. kr., som skulle 

fordeles ud til udlodningsmodtagerne i 2013. I 2014 vil udlodningsbeløbet blive fastsat ud fra overskuddet fra Danske 
Spil og Det Danske Klasselotteri i 2013. 
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Tabel 1: Tabellen viser Kulturministeriets fordeling af udlodningsmidlerne i 2013. Kilde: Rapport fra Kulturministeriets 

udredning af idrættens økonomi og struktur 2014 (Kulturministeriet & Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014). 

TD er en selvejet institution og den organisation, som er nærmest dansk eliteidræt, idet organisationen er 

sat i verden ved lov for at udvikle dansk eliteidræt på en social og ansvarlig måde. De efterfølgende tabeller 

og figurer vil tage udgangspunkt i TDs økonomiske situation og struktur for at vise, hvordan denne hænger 

sammen samt hvorledes dansk elitesport kan blive/bliver påvirket af den organisatoriske konstruktion som 

TD har. Nedenstående tabel fra Kulturministeriets udredning af idrættens økonomi og struktur viser 

udviklingen i indtægter og omkostninger i løbende priser (mio.kr.) for TD. 
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Som det fremgår af tabellen, er den største indtægtskilde til TD tilskud fra Kulturministeriet, hertil er 

udlodningsmidlerne inkluderet. For at illustrere indtægter og omkostninger er nedenstående figur medtaget, 

således at TDs processer fremgår på en overskuelig måde. 

  

Figur 5: Figuren viser pengestrømmene i TD i mio. kr. i 2012. Kilde: Rapport fra Kulturministeriets udredning af 

idrættens økonomi og struktur 2014 (Kulturministeriet & Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014). 

Figur 5 illustrerer ud over TDs pengestrømme også beløbene, som organisationen bruger på egen 

administration og sekretariatsbetjening, administration udført af andre, kerneydelser i form af fysioterapi, 

analyser og andre omkostninger knyttet til idrætten samt støtte til andre organisationer (Kulturministeriet 

& Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014). Det fremgår af figuren, at ud over den direkte og indirekte 

støtte til forbundene på 87 mio. kr. går 29 mio.kr. til finansiering af kerneydelser direkte rettet mod 

idrætten. Ca. 16 mio. kr. går til TDs administration og sekretariatsbetjening. 

TDs rolle og opgaver er at yde støtte til udøvere, trænere, ledere og specialforbund samt at varetage en del 

støttefunktioner. Principperne bag TDs støtte og arbejde er fastlagt i støttekonceptet, som revurderes hvert 

fjerde år i forbindelse med den olympiske cyklus. I alt er 1.033 udøvere samt 28 forbund indplaceret i de tre 

TD-strøttekategorier: “Verdensklasseforbund” (7 forbund), “Internationalt eliteforbund” (13 forbund) og 

“Projektstøttet forbund” (8 forbund) (Kulturministeriet & Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014). Med 

lovændringen i 2004 blev relationen mellem TD og Kulturministeriet klarere. TD har gennem sine 
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rammeaftaler med ministeriet særligt fokus på at udvikle talentarbejdet og indgå samarbejdsaftaler med 

landets kommuner gennem det såkaldte elitekommunekoncept, som omfatter 2112 elitekommuner i dag. 

Omkostningseffektiviteten i TD, det vil sige, evnen til at omsætte de økonomiske ressourcer til flest mulige 

kerneydelser, udføres i direkte forlængelse af organisationens målsætninger. Ser man nærmere på forholdet 

mellem, hvad organisationen bruger direkte på kerneydelser (idrætten) samt omkostninger, som bruges til 

administrative støttefunktioner, viser undersøgelsen fra Kulturministeriet, at sekretariatsbetjening (udgifter 

til bestyrelse og produktion af strategioplæg mv.) generelt fylder en del. For TDs vedkommende fylder disse 

ca. 9% af de samlede omkostninger (Kulturministeriet & Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014). For 

en relativ lille organisation som TD hævder rapporten fra Kulturministeriet, at 9% er rimelig højt, og 

organisationen bør være opmærksom på, at dens bestyrelses størrelse og sammensætning ikke ødelægger 

en effektiv ledelse og udvikling af organisationen (Kulturministeriet & Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 

2014). 

Kulturministeriets rapport anbefaler, at TD, i samarbejde med de øvrige idrætsorganisationer, indgår i et 

fællesforbund, hvor administrative funktioner såsom lønadministration, økonomi, IT-opgaver og intern 

service mm. sker fra samme sted. Derved opnår man stordriftsfordele og generelle besparelser til 

administration blandt idrætsorganisationerne. Hvis man indfører dette, kan omkostningseffektiviteten 

opretholdes (Kulturministeriet & Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014). Man kan diskutere, om 

denne centralisering af ovennævnte funktioner er ønskværdig for alle idrætsorganisationer. Det skyldes dels, 

at man kan betragte nogle af disse som konkurrenter, hvorfor deling af administrative funktioner kan 

vanskeliggøre opretholdelse af ”vandtætte skodder”. Da en centralisering af administrative funktioner kan 

stride imod idrætsorganisationernes målsætninger, hvorfor man kan stille spørgsmålstegn ved, at en 

centralisering giver større omkostningseffektivisering. 

I Kulturministeriets rapport er kommunerne blevet spurgt ind til deres samarbejde med diverse 

idrætsorganisationer, herunder TD. Generelt er kommunerne meget tilfredse (32%) eller tilfredse (49%) med 

samarbejdet og bistanden fra TD. Dog vurderer kommunerne, at TD har plads til forbedring. De mener, at TD 

kunne fokusere mere på lokale behov og undgå centralisering. 

Endelig oplever kommunerne, at TD har et forsnævret perspektiv, hvorfor de efterspørger talentbistand 

startende på et lavere idrætsniveau samt bedre støttemuligheder til forbundene (Kulturministeriet & 

Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014). TDs kerneydelser er jf. Lov om eliteidrættens fremme fra 200413 

                                                           
12 Elitekommunerne er: Ballerup, Esbjerg, Fredericia, Gentofte, Haderslev, Helsingør, Herning, Hillerød, Horsens, 

Holstebro, Kolling, København, Odense, Randers, Roskilde, Silkeborg, Svendborg, Viborg, Vejle, Ålborg og Århus.   
13 I 2004 blev Lov om Eliteidræt ændret således, at TD ikke længere var en offentlig institution, men en selvejet 

institution. TD fortsatte med at være primært finansieret af Kulturministeriets tipsmidler, men skulle samtidig 
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i samarbejde med DIF og DGIs specialforbund at skabe sportslig såvel som menneskelig udvikling inden for 

dansk eliteidræt. Idrætsbegrebet har skubbet sig. Hvor idræt traditionelt set blev set som en børne- og 

ungdomsaktivitet, støttet ud fra kulturpolitiske målsætninger om demokratisk dannelse og videreførelse af 

den danske foreningstradition, er idræt i dag mere en livslang aktivitet for størstedelen af befolkningen. Den 

offentlige støtte til idrætten er dels kulturpolitisk, dels sundheds- og velfærdspolitisk (Kulturministeriet & 

Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014). Det er vanskeligt at vurdere, om kommunerne har haft Lov om 

eliteidrættens fremme in mente, da de vurderede TDs indsats. Ved lovændringen i 2004, blev TD en selvejet 

institution, hvorfor andre interesser end blot offentlige skulle varetages. Derved kan offentlige instanser, 

som kommuner, føle sig overset i nogle idrætsrelaterede sammenhænge, men man kan diskutere, om 

kritikken af TD ikke bør rettes mod Kulturministeriet i stedet. Kulturministeriet donerer størstedelen af 

støtten til TD og dermed dansk eliteidræt, samtidig med at ministeriet gennem årene har revideret Lov om 

eliteidrættens fremme. Dermed er Kulturministeriet med til at definere, hvordan TD skal prioritere deres 

ressourcer og fx også, hvor grænsen for talentstøtte skal trækkes, således at man sikrer fremtidig 

elitesportslig succes. 

5.21 Hvordan måler man elitesportslig succes i Danmark? 

Ved de olympiske lege er der ingen officiel nationskonkurrence, men den samlede medaljeoversigt pr. nation 

er alligevel nok det resultat inden for eliteidrætten, der er omfattet af størst interesse og tillægges størst 

vægt i medier og den brede offentlighed, i idrættens organisationer og blandt politikere (Condon, Golden, & 

Wasil, 1999). En god placering eller en forbedret placering i nationskonkurrencen ved OL opfattes som en 

national succes og i nogle tilfælde som et tegn på et samfunds overlegenhed i forhold til andre landes 

elitemodeller. Formuleringen om, at den danske medaljehøst i London 2012 var en af de bedste i nyere tid 

(siden 1948), kan ses som udtryk for en lignende tilgang. 

Man kan måle eliteidrættens sportslige succes/konkurrenceevne og niveau på mange måder. Objektivt set er 

der ingen målemetoder, som er de bedste. Mulighederne er fx: Man kan se på et samlet antal medaljer 

inden for et år eller en årrække. Man kan se på summen af medaljepoint, hvor hver medalje tildeles 

forskellige point efter ”karat”. Man kan se på topplaceringer (top 8-placeringer med point efter placering). 

Man kan se på alle idrætsgrene og discipliner, som udøves i et land. Man kan være mere selektiv og regne på 

de idrætsgrene, hvor konkurrenceniveauet er højt (fx top 8- placeringer). Man kan måle på idrætsdiscipliner, 

som kun er på OL-programmet etc., som Rasmus K. Storm (Idans senioranalytiker) og Klaus Nielsen (Birkbeck 

                                                                                                                                                                                                   
oppebære indtægter fra salg af sponsorater, TV-rettigheder etc. I forbindelse med lovændringen blev TDs 
arbejdsopgaver og struktur ændret. Det betød bl.a. en ændret bestyrelsessammensætning, indgåelse af en 
resultatkontrakt med Kulturministeriet, godkendelse af budget mm., alt sammen under såkaldt beskikkelse af 
Kulturministeriet. Ligeledes skulle TD indgå et tættere samarbejde med DIF og en enklere beslutningsstruktur.   



International elitesportslig succes i Danmark og udlandet – en analyse 
 

40 
 

University of London), har skrevet om i deres fælles artikel: ”Dansk eliteidræts konkurrenceevne- resultater, 

målemetoder og investeringer” (Storm & Nielsen, 2010). 

Ovenstående viser, at mulighederne er mange, og man kan derfor fristes til at bruge et gammelt ordsprog og 

en udbredt erfaring, som handler om at:  

Man får, hvad man måler. Men ikke alt, der måles og tælles tæller, og ikke alt, der tæller tælles – citat Albert 

Einstein (1879-1955). 

For lande, der vinder mange medaljer, er en medaljebaseret målestok mere anvendelig, da tilfældigheder og 

marginaler kan antages at blive udjævnet i det store antal idrætsgrene og idrætsdeltagere, der er tale om 

(Storm & Nielsen, 2010). For lande som Danmark kan effekten af en 4. plads i roning en bådspids efter 

bronzevinderne og et tvivlsomt strafpoint i en brydekamp samt en mindre skade for en dressurhest udgøre 

forskellen mellem 6 og 3 medaljer (Storm & Nielsen, 2010). Top 8-resultater, hvor placeringerne fra nr. 1 til 

nr. 8 tildeles 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point, er derfor umiddelbart en mere retvisende målestok at vælge i 

Danmarks tilfælde. 

I Danmark måler man elitesportslig succes på flere måder. DIF og TD har hver deres metoder (se bilag 2). DIF 

måler elitesportslig succes ved at opliste uddelte medaljer (guld-, sølv- og bronzemedaljer) til danske atleter i 

en oversigt over samlede antal medajler til VM, EM, OL og PL siden 1975 (se bilag 2). Ligeledes har DIF en 

medaljeoversigt, hvor medaljerne er fordelt for hvert år. I denne oversigt fremgår også idrætsaktivitet og 

disciplin.  

TD måler elitesportslig succes ud fra antal medaljer og deres karat for hvert år. En guldmedalje giver 8 point, 

sølvmedalje 7 point, en bronzemedalje 6 point og så fremdeles point ned til og med en 8. plads (disse point 

tildeles dog kun sportsgrene og discipliner, som er på OL-programmet (se bilag 2). Ligeledes giver EM-

medaljer ikke nogen point, da dette mesterskab ikke regnes for at indebære samme konkurrence som fx 

World Cups, VM og OL). TD satser på OL, navnlig sommer-OL. Endelig laver TD hvert år en såkaldt 

resultatbog, som giver et overblik over årets sportslige resultater i hvert af de 28 støttede TD specialforbund. 

Heri fremgår en oversigt over de TD-støttede atleter, der vandt medaljer det pågældende år. Endelig 

sammenholder resultatbogen udvalgte sportslige målsætninger fra diverse samarbejdsaftaler mellem 

specialforbund og TD med de faktiske resultater fra det pågældende år. TD forsøger at kombinere 

metoderne for måling af elitesportslig succes, hvor man ser på summen af medaljepoint. Her tildeles hver 

medalje forskellige point efter ”karat” samt metoden, hvor man ser på topplaceringer (top 8-placeringer 

med point efter placering). 
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Hverken TD eller DIF sammenligner antallet af danske internationale medaljer og point med andre nationer, 

hvorfor deres oversigter kun siger noget om dansk eliteidræts udvikling og succes over tid uden at tage 

højde for, hvad konkurrerende nationer opnår i samme periode. Hvis man ønsker at skabe et fuldt billede af 

dansk elitesportslig succes, er DIF og TDs målemetoder mangelfulde. En umiddelbar tolkning af DIF og TDs 

målemetoder vil konkludere, at hvis et land som fx Danmark vinder flere medaljer og opnår et stigende antal 

top 8-point, er det et udtryk for et stigende resultatniveau, en forbedret konkurrenceevne og dermed 

elitesportslig succes (Storm & Nielsen, 2010). Dette er dog ikke helt korrekt. De er mangelfulde grundet 

deres simple optælling af medaljer eller medaljepoint som nævnt ovenfor. Uanset hvordan medaljer eller 

placeringer tildeles point, er alle de omtalte mål absolutte snarere end relative i den forstand, at de blot 

adderer antal medaljer, medaljepoint eller top 8-point uden at sætte dette i forhold til det antal medaljer og 

point, der uddeles tilsammen. 

År for år er der blevet flere medaljesæt at konkurrere om internationalt set. Antallet af idrætsgrene ved OL 

er eksempelvis vokset jævnt fra 17 ved OL i 1948 til 26 ved OL i 2012 – hvilket er en stigning på godt 35%. 

Ligeledes er antallet af konkurrencer, hvor der konkurreres om medaljer, i samme periode steget fra 136 til 

302 svarende til en stigning på 122% (De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De 

Knop, P, 2008).  For at give et mere retvisende billede af de danske resultater kunne DIF og TD kunne fx 

sammenligne de danske internationale sportsresultater med de andre SPLISS-nationers opnåede medaljer. 

Hertil kunne DIF og TD sammenligne danske resultater med nationer, som har nogenlunde samme BNP og 

indbyggertal som Danmark. Derved ville de alt andet lige opnå højere validitet og reliabilitet i forhold til 

deres nuværende metoder og måling af dansk elitesportslig succes samt opnå et reelt 

sammenligningsgrundlag. Man kan hertil påpege, at det ville være endnu bedre, hvis man kunne 

sammenligne danske resultater med lande som ud over samme BNP og indbyggertal også havde samme 

demografi, genetik, geografiske muligheder etc. Dette ville dog kræve dels en omfattende empiriindsamling, 

dels en omfattende analyse heri, som formentlig er for ressourcekrævende for de to danske 

idrætsorganisationer.   

Den manglende sammenligning med andre nationer kan dog være én af årsagerne til, at DIF og TD netop har 

valgt at anvende de målemetoder, som de gør. Herved er det lettere at legitimere over for beslutningstagere 

såsom politikere, at støtten til elitesport skal fortsætte som den gør, eller endda forhøjes. Politikerne er 

dem, som i sidste ende har kumulativ magt (Bachrach & Baratz, 1962; Dahl, 1957), hvorfor det er vigtigt 

for aktører inden for idrættens hovedorganisationer samt offentligt selvejede institutioner at få tildelt 

økonomiske ressourcer, således at de fortsat kan eksistere som organisationer. Derved er DIF og TD bevidste 

om politikernes direkte magtbesiddelse (Foucault, 1971), hvorfor de gennem handlinger forsøger at påvirke 

denne til deres favør (Bachrach & Baratz, 1962; Weber, 1946). 
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Undersøgelser har vist, at et lands sportslige resultater afhænger af dets befolkning og økonomiske styrke 

(Johnson & Ali, 2000). Ofte antager man, at der er en lineær sammenhæng mellem resultater og BNP pr. 

indbygger, men dette kan problematiseres. Et land med en befolkning og en nationalindkomst pr. indbygger, 

der er ti gange så stor som et andet land, vil ikke vinde ti gange så mange medaljer- eller opnå top 8-point, 

som det implicit forudsættes i sådanne beregninger (Johnson & Ali, 2000). Derfor bør man snarere 

forudsætte en aftagende effekt i forhold til resultatniveauet, når dette når op på et vist niveau jo større BNP 

pr. indbygger. 

Selvom antallet af discipliner til OL er steget, er dette ikke ensbetydende med en lineær sammenhæng 

mellem sportslige resultater og BNP pr. indbygger. Det skyldes, at der kun er et begrænset antal medaljer at 

konkurrere om ved hver internationale konkurrence. Derfor er der grænser for, hvor mange deltagere hver 

enkelt nation kan stille op med i de enkelte individuelle discipliner. Det skal også nævnes, at i de fleste 

holdkonkurrencer kan hver nation kun stille med et hold uanset landets størrelse. 

Et stigende antal medaljer og point kan derved blot afspejle, at det samlede antal medaljesæt og den 

samlede pointsum er steget. Der er to måder at tage højde for dette på gennem relative frem for absolutte 

mål. Den ene er at se på rangering snarere end på absolutte størrelser som antal medaljer og point. En 

forbedret rangering i forhold til andre lande vil kunne tolkes som en forbedret konkurrenceevne end en 

stigning i antal medaljer og placeringspoint. Dette mål er imidlertid tvivlsomt, når der ses på udviklingen over 

tid i perioder, hvor antallet af nationer ændres så voldsomt, som det har været tilfældet de sidste to årtier14. 

Den anden måde er at se på udviklingen i det, der svarer til ”markedsandele” i økonomien, det vil sige, at 

man ser på udviklingen i andelen af samlet antal medalje- eller placeringspoint. Dette relative mål har ikke 

de mangler, som er forbundet med absolutte mål og beregninger af rangering over tid (De Bosscher, V., 

Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008; V. De Bosscher et al., 2014; Storm & 

Nielsen, 2010). Det er derfor markedsandelen af medaljepoint og top 8-point, der bør blive tillagt størst 

vægt i analysen af dansk eliteidræts konkurrenceevne. 

5.4 Hovedresultater fra SPLISS-undersøgelserne  

SPLISS- projektet er den første og mest gennemgribende forskningsbaserede sammenligning af effekterne af 

forskellige nationers elitesportssystemer. Det er en opfølgning på et pilotstudie, der blev gennemført med 

seks nationer (Norge, Tyskland, Belgien, Italien, Canada og Australien) i perioden 2004-2008 – også kaldet 

SPLISS 1.0 (De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008), hvor Danmark 

ikke indgik. I SPLISS 1.0 viste input-output-analysen, at den bedste faktor for at opnå elitesportslig succes var 

                                                           
14 Fx: Opdelingen af Sovjetunionen og Jugoslavien.  
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den absolutte mængde af finansielle midler afsat til elitesport. Australien, der indgik i undersøgelsen, havde 

længe haft elitesportsforskere, som havde sagt, at når man ser på forholdet mellem investering og succes, 

kan man sige: "more money in equals more medals out”. 

I SPLISS 1.0 fandt forskerne frem til tre hovedpointer (De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von 

Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008): 

1. Den internationale konkurrence var steget, og fremadrettet ville det blive sværere for den enkelte 

elitesportsnation at øge deres markedsandel inden for international elitesportslig succes. 

2. Nogle nationer havde oplevet en tilbagegang i sportslig succes og havde som en konsekvens heraf 

investeret i eliteidræt. Dette havde hjulpet deres sportslige resultatsituation på kort sigt, men samtidig 

formentlig været en medvirkende faktor til at ”puste til ilden” og på langt sigt fået det globale sportslige 

”våbenkapløb” til at eskalere. 

3. Det var muligt, at input-output-modellen (SPLISS-modellen), der var blevet udviklet og anvendt i 

forskningsstudiet, var for rationel og økonomisk. Det skyldtes, at noget tydede på, at elitesportslig succes 

syntes at være resultatet af en flerdimensional proces. 

Efter SPLISS 1.0 henvendte flere nationer sig til arbejdsgruppen bag projektet. Det skyldtes, at SPLISS 1.0 

havde åbnet en dør på klem til en uudforsket verden. Ikke tidligere var der blevet foretaget lignende 

komparative undersøgelser af, hvad der er årsag til elitesportslig succes. Nationerne ønskede at vide mere 

og være en del af undersøgelserne om elitesportslige faktorer, som leder til elitesportslig succes.  

Dog var der et iboende paradoks i diskussionen af SPLISS 1.0-rapporten, idet det viste sig, at den stigende 

globale konkurrence opmuntrede nationer til at anlægge en mere strategisk eliteidrætspolitik for at 

differentiere sig fra andre nationer. Resultatet var dog det modsatte, at en stadig mere homogen 

elitesportsudvikling fandt sted, med enkelte lokale variationer (De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von 

Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008). Den globale elitesportslige udvikling viser sig at være dikteret af, hvad 

rivaliserende nationer gør, og ikke af, hvad en individuel nation gør sammenlignet med, hvad den gjorde i 

fortiden (De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008). Alle 

elitesportsnationer står derfor over for at vælge at tage en strategisk tilgang til eliteidrætten og stille sig selv 

det centrale spørgsmål: I hvilken grad ønsker vi at være en del af dette kapløb? 

Overordnet set er det vanskeligt at udpege én enkelt faktor, som er afgørende for elitesportslig succes. Dog 

har det vist sig, at to makrofaktorer har stor indflydelse på et lands elitesportslige succes. Disse er 

befolkningsstørrelse og et lands finansielle kapacitet (herunder BNP). I rige lande gives der flere finansielle 
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ressourcer til eliteidræt, idet andre sociale behov er dækket (Maslow, 1970). En stor befolkning gør, at der 

er et større antal mennesker, som kan dyrke eliteidræt. Dog skal det påpeges, at selvom store lande har et 

bedre udgangspunkt og potentiale for at være succesfulde inden for international eliteidræt, kræver det, at 

disse store befolkninger rent faktisk ønsker at dyrke eliteidræt (V. De Bosscher et al., 2014). Ifølge SPLISS-

undersøgelserne står de to nævnte makrofaktorer for 50% af en nations elitesportslige succes (V. De 

Bosscher et al., 2014). Hvilke faktorer styrer de sidste 50%? – Kultur? –Politik? –Uddannelse? -Tradition? -

Historie? -Demografi? 

Nedenstående graf (figur 7) illustrer sammenhængen mellem ressourcer og resultater (ved sommer-OL) for 

de lande, der deltager i SPLISS-projektet.  

 

Figur 7: Sammenhængen mellem ressourcer og resultater for de deltagende lande i SPLISS 2.0 (Storm & Toft-

Jørgensen, 2014). 

Det fremgår af figuren, at der er en sammenhæng mellem niveauet for landenes investeringer i eliteidræt og 

de internationale sportslige resultater. Helt overordnet viser figur 7, at store lande med dels en stor 

befolkning, dels finansiel kapacitet ”høster” medaljer inden for elitesport. 85% af alle de deltagende SPLISS-

landes sportslige resultater i perioden kan forklares med henvisning til forskellene i deres ressourcemæssige 

forhold (V. De Bosscher et al., 2014). Undersøgelsen peger på, at stadig flere lande satser på elitesport med 

stigende elitebudgetter (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). Alt andet lige betyder det øget international 

konkurrence, samt at der skal relativt højere ressourcetilførsler til for at opnå bedre resultater, hvilket SPLISS 

1.0 også kom frem til. 
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Den anden hovedkonklusion går på, at de lande, der organiserer deres elitesatsninger effektivt, også har de 

bedste sportslige resultater. Landene, der ligger over den blå stiplede linje i figur 7, scorer alle højt i forhold 

til organisering og styring af elitesportsmiljøet, den såkaldte søjle 2 af de i alt ni søjler, som er blevet målt i 

vurderingen af de deltagende landes elitesportsmiljøer (mere herom senere). 

Danmark ligger ifølge figuren pænt på linjen og præsterer omtrent gennemsnitligt, hvilket man burde 

forvente ud fra det direkte ressourceinput, som investeres. Derved viser figuren, at det danske 

investeringsniveau inden for eliteidræt giver det forventede afkast i form af medaljer - sammenlignet med 

de andre SPLISS-nationer.  

Den følgende analyse af hver sølje fra SPLISS 2.0 vil bære præg af en kritisk rationalistisk tilgang. Det vil sige, 

at analysen ikke udelukkende vil forklare og beskrive observationer i forbindelse med hver af de ni søjler 

samt citater og kommentarer, som kan kategoriseres hertil. Derimod vil der blive analyseret og diskuteret 

primært i forhold til de transfaktiske mekanismer, altså de faktorer og mekanismer som ligger bag de 

faktiske begivenheder, som observationerne ikke direkte indikerer (Bhaskar 1975, Wad 2000, Danermark 

2002). 

5.41 Søjle 1: Finansiering 

Formålet med målingen af finansiering i søjle 1 er at vurdere inputniveauet generelt og SPLISS-landene 

imellem. Derved kan man opnå indsigt i, hvad finansieringen betyder for international sportslig succes. 

Niveauet af udgifter afholdt på nationalt niveau (”nationally coordinated”) af stat (”central government”) 

og/eller midler fra tips/lotto (”lotteries”) til såvel bredde- som eliteidræt i det pågældende land påvirker den 

samlede score i denne søjle. 

Ressourcer allokeret på decentrale niveauer, fx i kommuner eller via lignende lokale offentlige myndigheder 

– og som i nogle lande kan være ganske omfattende – foreligger der ikke sammenlignelige data om (Storm 

& Toft-Jørgensen, 2014). Det er en potentiel fejlkilde i sammenligningerne, da det ikke er klart, hvor meget 

decentrale tilskud og ressourceinput varierer landene imellem. Decentralisering var en del af den oprindelige 

tanke bag NPM (New Public Management) (Hood 1995), men i virkeligheden blev det mere til centralisering 

undervejs (Hood, 1995). NPM er en integreret del af det, vi i dag kender som konkurrencestaten og er en 

naturlig del af SPLISS-undersøgelsen. NPM har ført til et intenst fokus på talmæssige, økonomiske målinger 

og sammenligninger. Alt skal omsættes til kroner og øre, men giver det et hensigtsmæssigt billede? Hvad vil 

vi med, og hvad vil vi have ud af vore ressourcer til dansk eliteidræt? Hvad tæller, og hvad bør tælle? 
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Danmark scorer lavt på denne søjle i forhold til gennemsnittet i SPLISS 2.0. Det skyldes bl.a., at Danmark ikke 

har samme budgetter til rådighed til hverken elite- eller breddesport, som mange af de øvrige SPLISS-lande 

har. Pænere ser det dog ud set i forhold til BNP pr. indbygger, hvilket påvirker scoren positivt (Storm & Toft-

Jørgensen, 2014).  

Da det direkte (absolutte) input af ressourcer ifølge analysen er den mest afgørende faktor for 

sportslig succes, er der en øvre grænse for, hvor højt et niveau Danmark reelt kan nå inden for de givne 

økonomiske rammer. Det er et politisk spørgsmål, hvad det danske niveau skal være. Med den foreliggende 

viden og de aktuelle resultater (Storm & Toft-Jørgensen, 2014) ser det, i det omfang at målet er at vinde 

stadig flere medaljer eller fastholde sin resultatmæssige markedsandel ud til, at Danmark har effektiviseret 

og anvendt støttemidlerne fornuftigt (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). Den danske stat har ikke øget sine 

investeringer til elitesport de sidste 10 år, idet der ikke har været korrigeret for inflation i statsstøtten. 

Danmark har alligevel, eller måske på trods heraf, hevet ni medaljer hjem ved det seneste sommer-OL i 

London 2012. Et sådan resultat har ikke været opnået siden 1948. Dog kan man med rette spørge, om ni 

medaljer kan kaldes en succes? Ville man have vurderet Danmarks præstation anderledes, hvis resultatet til 

OL 2012 havde været syv medaljer i stedet? Objektivt set er der tale om så små marginaler og tilfældigheder, 

der afgør om Danmark vinder flere eller færre medaljer ved hvert OL og andre store mesterskaber, at det er 

svært at vurdere, om dansk eliteidræt er succesfuldt eller ej. 

 

”More money in elite sport does not equals more medals out”, har Veerle De Bosscher, som er ledende 

forsker i SPLISS-samarbejdet skrevet (V. De Bosscher et al., 2014), hvilket var en reference til australske 

forskeres tidligere antagelse i forbindelse med SPLISS 1.0. Størstedelen af de deltagende nationer i SPLISS-

samarbejdet har øget deres elitesportsinvesteringer. I citatet udfordrer hun nationernes øgede 

investeringer, idet hun mener, at andre faktorer end øgede økonomiske investeringer er afgørende for 

international elitesportslig succes. Derfor mener hun, at hver enkelt nation ikke bør se på, hvad de 

investerede tidligere, men derimod sammenligne sig med andre nationer og se på, hvad de har præsteret for 

samme midler for at se, om de er, hvor de gerne vil være. Nedenstående figur 8 og 9 viser udviklingen i 

SPLISS-nationernes elitebudgetter fra 2001-2012 korrigeret for inflation.  
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Figur 8: Udgifter til eliteidrætten (x millioner euro) fra regeringer og lotterier af top 20 medaljetagende  

lande (sommer/vinter), 2001-2012, data er korrigeret for inflation (2012) (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). 

 

 

Figur 9: Udgifter til eliteidrætten (x millioner euro) fra regeringer og spil/lotterier til mindre lande, 2001- 2012, data er 

korrigeret for inflation (2012) (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). 

Som det fremgår af figur 8 og 9, er størstedelen af elitebudgetterne steget. Danmark skiller sig dog ud 

sammen med Portugal (se figur 9) og Spanien (figur 8) ved at have stagnerende eller faldende 

elitebudgetter. For Danmarks vedkommende er der sket et fald på 3% i perioden (Storm & Toft-Jørgensen, 

2014). Hvis Danmark vil bibeholde sit resultatniveau eller højne dette i fremtiden, er dansk eliteidræt 

udfordret af det svagt faldende elitesportsbudget, som forstærkes af den stigning i investeringsniveauet til 

eliteidræt, som de øvrige SPLISS-nationer har foretaget (Storm & Toft-Jørgensen, 2014).  

 

”Tager vi eliteidrætten, så sker der en større professionalisering. Stadig flere lande får et professionelt 

idrætssystem, og det bliver til en spiral, hvor der investeres mere og mere”, har Henrik Brandt, direktør i 
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Idrættens Analyseinstitut (Idan) udtalt15. Bør Danmark på baggrund heraf investere mere i elitesport, eller er 

der andre veje at gå? 

Selvom øgede økonomiske investeringer er en vigtig faktor i forhold til elitesportslig succes, bør Danmark 

også se på, om der er mulighed for at forbedre andre parametre end blot de økonomiske for at opnå succes. 

Fx forbedre organisationen af vores elitestruktur, eller øge tilskud til forskning etc. Det bør i forbindelse med 

denne søjle nævnes, at de foreløbige resultater ikke kan vise, at en prioritering af den økonomiske 

finansiering på færre støttede sportsgrene (forbund) er forbundet med bedre internationale sportslige 

resultater, men det kan være et mulig strategisk vej at gå for Danmark . 

5.42 Søjle 2: Organisering, struktur og forvaltning 

I forhold til organisering, struktur og forvaltning af elitestøtten placerer Danmark sig over gennemsnittet 

sammenlignet med de øvrige SPLISS-nationer. Søjle 2 er interessant i den forstand at de lande, der scorer 

højest på sportslige resultater, også er de lande, som gør det godt i forhold til denne parameter (Storm & 

Toft-Jørgensen, 2014). I forlængelse af store ressourceinput følger oftest en klar og effektiv organisering i 

SPLISS-nationerne. Hertil peger resultaterne på tre hovedforhold, som Danmark i stor udstrækning lever op 

til.  

For det første viser resultaterne en sammenhæng mellem professionalisering og internationale sportslige 

resultater i den forstand, at en nation bedst opnår succes, hvis der er fastansat fuldtidspersonale til at 

arbejde med og udvikle de nationale elitesportsstrategier (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). Det harmonerer 

med de tidligere nævnte hovedkonklusioner samt figur 7. 

For det andet er en klar koordinering af aktiviteter og allokering af finansiering til aktiviteterne ligeledes af 

høj betydning for et velfungerende system (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). De lande, der scorer højt på 

dette område, er også sportsligt succesfulde. Det gælder lande som Australien, Frankrig og Holland og til dels 

Japan (se figur 7, hvor de grønne cirkler rundt om landene indikerer dette). I den dårlige ende af spekteret 

ligger Korea, Schweiz, Canada og Brasilien (se figur 7, hvor røde cirkler om landene viser den negative 

position).  

Hertil viser undersøgelsen, at der skal være klarhed om rollefordelingen i tilrettelæggelsen af den 

overordnede eliteidrætspolitik. Danmark skiller sig positivt ud ved at have én lovfæstet organisation, TD, der 

foretager denne overordnede planlægning (selvom DIF i princippet også er involveret i elitesport og udgør 

den nationale olympiske komité) (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). TD har den overordnede magt i forhold 

                                                           
15 Udtalt på en idrætskonference: ”Idrættens største udfordringer III” i Vejen Idrætscenter, hvor undertegnede deltog. Konferencen 

blev afholdt d. 4.-5. september 2013 af Idan.   
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til organiseringen af dansk eliteidræt. Det blev sin tid besluttet fra dansk politisk side at give TD en form for 

monopolistisk magt ved vedtagelsen af ”Lov om fremme af dansk eliteidræt” fra 1984. TDs ansvar om at 

fremme dansk eliteidræt kan i den kontekst ses som en magttildeling (Weber, 1946), som indfandt sig efter 

lovens vedtagelse. Dog skal det nævnes, at TD har indgået en såkaldt rammeaftale over en årrække med 

Kulturministeriet16. Rammeaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand, men det er en aftale 

mellem Kulturministeriet og TD, som fastlægger de overordnede mål for TDs indsats (Kulturministeriet & 

Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014).    

” Selvfølgelig er der politikere, som interesserer sig for dansk eliteidræt, der støtter det, …. Hvem der reelt 

styrer det til daglig, det er mere organisationerne selv. Der definerer, hvor de vil hen i praksis...De ambitioner 

som organisationen Team Danmark stiller op nu, er drevet af noget, som organisationen i stor udstrækning 

selv udvikler. Og fokus på at vinde flere medaljer, er blevet mere stålsat inden for organisationen inden for de 

seneste ti år”, seniorforsker for Idan, Rasmus K. Storm (bilag 3). 

Citatet fra Idans seniorforsker Rasmus K. Storm, beskriver TDs styrke som eliteorganisation i Danmark. 

Politikerne blander sig ikke meget i organisationens målsætninger, hvilket kan skyldes manglende interesse 

og ressourcer. Men det kan også være et udtryk for, at politikerne bakker op om TDs strategi og forvaltning, 

ligeledes kan politikerne have den opfattelse, at de har ”hånd i hanke” med TD jf. dels vedtagelsen af ”Lov 

om fremme af dansk eliteidræt” fra 1984 samt rammeaftalen.  

Det, at Danmark har valgt, at det primært skal være én aktør (TD), som besidder magten i forhold til den 

overordnede planlægning af dansk eliteidræt, kan være en fordel. Det skyldes, at man sikrer en strømlignet 

koordinering, rolle og ansvarsfordeling. Koordinering er et nøgleord i denne forbindelse, som ikke skal 

forveksles med centralisering. Det vigtigste er ifølge SPLISS 2.0 (Storm & Toft-Jørgensen, 2014), at der er 

klarhed om roller og ansvar, samt at der er god kommunikation mellem de involverede parter. Klarhed om 

roller og ansvar er der i stor udstrækning i Danmark, men det kan diskuteres, om alt behøver og skal 

varetages af én organisation, hvis det er klart, hvordan ansvaret er fordelt. Hvis man deler ansvaret ud 

mellem flere decentrale spillere, kan det være en latent ”bombe” (Dahl, 1957), idet der kan opstå risiko for 

konflikter, spændinger og uklarhed om, hvem der gør hvad og hvornår i elitearbejdet. På den anden side kan 

det samtidig være en fordel, idet hver aktør påtager sig en rolle, som i forhold til den overordnede 

koordinering er mest hensigtsmæssig og medvirker til en succesfuld effektuering og forvaltning af 

eliteidrætten.  

                                                           
16 Team Danmarks rammeaftale med DIF (National Olympiske Komité i Danmark, som også udtager eliteatleter til OL) og 

Kulturministeriet løb første gang i perioden 2006-2008, og herefter har rammeaftalerne fulgt den olympiske cyklus. Den nuværende 

rammeaftale gælder således for perioden 2013-2016. TDs kerneydelser er operationaliseret i rammeaftalen. Rammeaftalen 

indeholder således en række konkrete mål og målepunkter for hver af TDs otte udvalgte indsatsområder frem mod 2016. 
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For det tredje peger SPLISS 2.0 på, at centrale interessenter bør involveres i tilrettelæggelsen og 

evalueringen af elitesportspolitikker. Hertil har Danmark et forbedringspotentiale. Særligt den danske 

afrapportering (Storm & Toft-Jørgensen, 2013) viser, at Danmark ikke er godt med på dette område.  

5.43 Søjle 3: Breddeidræt og generel idrætsdeltagelse 

Sammen med Schweiz, Frankrig og Finland ligger Danmark helt i top på de målte faktorer, som ligger til 

grund for denne søjle. Jf. nedenstående radargraf (figur 10) kan det danske 

elitesystem i forhold til gennemsnittet af de deltagende lande ses17. Det skal dog nævnes, at nedenstående 

radagraf har ændret sig noget siden november 2013, i takt med at alle data til SPLISS 2.0-undersøgelsen blev 

behandlet.  

 

Figur 10: Viser den overordnede score, som Danmark opnåede i SPLISS 2.0 i forhold til landegennemsnittet på de ni 

søjler. P1 henviser til søjle 1 (pillar 1 etc.) (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). 

På baggrund af de præsenterede SPLISS-data i figur 10 kan der ikke aflæses nogen direkte sammenhæng 

mellem underfaktorer, som påvirker søjle 3, og gode internationale sportslige resultater fx mellem (høj) 

idrætsdeltagelse og nationers præstation ved internationale mesterskaber (OL og VM) (Storm & Toft-

Jørgensen, 2014). Det skyldes, at der er en del ubekendte faktorer i forhold til denne del, som bør 

undersøges nærmere. 

 

                                                           
17 Procentandelen angiver scoren i forhold til den totalt opnåelige score på de enkelte søjler. Scoresystemet er opbygget med 

udgangspunkt i et litteraturstudie, der har identificeret, hvilke forhold der er afgørende for et internationalt konkurrencestærkt 
elitemiljø. Trods direkte skriftlig kontakt med chefforsker for SPLISS 2.0, Veerle De Bosscher, har det ikke været muligt at komme i 
besiddelse af scoresystemet, da dette først forventes at blive publiceret i sensommeren 2014 i forbindelse med publiceringen af 
bogen om SPLISS 2.0. Denne bog vil indeholde en nærmere redegørelse for scoresystemet samt vægtningen heraf.   
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Et område, hvor flere SPLISS-nationer har en konkurrencemæssig fordel i forhold til Danmark inden for 

denne søjle, er i forhold til skoleidrætten. Her har man i flere lande en større tradition for skoleidræt på et 

højere kompetitivt niveau. De lande, der bruger en relativt stor andel af deres samlede økonomiske input på 

idræt og sport (såvel elite- som breddeidræt), er mere sportsligt succesfulde end lande, der bruger en 

relativt mindre andel (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). Det er dog muligt, at Danmark vil være endnu bedre 

placeret i forhold til denne søjle om nogle år, når den nye folkeskolereform er blevet implementeret i den 

danske folkeskole, hvor mere idræt er kommet på skoleskemaet. I sammenhæng med konklusionerne fra 

søjle 1 vedrørende finansiering tyder meget på, at forudsætningen for et højt internationalt resultatniveau 

er ressourcer. Er der et politisk ønske om at fremme elitesportsresultater, vil et ressourcemæssigt input til 

eliten svarende til ambitionen være nødvendigt. 

Selvom data er noget uklare i forhold til denne søjle, tyder de foreløbige analyser på, at en generel høj 

idrætsdeltagelse blandt et lands befolkning på den ene side ikke er en afgørende forudsætning for 

international sportslig elitesucces. Det er ikke nødvendigt med en bred idrætsdeltagelse for at skabe 

internationale resultater, og det kan lade sig gøre at forædle en given elitemasse til absolut topniveau ud fra 

et relativt lavt antal breddeaktive (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). På den anden side skal der skabes en vis 

mængde af talenter for overhovedet at udvikle elitesport. Derfor viser SPLISS 2.0, at talentudvikling og -

identifikation er langt vigtigere end bred idrætsdeltagelse, når det kommer til spørgsmålet om at forbedre 

de danske elitesportsresultater (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). 

5.44 Søjle 4: Talentidentifikation og - udvikling 

”Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse er ikke nødvendigvis miljøer hvor de unge udøvere vinder 

juniormedaljer på stribe. Det er miljøer, hvor en stor del af de unge talenter med succes klarer overgangen 

fra talent til elite” , Kristoffer Henriksen Sportspsykologisk konsulent for TD (Henriksen, 2011, p.25).  

Talentidentifikation og –udvikling er afgørende for små nationer med små populationer og en tilsvarende 

mindre talentmasse, viser SPLISS 2.0. For små nationer, som Danmark, kræver det en anden tilgang end de 

store nationer til at identificere og udvikle talenterne. Når danske atleter opnår et vist niveau rent sportsligt, 

er det derfor vigtigt, at de ”opdages” og bliver guidet videre mod et struktureret talentidentifikations og –

udviklingsprogram (V. De Bosscher et al., 2014; Storm & Toft-Jørgensen, 2014). 

 

Søjle 4 viser, hvor velfungerende dette område er for hvert SPLISS-land. Dette er en søjle, hvor de fleste 

lande scorer relativt lavt. Det skyldes bl.a., at talentidentifikationsdelen er dårligt udviklet i langt de fleste 

lande i SPLISS-undersøgelsen, herunder også Danmark. Det fremgår af nedenstående figur 11, hvor den 
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danske talentidentifikation (talent identification: TID) får et rødt ”trafiklys” (som blev gennemgået i afsnit 

3.4). 

 

Figur 11: Viser den overordnede score, SPLISS-landene fik i forhold talentudvikling og -identifikation (Storm & Toft-

Jørgensen, 2014). 

Den samlede score for alle landene fremgår også sammen med scoren talentudvikling (talent development: 

TD). Samlet ligger Danmark i det gule/lysegrønne felt. Talentudviklingsdelen trækker op og ligger isoleret i 

det grønne område, men også her er der et forbedringspotentiale i forhold til i højere grad at kunne støtte 

de talentfulde og næstbedste atleters mulige udvikling. 

Når Danmark alligevel klarer sig pænt i forhold til søjle 4, skyldes det til dels, at små lande som Danmark har 

fordel af den nærhed og det kendskab, det er muligt at have til de lokale træningsmiljøer i mindre lande. Her 

har elitekommunesamarbejdet mellem de 21 danske elitekommuner og Team Danmark (TD) bl.a. udbygget 

og udviklet de lokale netværk af talentudviklingen (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). Samarbejdet skal skabe 

optimale rammer for talentidentifikation og -udvikling af sportsfolk i alderen 12-18 år. Team Danmark 

bidrager til udviklingen af talentmiljøer gennem videndeling og kompetenceudvikling af de lokale 

eliteorganisationer, klubber og trænere. Med økonomisk støtte fra Dansk Supermarked etablerede Team 

Danmark et nyt talentprogram i 2013, hvor 42 udvalgte talenter fra foreløbigt 17 forskellige specialforbund 

fik mulighed for at bruge alle Team Danmarks eksperter – inden for sportspsykologi, ernæring og fysisk 

træning mv. Endvidere bidrager Team Danmark til at koordinere og styrke samarbejdet mellem 

elitekommunerne, forbund og klubber. Samarbejdet med Team Danmark og elitekommunerne forpligter 

begge parter til at efterleve en fælles indgået fire-årig kontrakt (se bilag 4, hvilket er en sådan kontrakt 

mellem Aarhus kommune og Team Danmark). Elitekommunen forpligter sig til at give et årligt beløb på ca. 

670.000 kr. til talentudvikling i netop dennes kommune over en årrække på fire år. Samtidig fastansætter 

kommunen en kommunal elitekoordinator (Team Danmark yder et årligt beløb på 50.000 kr. til den 
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kommunale elitekoordinators løn og 25.000. kr. til rejseaktiviteter), som bliver en del af Team Danmarks 

elitekoordinatornetværk, hvortil sparring med andre elitekommuner og Team Danmarks eksperter er mulig. 

Ligeledes skal elitekommunen give 300.000 kr. til klubudvikling (se bilag 4). 

Data viser, at mindre lande i SPLISS 2.0 klarer sig bedre i forhold til søjle 4 end de store lande, der traditionelt 

har levet højt på, at talenter kommer af sig selv på grund af landenes større befolkningsgrundlag. I mindre 

lande peger de foreløbige resultater på, at man har taget talentudviklingen lidt mere alvorligt, da 

befolkningsgrundlaget her er mindre (Storm & Toft-Jørgensen, 2014), eller måske skyldes det blot 

kulturelle forskelle. Trods en god talentudvikling i Danmark mangler der en strategisk tilgang til 

talentidentifikation (jf. figur 11), som imidlertid stadig er underudviklet, hvorfor der er et 

udviklingspotentiale for dansk eliteidræt heri. 

5.45 Søjle 5: Elite- og post-karrierestøtte 

Søjle 5 omhandler de deltagende landes evne til at understøtte deres atleter under og efter sportskarrieren. 

Jf. radargrafen figur 10 (afsnit 5.43 søjle 3) ligger Danmark over gennemsnittet for denne søjle med et 

rimeligt velfungerende system og god tilfredshed blandt de involverede parter (Storm & Toft-Jørgensen, 

2013). For SPLISS-nationerne er der generelt fokus på en holistisk tilgang til atleternes karriere. Især 

Spanien, Japan og Australien (se figur 11 hvor landene har røde cirkler omkring sig for at indikere dette) har 

fokus på at skabe de bedste rammer for deres elitesportsatleter, herunder mulighed for at dyrke deres idræt 

på fuld tid etc. 

Støtte til atleter efter karrierestop er dog stadig et underudviklet område blandt SPLISS-nationerne generelt, 

hvor også Danmark har sine udfordringer. De foreløbige resultater peger på, at støtte til atleterne efter 

karrierestop er et markant underprioriteret område i alle landene (Storm & Toft-Jørgensen, 2014; Storm et 

al., 2001). Det kan have den indvirkning, at bekymringer om en (usikker) fremtid efter karrierestop vil 

påvirke de sportslige resultater, eller at atleter, som kunne have fortsat flere år frem med deres sportsgren, 

stopper før tid. 

I et land som Danmark, hvor talentmassen er begrænset, kunne dette være et område at rette sin 

opmærksomhed mod. Sammenlignet med de andre SPLISS-nationer kommer problemstillingen dog ikke til 

udtryk blandt atleterne (Storm & Toft-Jørgensen, 2013). De danske atleter er blandt dem, hvis sportslige 

resultater er mindst påvirket af bekymringer om tiden efter karrieren (Storm & Toft-Jørgensen, 2014; 

Storm & Toft-Jørgensen, 2013). 
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I forhold til de bedste atleters økonomiske indkomster ser det ifølge de foreløbige resultater ikke godt ud for 

de danske atleter sammenlignet med de øvrige SPLISS-landes atleter. Danskerne har en lavere 

gennemsnitsindtægt end majoriteten af de andre SPLISS-lande (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). Hvilket alt 

andet lige er medvirkende til, at atleternes dagligdag hænger sammen. Der skal dog tages en del forbehold i 

forhold til mængden af indsamlet data i forhold til denne parameter, da det for mange kan være følsomt og 

for visse atleters vedkommende kontraktligt forbudt at afgive indtægtsmæssige oplysninger. Der har i 

forhold til de danske data været et stort frafald i besvarelserne for dette område (Storm & Toft-Jørgensen, 

2013). Et yderligere forbehold er, at det ikke fremgår af SPLISS 2.0, om der er justeret for købekraft (Storm 

& Toft-Jørgensen, 2014). Det vil den endelige analyse vise, som publiceres i sensommeren 2014. Ud over 

den metodiske forklaring kan en del af forklaringen på forskellene også være, at en række nationer har 

mulighed for at ansætte og aflønne atleter gennem offentlige stillinger i fx militær og politi. Det giver de 

nuværende data ikke mulighed for at korrigere for. 

Kulturministeriets rapport fra efteråret 2009 (udarbejdet i samarbejde med Rambøll) om 

eliteidrætsindsatsen i Danmark sammenlignet med andre lande angav (R. Kulturministeriet, 2009), at en af 

de store udfordringer for dansk eliteidræt var at fastholde vores bedste udøvere i sporten. En parallel 

undersøgelse udarbejdet af TD gav et billede af årsagerne til denne udfordring: Knapt halvdelen af 

eliteudøverne viste sig at have et rådighedsbeløb på under 2.000 kr. om måneden, 71% bekymrede sig om 

fremtiden, mens over 50% vurderede, at mulighederne for at kombinere job og elitesport var dårlige eller 

meget dårlige. 

Understøttende for en konklusion om økonomiske forskelle mellem de danske og de øvrige SPLISS-landes 

indtægter ligger i en nyere tilfredshedsmåling af dansk eliteidræt, som Idan og Mind The Customer18 

færdiggjorde for TD i december 2013 (Laub, Storm, Tofft-Jørgensen, & og Holskov, 2013). Af 

undersøgelsen fremgår det, at selvom de danske atleter oplever et rimeligt økonomisk råderum i deres 

dagligdag, angiver de samtidig, at deres økonomiske forhold er markant ringere end de bedste 

internationale konkurrenters (Laub et al., 2013). Det kan diskuteres, om der er tale om reliabilitet, når man 

sammenligner økonomiforholdene for atleterne i Danmark med de bedste internationale konkurrenters, da 

ikke alle danske atleter er i den internationale elite, og derfor heller ikke kan forventes at have samme 

økonomiske muligheder. Selvom det danske sportslige niveau skulle være lavere end i flere af de andre 

SPLISS-lande, tyder meget på, at de danske eliteatleters økonomiske råderum og syn på livet efter 

elitesportskarrieren er blevet forbedret og mere positivt siden Kulturministeriets og TDs undersøgelse fra 

2009, dog er der endnu plads til forbedring (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). 

                                                           
18

 Mind the Customer er en dansk konsulentvirksomhed, der hjælper virksomheder med  at måle og forstå kunder. I dette tilfælde er 
eliteudøverne kunderne. Via arbejde med kundemålinger, skal disse bidrage til at bringe virksomheder tættere på kunden. 
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5.46 Søjle 6: Sportslig infrastruktur og træningsfaciliteter 

Søjle 6 måler kvaliteten af dels den sportslige infrastruktur, dels træningsfaciliteterne, som de analyserede 

landes atleter gør brug af. Danmark scorer lidt under gennemsnittet på denne søjle. Dette fremgår dog ikke 

af radargrafen figur 10 afsnit 5.43, men trods ihærdige forsøg på at få en opdateret graf inden aflevering af 

dette speciale, har det ikke været muligt. I forhold til søjle 6 synes Danmark dermed at være stillet dårligere i 

forhold til de andre SPLISS-nationer. Spanien, Japan, Australien og Holland ligger i top (Storm & Toft-

Jørgensen, 2014). Overordnet viser resultaterne, at der ikke er en klar anbefaling i forhold til spørgsmålet 

om centralisering versus decentralisering af træningsfaciliteterne, hvad angår sportslig infrastruktur (Storm 

& Toft-Jørgensen, 2014). Det, der synes vigtigst, er, at atleterne kan træne, når de har brug for det, 

herunder at de har adgang til de faciliteter, de skal bruge. At atleterne kan møde specialiseret service og har 

alt under ét tag, er dog også vigtigt og udtrykker en optimal situation (Storm & Toft-Jørgensen, 2014).  

Set i forhold til kvaliteten af træningsfaciliteterne svarer hverken de danske atleter eller trænere udpræget 

positivt i forhold til de andre deltagende landes atleter eller trænere (Storm & Toft-Jørgensen, 2013). 

Japan er i absolut top med størst grad af tilfredshed i forhold til træningsfaciliteter tæt forfulgt af Australien 

og Holland, mens Danmark befinder sig i den mere negative halvdel (V. De Bosscher et al., 2014; Storm & 

Toft-Jørgensen, 2014). 

Idan og Mind the Customers tilfredshedsundersøgelse (Laub et al., 2013), viste at de danske atleter isoleret 

set var godt tilfredse med deres træningsfaciliteter, men i forhold til deres bedste internationale 

konkurrenter, vurderede de dem noget mere negativt (Laub et al., 2013). Sammenholdes det med SPLISS 

2.0, kan man udlede heraf, at facilitetsområdet er et felt, hvor Danmark kan blive bedre og bør gøre noget 

mere for at opretholde eller forbedre forholdene for de danske atleter.  

Dog skal det påpeges, at der ikke er lavet mange undersøgelser af dette område, hvorfor man kan hævde, at 

lige såvel som danske udøvere vurderer deres facilitetsforhold til at være dårligere end deres konkurrenters, 

kan udenlandske konkurrenter mene, at de danske facilitetsforhold er bedre end deres. Groft sagt kan der 

her være tale om, at ”græsset er altid grønnere på den anden side”.   

Nogle forskere taler om den såkaldte ”Gold Mine Effect” eller guldmineeffekten (Ankersen, 2012; Hartley, 

2012). Hertil lyder konklusionen, at sportslig succes/guldmineeffekten findes i det, der driver eliteatleter til 

at præstere. Forskerne som støtter guldmineeffekten påpeger, at det ikke nødvendigvis er flotte faciliteter 

omkring og til eliteatleterne, der får dem til at præstere bedre og levere sportsresultater i verdensklasse. Det 

er snarere miljøet og træningskulturen (Henriksen, 2010; Henriksen, Stambulova, & Roessler, 2010). Det, 

der driver de kenyanske og jamaicanske løbere til at løbe stærkere, er håbet om at vende deres sociale 
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status til det bedre og dermed slippe ud af fattigdom (Ankersen, 2012). Det kunne være at dansk eliteidræt 

skulle se nærmere på miljøerne inden for de forskellige eliteidrætsforbund fremfor faciliteterne.  

5.47 Søjle 7: Trænerekspertise og -udvikling 

I den danske rapport om elitesportsmiljøet i Danmark (Storm & Toft-Jørgensen, 2013) var søjle 7, som 

omhandlede trænerekspertise og -udvikling et område, der påkaldte sig opmærksomhed, fordi dette ikke 

befandt sig på et tilfredsstillende niveau. På tredjepladsen over forhold, der blev nævnt som de vigtigste at 

forbedre i forhold til at opnå international sportslig succes i Danmark blev trænerrekruttering og -udvikling 

af såvel eliteatleter som trænerne selv nævnt. Desuden mente sportscheferne ikke, at trænernes niveau 

eller forhold var tilstrækkeligt gode (Storm & Toft-Jørgensen, 2013). 

Alle respondentgrupper pegede på, at forholdene for trænerne ikke er gode nok, at deres ekspertise ikke er 

på et internationalt niveau, og at antallet af trænere ikke er stort nok. De foreliggende oplysninger for søjle 7 

viser, at Danmark er en smule efter gennemsnittet. Især trænerudviklingsdelen scorer Danmark lavt på i 

SPLISS 2.0 (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). På baggrund af data fra SPLISS-nationerne er der blevet 

identificeret nogle parametre, hvor Danmark har et forbedringspotentiale: 

 Et veludviklet træneruddannelsessystem (og tilstrækkelig med trænere) 

 En veludviklet database over trænere og deres kvalifikationer 

 Efter- og videreuddannelse af trænere 

 Videndeling, sparring og tværfagligt samarbejde 

 Støtte til at gøre trænerjobbet til et fuldtidsjob 

 Strategi/program til at tiltrække de bedste internationale trænere 

 

Generelt er trænergerningen en usikker karriereform. Få bliver trænere på topniveau, da det er vanskeligt at 

satse på trænergerningen som hovederhverv. Det skyldes, dårlige lønforhold og manglende jobsikkerhed, 

som oftest bliver forværret af manglende sportslige resultater (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). I det 

danske bidrag til SPLISS-undersøgelsen peger de danske trænere ligeledes på, at karrierevejen er usikker og, 

at der ikke er voldsomt stor prestige forbundet med at være træner (Storm & Toft-Jørgensen, 2013). 

Trænerekspertise og -udvikling er et område, hvor der er et forbedringspotentiale. Selvom man kan ansætte 

udenlandske trænere på allerhøjeste niveau, er det dog relevant at have et højt niveau blandt de danske 

trænere, der udgør grundstammen i trænerstaben i de fleste idrætsgrene og sikrer talentidentifikation og -

udvikling af disse.  
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5.48 Søjle 8: Konkurrencebetingelser 

Et vigtigt element i udviklingen af en topeliteidrætsudøver er at give atleten mulighed for at opnå den rette 

erfaring og rutine i at deltage ved konkurrencer både indenlands og udenlands. Dette opnås ved at deltage i 

et stort antal konkurrencer på højest muligt niveau. Søjle 8 måler på en nations konkurrencebetingelser og 

omhandler dels, hvilket niveau de nationale konkurrencer har, dels hvorvidt atleterne har mulighed for at 

deltage i internationale konkurrencer i et tilstrækkeligt omfang. 

At blive en fuldkommen eliteatlet handler ikke kun om optimale træningsbetingelser, men indbefatter også, 

ifølge SPLISS 2.0, at man øver sig i at præstere under konkurrence. Det kan i sagens natur kun ske i egentlige 

konkurrencesituationer – nationalt eller internationalt (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). Ud over at fokusere 

på spørgsmålet om konkurrencebetingelser afdækker studiet også de deltagende landes strategier i forhold 

til at tiltrække og afvikle internationale sportsevents (Storm & Toft-Jørgensen, 2014), da man ikke skal 

underkende effekten af hjemmebanefordel, der forbedrer medaljechancerne for værtsnationen, men 

samtidig også giver muligheder for at brande en nation. 

” Eliteidrætten er i virkeligheden en rigtig god forretning for Danmark. Den branding-værdi, interesse og 

goodwill, der ligger i, at danske atleter præsterer internationalt i en bred vifte af sportsgrene overstiger klart 

de midler, som fra statens side er målrettet elitearbejdet..... sport og store sportsbegivenheder er et globalt 

sprog – på linje med for eksempel musik - som giver mulighed for dialog, samvær og fællesskab på tværs af 

nationer, køn og andre skel. Sport kan bygge broer. Sport kan skabe fællesskaber..”, har TDs formand, Frank 

Jensen, udtalt (bilag 3). 

Ifølge SPLISS 2.0 har denne søjle, især sommer-OL-disciplinerne, størst indflydelse på de internationale 

sportslige resultater. En god score i forhold til søjle 8 kan påvirke positivt i forhold til en nations 

resultatportefølje (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). Danmark scorer over gennemsnittet på søjlen 

(radargrafen figur 10 afsnit 5.43), hvilket tyder på, at det danske elitemiljø både sikrer et fornuftigt niveau i 

forhold til de nationale konkurrencer og sikrer, at de danske atleter kan deltage i de nødvendige 

internationale konkurrencer.  

Danmark har gennem de senere år været vært for mange internationale eliteidrætsevents, hvilket trækker 

op i SPLISS scoreregnskabet. Med den daværende VK-regerings lancering af handlingsplanen for at skaffe 

store internationale idrætsbegivenheder til Danmark i 2007 blev den hidtil største nationale 

oplevelsesøkonomiske satsning på sport i nyere tid sat i gang. I forbindelse med handlingsplanen blev Sport 

Event Danmark (SED) oprettet i 2008 som erstatning for det tidligere ”Idrætsfonden Danmark” (oprettet i 

1994). Igennem sin eksistensperiode har SED hvervet relativt store og internationale events til Danmark, 

herunder EM i håndbold, EM i svømning og VM i landevejscykling. Ifølge Deloitte (Deloitte Business 



International elitesportslig succes i Danmark og udlandet – en analyse 
 

58 
 

Consulting & Kulturministeriet, 2011) steg antallet af afholdte events på dansk jord således fra 62 i 

perioden 2005 til 2007 til 116 i perioden 2008 til 2010. 

Dog skal det nævnes, at SPLISS 2.0 bygger på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt eliteatleter, 

elitetrænere og sportschefer i de forskellige SPLISS-lande. Det fremgår af det danske bidrag til SPLISS 2.0, at 

på trods af væksten i internationale events på dansk jord, deler eliteatleterne ikke holdningen om, at der 

arrangeres nok internationale eliteidrætsbegivenheder i Danmark inden for deres egen idrætsgren. Det 

fremgår, at 28,6% svarer ”Ja” til spørgsmålet, 60,2% svarer ”Nej”, og 10,8% svarer ”Ved ikke” (Storm & Toft-

Jørgensen, 2013). Stiller man samme spørgsmål til elitetrænerne er de enige med eliteatleterne. Næsten 

80% mener ikke, der er nok internationale begivenheder inden for deres idrætsgren (Storm & Toft-

Jørgensen, 2013). De danske sportschefer er dog noget splittede i forhold til spørgsmålet. 52%19 mener, at 

der arrangeres nok eliteevents, mens de resterende er af den modsatte opfattelse (Storm & Toft-Jørgensen, 

2013). Man kan diskutere det nødvendige i at få flere internationale mesterskaber eller eliteevents til 

Danmark i forhold til ønsket. Indsatsen på dette område ligger hovedsageligt inden for specialforbundene og 

SEDs ansvarsområde, om end det er klart, at der er grænser for, hvad der reelt kan lade sig gøre afhængigt af 

idrætsgrenen.  

Ifølge SPLISS 2.0 er Canada et eksempel på, at selvom et land har organisering såvel som faciliteterne til at 

tiltrække internationale elitesportsevents, der kan være medvirkende til at styrke de canadiske atleters 

konkurrenceforhold og træne dem i at konkurrere på højeste niveau, føler atleterne ikke, at de har optimale 

forhold eller støtte i forhold til konkurrencebetingelser (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). Det kan skyldes, at 

eventorganisationen, som i Danmark, er en selvstændig enhed, hvor specialforbund og 

eliteidrætsorganisationer ikke inddrages tilstrækkeligt i planlægningen og gennemførslen af events, hvorfor 

disse kan være tilrettelagt uhensigtsmæssigt i forhold til en nations eliteatleter og disses formkurver samt 

øvrige behov for sæsonplanlægning. Selvom et land planlægger, tiltrækker og afvikler internationale events, 

er det derfor ikke nødvendigvis udelukkende positivt for atleternes muligheder for at deltage i det 

nødvendige antal konkurrencer på tilsvarende højt niveau (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). 

5.49 Søjle 9: Forskning og innovation 

Søjle 9 blev i afrapporteringen fra Danmarks indsamlede SPLISS-data opfattet som mindst vigtig for 

international sportslig succes blandt såvel atleter som trænere og sportschefer (Storm & Toft-Jørgensen, 

2013). Denne vurdering ser umiddelbart ud til at være forkert. Fremadrettet tyder det på, at dette område 

vil være en central parameter i forhold til den internationale konkurrence. Forskning og innovation viser sig 

                                                           
19 Ud af 25 sportschefer (Storm & Toft-Jørgensen, 2013) 
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at ligge på en samlet tredjeplads over de faktorer, som er mest vigtige i forhold til international elitesportslig 

succes.  

Inden for forskning og innovation har Danmark et relativt lavt budget og er lidt efter de bedste nationer i 

SPLISS-undersøgelsen. Danmark ligger ifølge radargrafen (figur 10 afsnit 5.43) under gennemsnittet, og set i 

lyset af søjlens vigtighed synes det at kalde på en større indsats fremover. Det skal dog bemærkes, at der 

ikke foreligger danske data for omfanget af forskning på eliteområdet. Der foreligger ikke et overblik over, 

hvilke specifikke eliteidrætsrelaterede forskningsprojekter, der var i gang på tidspunktet for 

dataindsamlingen på landets forskningsinstitutioner (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). Derfor er det svært at 

definere, hvad der meningsfuldt kan defineres som midler til eliteidrætsrelateret forskning, hvilket er en 

potentiel fejlkilde i materialet (Storm & Toft-Jørgensen, 2014; Storm & Toft-Jørgensen, 2013). Bare at få 

skabt bedre overblik over indsatsen vil derfor være et sted at starte, hvormed Danmark måske kan vise sig at 

ligge bedre placeret i forhold til de øvrige SPLISS-nationer end som så. 

Der er formentlig flere årsager til, at søjle 9 ikke blev tillagt større værdi blandt de danske atleter, trænere 

eller sportschefer. Det skyldes formentlig, dels at forskning er langsommelig og ofte ikke giver konkrete 

brugbare resultater på kort sigt, som de adspurgte kender til, dels kan det være vanskeligt at se, hvad 

enkelte tidligere eller nuværende forskningsforsøg har forbedret og ændret ved den direkte sportslige 

praksis og på længere sigt de sportslige resultater etc. 

5.491 Opsummering af SPLISS 2.0 

Igennem analysen af SPLISS 2.0, er det forsøgt via den transcendentale analyse, der er fundamental for den 

kritisk realistiske videnskabsfilosofi (Danermark 2002), at søge bagom de erfarede begivenheder (det 

empiriske domæne) for at finde disse begivenheders mekanismer (Wad 2000). Det vil sige, at 

forskningsresultaterne samt citater fra interviews, tidsskrifter mv. er blevet analyseret for at finde frem til, 

hvad der er de afgørende, underliggende mekanismer for elitesportslig succes i Danmark og blandt SPLISS-

nationerne.   

SPLISS 2.0 er en stor undersøgelse, hvor over 3.000 siders data har taget tid at behandle, hvorfor der som 

nævnt endnu ikke er udkommet en bog om undersøgelsen. Som Michael Porter påpeger: "i stedet for at 

søge at forklare" konkurrenceevne" på nationalt plan, må vi først forstå de afgørende faktorer for 

produktivitet" ( Porter, 1980, s. 75). SPLISS 2.0 fokuserer specifikt på de determinanter for 

produktivitet/sportslige resultater, som kan være formet af idrætspolitikken. Hverken SPLISS 2.0, eller dette 

speciale, skal ses som et forsøg på at forklare eliteidrætspolitikkerne i deres bredere politiske eller historiske 

kontekst (Houlihan & Green, 2005; Houlihan & Green, 2008). SPLISS 2.0 undersøger en teori (SPLISS-

modellen) om politiske sportsfaktorer, der fører til international sportslig succes og bestræber sig på at åbne 
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op for dialog og videre forskning af eliteidrættens udvikling og internationale komparative sports- og 

forskningsmetoder. Danmarks foreløbige score på hver af SPLISS-undersøgelsens 9 søjler over kritiske 

succesfaktorer for international sportslig succes fremgår af radargrafen figur 10. 

 

 

Figur 10: Viser den overordnede score, som Danmark opnåede i SPLISS 2.0 i forhold til landegennemsnittet på de ni 

søjler. P1 henviser til søjle 1 (pillar 1 etc.) (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). 

Overordnet set indikerer SPLISS-undersøgelsens resultater, at dansk eliteidræt er relativt effektiv, når det 

kommer til at forvalte, tilrettelægge og udmønte elitestøtten – sammenlignet med de øvrige SPLISS-lande. 

Radargrafen viser, at det danske elitesystem, i forhold til gennemsnittet af de deltagende SPLISS-lande, ligger 

nogenlunde placeret. I forhold til nogle søjler outperformer Danmark gennemsnittet, mens der 

underperformes i forhold til andre søjler. 

Selvom figur 10 ikke er helt opdateret i forhold til de seneste resultater af SPLISS 2.020, vil publiceringen af 

SPLISS 2.0 i sensommeren 2014 vise, at Danmark underperformer i forhold til: Finansiering (søjle 1), sportslig 

infrastruktur og træningsfaciliteter (søjle 6), trænerekspertise og -udvikling (søjle 7) samt forskning og 

innovation (søjle 9) (V. De Bosscher et al., 2014; Storm & Toft-Jørgensen, 2014).  

  

                                                           
20 Trods direkte skriftlig kontakt med chefforsker for SPLISS 2.0, Veerle De Bosscher, har det ikke været muligt at komme i besiddelse 

af en opdateret radagraf, da denne først forventes at blive publiceret i sensommeren 2014 i forbindelse med publiceringen af bogen 
om SPLISS 2.0.  
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Top tre over de succesfaktorer, som er vigtigst i forhold til elitesportslig succes er ifølge SPLISS 2.0 (i 

prioriteret rækkefølge) (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). 

1) Finansiering (søjle 1) 

2) Organisering, struktur og forvaltning (søjle 2) 

3) Forskning og innovation (søjle 9) 

Danmark underperformer i forhold til søjle 1 og 9, hvilket kan bruges som argumentation over for relevante 

stakeholdere, politikere, private sponsorer etc., at disse bør styrkes, hvis Danmark ønsker at være synlig på 

den internationale sportsarena. Ønsker en nation, at nationens atleter skal performe bedre og udvikle sig, 

bør politikerne bakke op om dette, således, at de rigtige rammer skabes. Omvendt kan man sige, at det i 

bund og grund ikke er givet, at Danmark skal vinde flere medaljer til internationale stævner. Der kan 

anlægges en mindre ambitiøs tilgang, selvom det ikke ligger i elitesportens DNA at sænke overliggeren. 

” Nogle investerer voldsomt meget mere… så det hele er jo et spørgsmål om, hvordan ser omverdenen ud 

hele tiden ik’. Og den er jo dynamisk.... Men selvfølgelig givet at andre lande får mere og mere og mere, og 

Danmark får mindre eller stagnerer (red. økonomiske ressourcer tilført), så vil vi selvfølgelig på et eller andet 

tidspunkt nå én eller anden grænse for, hvor meget bedre vi kan blive”, citat Rasmus K. Storm (bilag 3) 

Faktum er, at en international medalje koster mere, og det kræver større nationale investeringer at kunne 

gøre sig gældende på den internationale sportsarena (V. De Bosscher et al., 2014; Storm & Toft-Jørgensen, 

2014). Flere penge er dog ikke alt, hver SPLISS-nation bør bruge undersøgelsen i forhold til deres situation, 

målsætninger og vurderinger. SPLISS 2.0 er sat i verden for at hjælpe nationer med at danne et overblik over, 

hvor de bør investere i forhold til, hvor de er nu, således at de kan beslutte deres vision med det 

elitesportslige niveau for netop deres land og planlægge missionen dertil.  

Hvis det erklærede mål fra TD og danske politikere er, at Danmark som minimum skal fastholde sin 

nuværende position inden for international eliteidræt eller vinde flere internationale medaljer i fremtiden, 

er det klart, at alle dele af elitesportsmiljøet løbende skal justeres og optimeres i forhold til den 

internationale konkurrencesituation. Det åbner dog op for nye problemstillinger. Skal Danmark satse på 

enkeltmands-idrætsgrene eller holdidræt? Mange eller få idrætsgrene? Hvilke forbund skal fortsætte med at 

være verdensklasseforbund, internationalt støttede eliteforbund og projektstøttede forbund? Hvordan 

påvirker det de danske præstationer fremover? etc. 
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5.5 Dansk eliteidræt fanget i en udgiftsspiral 

”Vi er en af de få nationer, der har skåret ned på vores økonomi til eliteidrætten. Det er en kæmpe udfordring 

for os, og det er noget, som politikerne, der i den kommende tid skal drøfte finansieringsmodellen for dansk 

idræt, må forholde sig til”, har TDs formand, Frank Jensen, udtalt til Dagbladet Politiken (Friberg & 

Therkildsen, 2014). 

Nogle forskere hævder, at dansk eliteidræt er fanget i en såkaldt udgiftsspiral på grund af øget international 

konkurrence. Denne udvikling gør, at det kræver stadigt mere avanceret og dyrere udstyr, som er 

nødvendigt for, at udøverne kan præstere (PLS Consult 1997, Kulturministeriet 2009, Storm, Tofft-Jørgensen 

2013). Det giver et udgiftspres til træning og konkurrencedeltagelse (Kulturministeriet 2009). Ligeledes viser 

data, at når et forbund opnår international succes i form af kvalifikationer til mesterskaber eller opnår 

medaljer, opstår der et udgiftspres. Det sker bl.a. for at fastholde og udvikle nuværende og kommende 

talentmasse. Sidst opstår der et udgiftspres i forbund med mindre international succes, idet der ønskes en 

øget satsning for at skabe en fremtidig elite (Kulturministeriet 2009). Eliteidrættens stigende 

finansieringsbehov afgøres derfor af eliteidrætspolitiske værdier, målsætninger og ambitioner. 

” …det er rigtigt flot, at Danmark i år ligger på en fjerdeplads over nationer med mindre end ti millioner 

indbyggere på den internationale rangliste. Men selvom det er flot – så stræber vi hele tiden efter at forbedre 

os – og derved også Danmarks position i den internationale sammenligning.” (bilag 3, interview med TDs 

formand, Frank Jensen) 

Over Danmark ligger Ungarn, Hviderusland og New Zealand på nationsranglisten over lande med mindre en 

ti millioner indbyggere. Frank Jensen forklarer i interviewet, at fælles for disse nationer er, at de alle har en 

stærk idrætskultur, at der er et stort statsligt engagement i elitesporten og at landene fokuserer på 

udviklingen inden for et færre antal sportsgrene, end vi gør i Danmark pt. De tre nationer har således alle et 

snævrere felt af sportsgrene, som bliver støttet og udviklet via deres respektive centrale nationale 

eliteorganisation. “…targeting the resources on only a relatively small number of sports through identifying 

those that have a real chance of success at world level.” (Oakley & Green, 2001, s. 91). Prioritering af 

ressourcer var en metode, som i 1990'erne blev anvendt af fx Australien og tidligere kommunistiske lande. I 

dag er dette en velkendt elitesportslig strategi blandt mange nationers eliteorganisationer.   

Det er TDs opgave at fordele de offentlige ressourcetildelinger (fra blandt andre Kulturministeriet og private 

sponsorer) til dansk eliteidræt. Som en konsekvens heraf har TD oprettet en fordelingsnøgle, hvor de 

forskellige forbund, kategoriseres og tildeles støtte ud fra deres sportslige resultater. Fordelingsnøglen skal 

sikre, at de forbund som præsterer, får et ”større stykke af kagen” end de forbund, som i mindre grad 

leverer resultater. Ingen lande har økonomi til at satse på alle sportsgrene, hvert land bliver nødt til at 
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prioritere. I Danmark fjernede TD i 2009 støtten til nogle specialforbund, herunder Dansk Volleyball Forbund. 

Det skyldtes, at man skulle spare 20 mio. kr., samt at man vurderede, at investeringerne rummede størst 

usikkerhed og at vejen til succes var længst for dette forbund.  

Udviklingen inden for international eliteidræt har de sidste 30 år været karakteriseret af nøglebegreber som 

professionalisering, intensivering, videnskabeliggørelse og teknologisering (Ankersen, 2012; M. Green & 

Oakley, 2010; Oakley & Green, 2001). Der er således sket voldsomme ændringer for den enkelte udøver, 

ligesom de grundlæggende vilkår for eliteidrætten har gennemgået en forandringsproces. Det fremgår 

ligeledes af SPLISS 2.0, som via sine 9 søjler er et bevis for, at flere faktorer spiller ind i forhold til et lands 

internationale eliteidrætslige succes (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). Den vigtigste ændring er dog måske 

polariseringstendensen inden for eliteidrætten, det faktum, at det spektrum, som udgør eliteidrætten og 

dens vilkår, er blevet bredt væsentligt ud. Der er blevet længere mellem polerne (Houlihan & Green, 2005; 

Oakley & Green, 2001; Storm & Nielsen, 2010). Hvis man antager, at de finansielle ressourcer til dansk 

eliteidræt vil forblive på det niveau, som de er nu, hvad kan TD så gøre, for at bremse nedganggående 

elitesportslige resultater? Bør man fx satse mere på enkeltmandsidrætsgrene fremfor holdidrætter? 

” Altså Danmark kommer jo aldrig nogen sinde til at vinde medaljer i 100 meter løb, så det skal vi jo nok 

holde os fra…Elitesportssuccesen inden for nogle sportsgrene er jo også i høj grad dikteret af, hvilken 

tradition vi har i Danmark. Hvilke sportsgrene vi ellers normalt har været gode til at dyrke…Altså sige, jamen, 

så allokerer vi pengene dertil, hvor vi kan få mest ud af dem og, hvor de gør en forskel. Så er det lige meget, 

hvor voldsom stor en tradition vi har for det, eller ej, for så bygger vi det bare op og satser på det. Det kunne 

man godt gøre, men altså er det det man vil? Hvis man ligesom tager funding fra dem (red. nogle 

specialforbund), så falder samarbejdet jo til jorden. Det vil nok skabe et politisk ramaskrig” , citat Rasmus K. 

Storm (bilag 3). 

Udfordringen for hver enkelt nation består i, hvordan man afgør, hvilke sportsgrene man skal gøre til 

topsatsningsforbund. Hvilke interesser forsøger hver nations eliteorganisation at varetage? Kulturelle, 

traditionelle eller er der et udtalt ønske om at vælge forbund, hvor der er størst sandsynlighed for at 

nationen vil præstere godt? Den økonomiske vækstspiral, skabt af medier, sponsorer og andre økonomiske 

interessenter, samt en stor offentlig opmærksomhed rettet mod eliteidrætten, har vidtrækkende 

konsekvenser for idrættens rolle og etik. For det første fremmer de stigende krav til resultater anvendelsen 

af, hvad der må betegnes som midler i strid med sportens klassiske værdigrundlag – f.eks. doping, snyd og 

vold. For det andet er det uundgåeligt, at både den offentlige sektor og det frie marked involveres, idet 

hverken eliteidrætsudøvere, foreninger eller organisationer længere selv kan finansiere og håndtere 

udviklingen på egen hånd (M. Green & Oakley, 2010; Houlihan & Green, 2008; Oakley & Green, 2001). 
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Derved bliver idrætten, der oprindeligt gjorde en dyd ud af at være en uafhængig sektor, afhængig af såvel 

det offentlige som erhvervslivet.  

Kapitel 6.0 Diskussion 

Igennem specialets analyse er det blevet belyst, hvor Danmark befinder sig i en international elitesportslig 

kontekst. Hertil viser analysen også, hvor dansk eliteidræt adskiller sig fra udlandet og vice versa. I 

forlængelse af specialets analyse rejser der sig imidlertid nogle spørgsmål, navnlig relateret til dansk 

eliteidræt som følgende diskussion vil åbne op for.  

6.1 Hvad skal vi med eliteidræt – og dens succes? 

Som nævnt i specialets indledning er det vanskeligt at sætte ord på, hvad elitesport betyder for et samfund 

selv den øverste politiske instans og eliteidrætten selv, har svært ved at forklare, hvad den betyder samt 

hvad elitesportslig succes gør for en nation. 

Navnet elite indikerer, at det er for de få, sådan er det også inden for eliteidrætten. Det er de få – de 

allerbedste atleter – der kommer til tops ved de internationale mesterskaber. Men der er mange 

stakeholdere inden for eliteidræt. Der er udøverne, som dyrker deres idræt på hel- eller deltid. Der er 

trænere, der arbejder med idrætten, der er sponsorer, der er bruger idrætten til markedsføring. Der er 

staten, der finansierer en stor del af eliteidrætten, og så er der idrætsforeningerne- og forbundene, der 

driver sporten. Dertil kommer det høje antal af tilskuere og medierne, som følger sporten og dens atleter. 

Tilskuerne er de første til at juble, når det går godt, men også de første til at vende ryggen til, når det går 

skidt. ”I den sportslige aktivitet inden for de organisatoriske rammer repræsenterer aktive sportsudøvere 

altid andre end sig selv”(Pedersen, 1998, p. 46). Eliteidræt har en stor signalværdi over for omverdenen. 

Eliteatleternes handlinger samt udtryk smitter af på en lang række individer navnlig børn og unge.  

”Elitesport er drabelig alvor, en til tider blodig kamp for sejren garneret med onde tacklinger, strenge diæter 

og selvpineri, en kamp for at være den bedste på bekostning af alle andre, og netop derfor på grund af sin 

udstilling af menneskets triumf og nederlag, ondskab og glimt af storhed fascinerer den os”, har Ask Vest 

Christiansen udtalt, adjunkt ved Center for Idræt ved Århus Universitet(Holm Nielsen & Krogh, 2009) 

Af citatet fremgår, hvad elitesporten også er, hvilket for nogle kan virke (fra)stødende. Det er da heller ikke 

dette, der bliver fremhævet af den øverste politiske instans, når de fx bruger ord som ”rollemodeller” om de 

danske eliteatleter. Når ord som rollemodeller, forbilleder og andre positive vendinger anvendes i en 

retorisk, ofte politisk, sammenhæng, ligger der en implicit opfattelse heri, at eliteidrættens værdier er 

inspirerende, og tenderer til at have en form for opdragende effekt over for navnlig børn og unge. Eliteidræt 

bliver derved et symbol på god moral, fairplay etc. Men kan vi forvente, at bare fordi nogle kan cykle med i 
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verdens hårdeste cykelløb (Tour de France) eller løbe en 100m hurtigere end nogen anden, så er de per 

definition rollemodeller? Når en professionel fodboldspiller til VM i fodbold i Brasilien laver en hård tackling 

på en modspiller, er han så samtidig skyld i, hvis nationale miniput-spillere efterfølgende begynder at tackle 

hinanden hårdere til træning og kamp? Eliteidrætten er som ballet, rockmusik, stor malerkunst etc. Det er 

kultur. Inden for de andre nævnte kulturområder forventes der ikke i samme udstrækning som til elitesport, 

at disse skal opfylde andre krav end blot at være en æstetisk oplevelse. Når eliteidrætten får tillagt nogle 

samfundsidealer og forventninger, som den ikke oprindeligt var tiltænkt, skabes en ”kløft” mellem 

samfundet, hvor bl.a. medierne og den almene befolkning står på den ene side og elitesporten på den 

anden. ”Kløften” bør elimineres, da den skaber et uhensigtsmæssigt skel mellem forventninger og 

handlinger. Det er eliteidrætten selv og landets øverste politiske instans som reelt set står over for en 

retorisk udfordring, da disse er elitesportens talerør og største bidragsydere.     

6.2 De gemte støttepenge 

Kulturministeriet investerer på vegne af den danske stat i dansk eliteidræt. Det er direkte nedskrevet ved lov 

(Lov om fremme af dansk eliteidræt fra 1984). I maj 2014 offentliggjorde Kulturministeriet en rapport, som 

skulle undersøge idrættens struktur og økonomi i Danmark. Et af formålene med rapporten var at danne et 

solidt grundlag for beslutninger vedrørende den fremtidige organisering af idrætten i Danmark. Herunder 

særligt med hensyn til effektiv udnyttelse af statslige midler, inklusive overskuddet fra Danske Spil og Det 

Danske Klasselotteri til idrætsområdet (Kulturministeriet & Idrættens Analyseinstitut & KPMG, 2014). 

Netop udnyttelsen af de statslige midler og overskuddet fra Danske Spil og Det Danske Klasselotteri, har for 

nylig været i pressens søgelys, og står pt. overfor nogle alvorlige anklager.  

Kritikere har anklaget tidligere og nuværende danske kulturministre for at være i besiddelse af økonomiske 

puljer af støttepenge, som hverken andre ansøgere, offentligheden eller andre politikere kender til (Giese, 

2014). Dette skrev Dagbladet Politiken i en artikel ”Kritikere: Tipsmidler bør kulegraves” den 1. juni 2014 

(Giese, 2014). I artiklen henvises til en undersøgelse, som netavisen Søndag Aften har fortaget. 

Undersøgelsen gennemgik 2.000 sider dokumenter om puljerne af støttemidlerne fra 2011-2013. I 

undersøgelse fandt Søndag Aften, at der i ministeriets tipsaktstykke for 2013 indgik 32 forskellige puljer, 

uden at Folketingets Finansudvalg blev orienteret om, hvilke af puljerne der var ansøgningspuljer, og hvilke 

der var interne puljer til brug for ministeriet. Det fremgik ikke i alle tilfælde hvilken myndighed, der havde 

ansvaret for de enkelte puljer. Og der forelå ikke regnskaber fra forudgående år for nogen af puljerne 

(Søndag Aften, 2014). 

I beslutningsfasen har Folketingets Finansudvalg intet grundlag for at vurdere, hvilket behov der er for de 

enkelte puljer. Flere danske politikere kalder det ministeriel enevælde med tipsmidlerne og en form for 

hævekonto for ministeren, som hun kan effektuere sine egne idéer ud fra (Giese, 2014). 
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”Det piller ved ministeriets troværdighed, når der ikke er gennemsigtighed. Der er intet til hinder for at 

uddele de penge i fuld offentlighed. Rigtig mange i kulturens verden taler om, at man skal være venner med 

ministeren for at få tilskud, og det kan Kulturministeriet ikke være tjent med”, Tom Ahlberg, 

kulturkommentator og redaktør for netavisen Søndag Aften (Giese, 2014).  

I Politikens artikel nævnes som eksempel, at den daværende kulturminister Per Stig Møller (K) 

lynbehandlede en ansøgning fra TD på 500.000 kroner op til OL i London og bevilgede pengene, på to dage 

kort før der blev udskrevet folketingsvalg. Den tidligere kulturminister Per Stig Møller udtaler i samme 

artikel, at der er tale om fortænkt vrøvl, når han anklages for at have brugt støtten til TD til at styrke sig 

valgkamp i 2011:  

”Man træffer beslutninger, indtil der trykkes på knappen. Og jeg anede ikke, hvornår det valg blev udskrevet. 

Jeg aner heller ikke, hvordan Team Danmark skulle kunne bruges i en valgkamp. De er da temmelig politisk 

ansigtsløs.” (Giese, 2014).   

Rent juridisk er der ikke noget forvaltningsretsligt der overtrædes, når en minister tildeler økonomiske 

midler til egne interesseområder. Dette forklarer Sten Bønsing, lektor i forvaltningsret ved Aalborg 

Universitet (Giese, 2014). En minister må gerne opfordre fx foreninger til at søge økonomiske midler. Men 

hvis dette sker uden Kulturministeriet har udmeldt en ansøgningsfrist og uden faste kriterier, er det i strid 

med forvaltningsretsloven. De tilskudspuljer, som Folketinget har defineret, er meget åbne, men disse skal 

overholdes af hvert ministerium (Giese, 2014).  

Hvis oplysningerne i Dagbladet Politiken er korrekte, er det alvorligt ikke blot for tidligere og nuværende 

kulturministre, men for hele vores demokratiske system. Det skyldes, at artiklen fremviser beskyldninger, 

som kan kategoriseres som korruption. Danmark og i særdeleshed det danske embedsapparat er et af de 

mindst korrupte lande i verden sammen med de øvrige nordiske lande21. Derfor er artiklens anklage mod det 

kulturpolitiske embedsapparat alvorlig og et eksempel på, at der ikke er overensstemmelse mellem 

kulturpolitisk teori og praksis. Det danske kultureksempel er ikke enestående.  

6.3 Bagsiden af ”medaljen” 

Der findes flere eksempler på, at manglende gennemsigtighed inden for store organisationer, herunder også 

inden for elitesport, der har ført til anklager om korruption, nepotisme, bestikkelse med mere. Uden for 

Danmarks grænser har mistanke og beskyldninger om korruption været noget, som IOC (International 

Olympic Committee) og FIFA (the Federation Internationale de Football Association) begge har været 

anklaget for (Jennings, 2011). Disse organisationer har i forbindelse med anklagerne imod den øverste 

                                                           
21 Jf. Transparency International og disses indeks (Curruption Perceptions Index) over, hvor meget korruption der er i 

verden. Hjemmeside besøgt d. 13.06.2014 http://www.transparency.org/research/cpi/overview  

http://www.transparency.org/research/cpi/overview
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ledelse, været involveret i retssager herom, men ingen er blevet dømt. Netop FIFA har været igennem en 

større skandale op til VM i Brasilien, da den engelske avis The Sunday Times skrev (02.06.2014), at den havde 

e-mails, dokumenter og bankudskrifter, som viste, at et tidligere højtstående FIFA-medlem og formand for 

Asiens fodboldforbund, Mohamed Bin Hammam, havde betalt 27 mio. kr. fra forskellige fonde for at sikre 

Qatars sejren, som vært for VM-slutrunden i 2022. Man kan undres, at trods mediestorm, retssager og 

mange deltaljer om korruption, bestikkelse etc. inden for - og omkring sport, så er der stadig tilskuere, der 

ønsker at se det.       

”…sport is as old as we are. It’s how we trained ourselves for the hunt and for battle. It’s one of the ways we 

have fun. For some it’s part of the mating ritual. When we watch sport we’re more than spectators. When 

Pelé scored a goal, I scored. When Ali knocked out Sonny Liston, young, black, disenfranchised people all over 

America threw that punch…. When we’re enjoying sport we’re all open, we’re vulnerable, we’re small 

children again, we’re sucking it up, we are so open to suggestion. And that’s how Big Capitalism likes us to 

be. I think it was Antonio Gramsci, who said that you can’t have a revolution when the enemy has an outpost 

in your head. Sport gives the corporations that outpost in our heads.” (Jennings, 2011, s. 393-394). 

Det kan være Andrew Jennings har ret i sin antagelse om, at fascinationen ved sport er så dybtliggende i os, 

at vi forblindes af den, så vi kun ser det gode, og rider med på den sportslige succesbølge. Idrætten er i dag 

en vigtig del af den globale oplevelsesøkonomi og udgør et af de mest ekspanderende markeder. 

Nedenstående faktorer indikerer alle denne position og udvikling22: 

 I USA er sportsindustrien en af de største og hurtigst voksende. I 2000 var omsætningen 1.504 mia. 

kr. Det er mere end dobbelt så meget som USA’s bilindustri og syv gange større end filmindustrien. 

 Adidas-aktier faldt 3%, da Adidas-sponserede Tyskland tabte til Nike-sponsorerede Brasilien i VM-

finalen i fodbold i juni 2002.  

Sporten har fået indflydelse på flere områder, ikke blot det politiske område i forhold til fordeling af 

finansielle ressourcer, men også i forhold til stabile - og cykliske forbrugsgoder etc. Når der er mange penge 

involveret inden for et område, som der er i elitesport, medfører dette, at nogle agerer ulovligt, kriminelt og 

korrupt. Derved ses bagsiden af ”medaljen”. En bagside som er mere mørk og dyster, end de gyldne 

øjeblikke, som er dragende ved sport.  

Kapitel 7.0 Konklusion 

Dette speciale havde til formål at besvare følgende hoved – og underspørgsmål: 

                                                           
22 Kilde: ”Danmark i Kultur – og Oplevelsesøkonomien” 

http://erhvervsstyrelsen.dk/file/249779/evalueringkulturogoplevelsesokonomi.pdf    

http://erhvervsstyrelsen.dk/file/249779/evalueringkulturogoplevelsesokonomi.pdf
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Hvad er afgørende for dansk eliteidræts sportslige succes, og hvordan fremmes denne sammenlignet med 

andre lande, som indgår i SPLISS-samarbejdet? 

 Hvordan måles resultatmæssig sportslig elitesucces? 

 Hvilken samfundsmæssig betydning har dansk elitesport?  

Efter en kort gennemgang af eliteidrættens historiske udvikling og betydning, blev dansk idræts struktur og 

økonomi gennemgået. Ligeledes, hvordan man i Danmark måler elitesportslig succes. Endelig blev de 

foreløbige resultater fra SPLISS 2.0-undersøgelsen (Sports Policy factors Leading to International Sporting 

Succes) analyseret ud fra en kritisk rationalistisk tilgang for at finde frem til, hvordan dansk eliteidrætslig 

succes fremmes sammenlignet med de andre lande, som indgår i undersøgelsen. Den teoretiske ramme 

udgøres af  SPLISS-modellen, som har inkluderet sportspolitiske faktorer, der kan medføre international 

elitesportslig succes. Disse udgør dog ikke samtlige faktorer som spiller ind i forhold til elitesportslig succes. 

Modellen består af 9 søjler, som er blevet  til på baggrund af en selektering af over 100 kritiske 

succesfaktorer, som herefter er blevet placeret til at udgøre fundamentet for hver ”søjle”. SPLISS-modellen 

kan bruges som metode til at måle og ikke mindst sammenligne forskellige nationers konkurrencemæssige 

position inden for elitesport ved se på, hvordan hver enkelt nation placerer sig i forhold til de respektive 

”søjler”. SPLISS 2.0 og den tilhørerende model er blevet valgt, da de udgør den første og mest 

gennemgribende forskningsbaserede sammenligning af effekterne af forskellige nationers 

elitesportssystemer.  

7.1 Hovedspørgsmål i problemformuleringen 

Hovedspørgsmålet for specialet lød: Hvad er afgørende for dansk eliteidræts sportslige succes, og hvordan 

fremmes denne sammenlignet med andre lande, som indgår i SPLISS-samarbejdet ? 

Specialet har anvendt følgende definition af eliteidræts sportslige succes: Succes er en særdeles vellykket 

sportspræstation, som medfører en høj grad af anerkendelse, fortjeneste, og fremgang. I den forbindelse har 

specialet fokuseret på succes inden for eliteidræt i Danmark sammenlignet med udlandet. Specialet har 

undersøgt de faktorer, der skaber elitesportslig succes på baggrund af SPLISS-undersøgelserne.  

Det er en grundlæggende forudsætning for eliteidræt, at der er et fundament af talentfulde 

elitesportsudøvere, som er villige til at dedikere den indsats det kræver at være elitesportsudøver på 

topplan. Hertil er det vigtigt, at der er opbakning fra klub, træner, familie, venner, forbund, sportschefer, 

eliteorganisationer som Team Danmark (TD), og at staten har en generel interesse i, at landet klarer sig godt 

internationalt.  
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Der er flere faktorer, som er medvirkende til elitesportslig succes. De afgørende er dog nationens BNP samt 

befolkningens størrelse. Uden finansiering (det finansielle input til sportsorganisationer, elitesportsudøvere, 

trænere, sportschefer etc.), er det svært at klare sig i den skærpede, globale, elitesportslige konkurrence. 

Det finansielle input bliver dog ikke transformeret automatisk til output (sportsresultater). Throughput 

(effektiviteten af ressourceanvendelsen), er ligeledes en afgørende variabel. 

 I 2012 nedsatte Kulturministeriet en undersøgelseskommission, der skulle udrede dansk idræts struktur og 

økonomi. I maj 2014 udkom en rapport på baggrund af udredningen. Af rapporten fremgår det, at 

størstedelen af Kulturministeriets midler til idrætten stammer fra udlodningsmidlerne (tidligere tips- og 

lottomidlerne). Kulturministeriet har seks faste beløbsmodtagere, én af disse er TD. Den selvejende 

institution TD er den organisation, som er tættest på dansk eliteidræt, idet organisationen er sat i verden 

ved lov (Lov om eliteidrættens fremme fra 1984) for at udvikle dansk eliteidræt på en social og ansvarlig 

måde. Principperne bag TDs støtte og arbejde er fastlagt i støttekonceptet, som revurderes hvert fjerde år i 

forbindelse med den olympiske cyklus.  

I 2013 modtog TD 90,5 mio. kr. i støtte, og har en fast procentandel af udlodningsmidlerne på 6,21%. Ud 

over en direkte og indirekte støtte til forbundene på 87 mio. kr. går 29 mio.kr. til finansiering af kerneydelser 

direkte rettet mod idrætten.   

Elitesporten har udviklet sig sideløbende med samfundet. Øget niveau, flere konkurrenter og pres fra 

omverdenen er noget, som vores samfund og elitesporten tackler. For at kunne gøre sig gældende i dette 

konkurrencemiljø kræver det, at man investerer inden for de områder, som generer størst profit, er mest 

effektive etc. Det er mildest talt svært at vægte og kategorisere en nations afgørende succesfaktorer. Men 

det er netop det, som SPLISS 2.0 gør inden for international eliteidrætslig kontekst via sine målinger og 

tolkning af indsamlet empiri fra de 15 deltagende nationer23. Når alle resultaterne fra SPLISS 2.0 bliver 

offentliggjort (sensommeren 2014), vil dansk eliteidræt dels få indikationer på, hvor dansk eliteidræt 

befinder sig pt. sammenlignet med de andre deltagende nationer. Dels få indsigt i, hvilke faktorer, som er de 

største succesparametre, der enten bør stræbes efter eller bør udvikles yderligere, for at dansk eliteidræt 

kan skabe succes fremover.  

SPLISS-undersøgelsen er i dette speciale blevet anvendt til at se nærmere på, hvilke faktorer der har størst 

indflydelse på elitesportslig succes. I undersøgelsen deltog mere end 3.000 elitesportsfolk, over 1.300 

elitetrænere og mere end 240 sportschefer. Hver deltagende nation har foretaget kvantitative 

spørgeskemaundersøgelser med de nævnte elitesportsfolk, trænere og sportschefer. Ligeledes har hver 

                                                           
23 Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Estland, Finland, Frankrig, Japan, Holland, Nordirland, Portugal, Singapore, 

Sydkorea, Spanien og Schweiz 
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nation haft flere forskere tilknyttet (43 forskere samlet set), som har undersøgt deres lands elitesportslige 

struktur, økonomi etc., hvilket har suppleret undersøgelsens empiriske grundlag. Igennem analysen af SPLISS 

2.0, er det forsøgt via den transcendentale analyse, der er fundamental for den kritisk realistiske 

videnskabsfilosofi (Danermark 2002), at søge bagom de erfarede begivenheder (det empiriske domæne) for 

at finde disse begivenheders mekanismer (Wad 2000). Det vil sige, at forskningsresultaterne er blevet 

analyseret for at finde frem til, hvad der er de afgørende underliggende mekanismer for dansk elitesportslig 

succes.  

Forud for SPLISS 2.0, fandt SPLISS 1.0 sted i 2008. SPLISS 1.0 var det første fællesprojekt, der sammenligner 

seks nationer og deres elitesportspolitikker. Projektet resulterede i en fælles bog: "The Global Sporting Arms 

Race"(De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008). SPLISS-modellen, 

blev i den forbindelse udviklet til at inkludere sportspolitiske faktorer, der kan være medvirkende årsag til 

international elitesportslig succes. Disse udgør dog ikke samtlige faktorer som spiller ind i forhold til 

elitesportslig succes, hvorfor modellen består af 9 søjler, som er blevet  til på baggrund af en selektering af 

over 100 kritiske succesfaktorer (critical succes factors CFS). De 9 søjler er: 

1) Finansiering (Financial support) 

2) Forvaltning (Governance), kommunikation og involvering (Organisation ad structure of sport policies) 

3) Generelt (bredde-)deltagelsesniveau samt kvaliteten af skole- og klubtilbud (Foundation and participation) 

4) Talentudvikling (Talent identification and- development system) 

5) Elitekarrieren og tiden efter (Athletic career and post career support)  

6) Sportslig infrastruktur og træningsfaciliteter (Training facilities) 

7) Trænerekspertise og udvikling heraf (Coaches provision and coach development) 

8) Konkurrencebetingelser ((Inter)national competition) 

9) Forskning og innovation (Scientific research) 

Modellen er dermed en metode til at måle og ikke mindst sammenligne forskellige nationers 

konkurrencemæssige position inden for elitesport ved se på, hvordan hver enkelt nation placerer sig i 

forhold til de respektive søjler. SPLISS-modellen kan kritiseres for ikke at indeholde noget om doping. Doping 

udgør et nationalt såvel som et internationalt problem i sportens verden. Problemets omfang er dog i sagens 

natur umulig at fastslå. På trods heraf er modellen og de to SPLISS-undersøgelser valgt til at udgøre en stor 

del af specialets empiriske grundlag, da de er de eneste komparative undersøgelser inden for 
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elitesportsforskning, som sammenligner 15 nationers elitesportspolitikker ud fra forskellige opstillede 

parametre og fælles forskningsgrundlag. 

SPLISS-projektet har en overordnet målsætning om at udvikle og koordinere ekspertise inden for 

eliteidrætsforskning på et politisk og strategisk niveau. Ligeledes ønsker projektet at dele ekspertise med 

beslutningstagere og forskere og hertil udvikle teorier, metoder og strategier til at måle og sammenligne 

nationale elitesportspolitikker samt at sammenligne de deltagende lande med andre elitesportsnationer. 

Endelig ønsker SPLISS at skabe et forum for komparativ forskning og analyse af eliteidrætsstrategier (Storm 

& Toft-Jørgensen, 2014). Som en ekstra målsætning ønsker SPLISS-projektet at bruge den eliteidrætslige 

forståelse af succes og overføre denne til de respektive nationers samfund under ét. Hermed vil det være 

muligt, at finde frem til faktorer for, hvordan de respektive nationernes samfund kan opnå succes i en 

generel forstand, inspireret af undersøgelserne fra SPLISS. 

7.12 Hovedresultater fra SPLISS 2.0  

Specialet gennemgår de foreløbige hovedresultater fra den komparative SPLISS 2.0-undersøgelse og 

supplerer disse med anden forskningsdata, citater fra interviews mm. Der skal dog tages forbehold for, at 

resultaterne af SPLISS 2.0 er foreløbige, samt at valideringen af data og analyser endnu ikke er færdiggjort 

for alle de deltagende lande (V. De Bosscher et al., 2014). 

Overordnet set viser SPLISS 2.0, at det vanskeligt at udpege én enkelt faktor, som er afgørende for 

elitesportslig succes. Dog viser SPLISS-undersøgelsen, at to makrofaktorer har stor indflydelse på et lands 

elitesportslige succes. Disse er befolkningsstørrelse og et lands finansielle kapacitet (herunder BNP). I rige 

lande gives der flere finansielle ressourcer til eliteidræt, idet andre sociale behov er dækket (Maslow, 

1970). En stor befolkning gør, at der er et større antal mennesker, som kan dyrke eliteidræt. Dog kræver 

det, at disse store befolkninger rent faktisk ønsker at dyrke eliteidræt (V. De Bosscher et al., 2014). De 

lande, der i SPLISS-undersøgelsen har de højeste elitebudgetter, vinder samtidig flest medaljer (Storm & 

Toft-Jørgensen, 2014). Ifølge SPLISS-undersøgelserne står de to nævnte makrofaktorer for 50% af en 



International elitesportslig succes i Danmark og udlandet – en analyse 
 

72 
 

nations elitesportslige succes (V. De Bosscher et al., 2014). 

 

Figur 7: Sammenhængen mellem ressourcer og resultater for de deltagende lande i SPLISS 2.0 (Storm & Toft-

Jørgensen, 2014). 

Det fremgår af figuren, at der er en sammenhæng mellem niveauet for landenes investeringer i eliteidræt og 

de internationale sportslige resultater. Helt overordnet viser figur 7, at store lande med dels en stor 

befolkning, dels finansiel kapacitet ”høster” medaljer inden for elitesport. 85% af alle de deltagende SPLISS-

landes sportslige resultater kan forklares med henvisning til forskellene i deres ressourcemæssige forhold (V. 

De Bosscher et al., 2014). Danmark skiller sig ud sammen med Portugal og Spanien ved at have stagnerende 

eller faldende elitebudgetter. For Danmarks vedkommende er der sket et fald på 3% over de sidste ti år 

(Storm & Toft-Jørgensen, 2014). Hvis Danmark vil bibeholde sit resultatniveau eller højne dette i fremtiden, 

er dansk eliteidræt udfordret af det svagt faldende elitesportsbudget, som forstærkes af den stigning i 

investeringsniveauet til eliteidræt, som de øvrige SPLISS-nationer har foretaget (Storm & Toft-Jørgensen, 

2014). 

På et individniveau viser SPLISS 2.0 via søjle 5, at danske atleter har en lavere gennemsnitsindtægt end 

majoriteten af de andre SPLISS-lande (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). Indtægter fra sporten kan være en 

central faktor for, at atleternes dagligdag hænger sammen. En af de store udfordringer for dansk eliteidræt 

er at fastholde de bedste udøvere i sporten. Økonomisk usikkerhed eller lav økonomisk indkomst kan være 

medvirkende til, at erfarne, dygtige eliteatleter indstiller deres elitekarriere mens de stadig er på toppen af 

denne. Det kan  dog diskuteres, om der er tale om reliabilitet, når man sammenligner økonomiforholdene 

for atleterne i Danmark med de bedste internationale konkurrenters, da ikke alle danske atleter er i den 

internationale elite, og derfor heller ikke kan forventes at have samme økonomiske muligheder. 
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Den anden hovedkonklusion fra SPLISS 2.0 går på, at de lande, der organiserer deres elitesatsninger 

effektivt, også har de bedste sportslige resultater. Landene, der ligger over den blå stiplede linje i figur 7, 

scorer alle højt i forhold til organisering og styring af elitesportsmiljøet, den såkaldte søjle 2 af de i alt ni 

søjler, som er blevet målt i vurderingen af de deltagende landes elitesportsmiljøer. Endelig viser 

undersøgelsen, at forskning og innovation er den tredjevigtigste parameter i forhold til international 

elitesportslig succes. 

I forhold til dansk eliteidræt viser SPLISS-undersøgelsens resultater, at Danmark er effektive, når det kommer 

til at forvalte, tilrettelægge og udmønte elitestøtten – sammenlignet med de øvrige SPLISS-lande. I 

talentidentifikation og –udvikling (søjle 4) viser SPLISS 2.0, at Danmark klarer sig pænt. Det er en afgørende 

succesfaktor for små nationer med små populationer og en tilsvarende mindre talentmasse. Det skyldes 

dels, at små lande som Danmark har fordel af den nærhed og det kendskab, det er muligt at have til de 

lokale træningsmiljøer. Her har elitekommunesamarbejdet mellem de 21 danske elitekommuner og TD bl.a. 

udbygget og udviklet de lokale netværk af talentudviklingen (Storm & Toft-Jørgensen, 2014). Danmark 

ligger dog ikke højt i forhold til talentidentifikation. Såfremt man ønsker at opretholde det eliteidrætslige 

niveau, så kunne talentidentifikation være et område, som med fordel kunne intensiveres.  

I forhold til finansiering (søjle 1) underperformer Danmark samt i forhold til forskning og innovation (søjle 9). 

Netop disse to søjler er blandt top tre over de succesfaktorer, der er vigtigst i forhold til elitesportslig succes 

(Storm & Toft-Jørgensen, 2014). Hvis det er beslutningen fra dansk politisk side, at Danmark skal være synlig 

i medaljestriden inden for flere elitesportsgrene på den internationale sportsarena er disse to søljer blandt 

de mest essentielle for elitesportslig succes. 

 Omvendt er det i bund og grund ikke er givet, at et land som Danmark skal vinde flere medaljer til 

internationale stævner. Navnlig ikke når det er svært at påvise en direkte korrelation mellem en stærk 

eliteidræt som katalysator for en stærk breddeidræt (Böhlke & Robinson, 2009; De Bosscher, V., Bingham, 

J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008; Downward, Paul., Dawson, Alistair., Dejonghe, 

Trudo.,Ebooks Corporation., 2009). Dog kan der givet findes eksempler på, at fx dansk cykelsport mærkede 

en fremgang, da Bjarne Riis vandt Tour de France i 1996, men der kan ikke påvises en generel korrelation 

mellem danske, eller udenlandske elitesportstoppræstationer og en deraf stigende breddeidrætsdeltagelse.  

7.3 Måling af resultatmæssig sportslig succes 

Specialets første underspørgsmål lød: Hvordan måles resultatmæssig sportslig elitesucces? 

Man kan måle eliteidrættens sportslige succes/konkurrenceevne på mange måder. Objektivt set er der ingen 

målemetoder, som er de bedste.  
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Blandt mulighederne er fx: Man kan se på et samlet antal medaljer inden for et år eller en årrække. Man kan 

se på summen af medaljepoint, hvor hver medalje tildeles forskellige point efter ”karat”. Man kan se på 

topplaceringer (top 8-placeringer med point efter placering). Man kan se på alle idrætsgrene og discipliner, 

som udøves i et land. Man kan være mere selektiv og regne på de idrætsgrene, hvor konkurrenceniveauet er 

højt (fx top 8- placeringer). Man kan måle på idrætsdiscipliner, som kun er på OL-programmet etc. (Storm & 

Nielsen, 2010).  

For lande, der vinder mange medaljer, er en medaljebaseret målestok mere anvendelig, da tilfældigheder og 

marginaler kan antages at blive udjævnet i det store antal idrætsgrene og idrætsdeltagere, der er tale om 

(Storm & Nielsen, 2010). For lande som Danmark kan tilfældigheder være med til at afgøre om, der vindes 

en medalje eller ej ved store internationale stævner (Storm & Nielsen, 2010). Top 8-resultater, hvor 

placeringerne fra nr. 1 til nr. 8 tildeles point, er derfor umiddelbart en mere retvisende målestok at vælge i 

Danmarks tilfælde. 

DIF måler elitesportslig succes ved at opliste uddelte medaljer (guld-, sølv- og bronzemedaljer) til danske 

atleter i en oversigt over samlede antal medajler til VM, EM, OL og PL siden 1975 (se bilag 2). Ligeledes har 

DIF en medaljeoversigt fordelt inden for hvert år, hvoraf idrætsaktivitet og disciplin fremgår. TD måler 

elitesportslig succes ud fra antal medaljer og deres karat for hvert år. En guldmedalje giver 8 point, 

sølvmedalje 7 point, en bronzemedalje 6 point og så fremdeles point ned til og med en 8. plads. Disse point 

tildeles dog kun sportsgrene og discipliner, som er på OL-programmet (se bilag 2). Ligeledes giver EM-

medaljer ikke nogen point, da dette mesterskab ikke regnes for at indebære samme konkurrence som fx 

World Cups, VM og OL. 

Hvis man ønsker at skabe det fulde billede af dansk elitesportslig succes, er DIF og TDs målemetoder 

mangelfulde. En umiddelbar tolkning af deres målemetoder vil konkludere, at hvis Danmark vinder flere 

medaljer og opnår et stigende antal top 8-point, er det et udtryk for et stigende resultatniveau, en forbedret 

konkurrenceevne og dermed elitesportslig succes. Målemetoderne er mangelfulde grundet deres simple 

optælling af medaljer og medaljepoint. De omtalte mål er absolutte snarere end relative i den forstand, at de 

blot adderer antal medaljer, medaljepoint eller top 8-point uden at sætte disse i forhold til det antal 

medaljer og point, der uddeles tilsammen.  

År for år er der blevet flere medaljesæt at konkurrere om internationalt set. Antallet af idrætsgrene ved OL 

er eksempelvis vokset jævnt, ligeledes er antallet af konkurrencer, hvor der konkurreres om medaljer steget 

(De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008). Dette er faktorer, som er 

med til at gøre DIF og TDs målemetoder usikre. DIF og TD kunne fx sammenligne de danske internationale 

sportsresultater med SPLISS-nationernes opnåede medaljer, for at give et reelt billede af dansk eliteidræts 
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succes eller mangel på samme. Hertil kunne DIF og TD sammenligne danske resultater med nationer, som 

har nogenlunde samme BNP og indbyggertal som Danmark. Derved ville de alt andet lige opnå højere 

validitet og reliabilitet i forhold til deres nuværende metoder og opnå et mere reelt 

sammenligningsgrundlag. 

I SPLISS 1.0 fremlagde forskerne et alternativt syn på elitesporten, som så denne som andet end en rationel 

proces. Den gængse metafor om, at elitesportslig succes er et "våbenkapløb", blev særligt velegnet, da et 

våbenkapløb er endeløst og ikke har en målstreg. Det fortsætter med dominans af den ”spiller” (nation), 

som ønsker at ligge nr. ét og være foran de andre ”spillere” (De Bosscher, V., Bingham, J., Shibli, S., Von 

Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008). Ligeledes kan det ses som en reference til USA’s og det tidligere 

Sovjetunionens kamp om medaljer, men også til det reelle våbenkapløb, som fandt sted under Den Kolde 

Krig mellem nationerne. 

Selvom antallet af discipliner til internationale sportsevents som VM og OL er steget, er dette ikke 

ensbetydende med en lineær sammenhæng mellem sportslige resultater og BNP pr. indbygger, da der kun er 

et begrænset antal medaljer at konkurrere om ved hver international konkurrence. Et stigende antal 

medaljer og point kan blot afspejle, at det samlede antal medaljesæt og den samlede pointsum er steget. 

Der er to måder at tage højde for dette på gennem relative frem for absolutte mål (Storm & Nielsen, 2010). 

Den ene er at se på rangering snarere end på absolutte størrelser (antal medaljer og point). Den anden måde 

er at se på udviklingen i det, der svarer til ”markedsandele” i økonomien, det vil sige, at man ser på 

udviklingen i andelen af det samlede antal medalje- eller placeringspoint. Dette relative mål har ikke de 

mangler, som er forbundet med absolutte mål og beregninger af rangering over tid (De Bosscher, V., 

Bingham, J., Shibli, S., Von Bottenburg, M., & De Knop, P, 2008; V. De Bosscher et al., 2014; Storm & 

Nielsen, 2010). Det er derfor markedsandelen af medaljepoint og top 8-point, der bør tillægges størst vægt, 

når DIF og TD skal måle dansk eliteidræts konkurrenceevne.  

Er det erklærede mål at vinde stadigt flere medaljer – eller at opnå flere top 8-point – er det under alle 

omstændigheder relevant at undersøge andre nationers styrker og overveje, om disse kan være til 

inspiration i Danmark. Den kommende publikation af SPLISS 2.0 vil formentlig kunne give et grundlag for at 

vurdere sådanne forhold og øge forståelsen af, hvordan det nuværende resultatniveau kan fastholdes eller 

eventuelt forbedres. 

7.4 Eliteidrættens fremtidsudsigter 

”Jeg tror – og håber – at vi også om ti år har en rigtig stærk og mangfoldig eliteidræt i Danmark.” (TDs 

formand, Frank Jensen, bilag 3) 
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Andet underspørgsmål omhandler, hvilken samfundsmæssig betydning elitesport har. International sportslig 

succes har op igennem historien ofte været set som en værdifuld national ”ressource” for den politiske elite, 

idet den sportslige succes har kunnet fungere som et middel til at opnå andre ikke-sports-relaterede 

målsætninger (V. De Bosscher et al., 2009; Houlihan & Green, 2008). Store sportsbegivenheder som World 

Cups, EM, VM og OL er blevet globale events. Politikere og sponsorer investerer i elitesport, da store 

sportsbegivenheder får meget omtale i medier og tiltrækker berømte samt magtfulde personligheder. Det er 

en mulighed for mange politikere, sponsorer og lobbyister til at diskutere og se andet end blot store 

sportspræstationer (Bingham, & Shibli 2008). Konkurrencen inden for elitesport er stigende, der er stadigt 

flere nationer, som blander sig i medaljekampen, men hvad er fremtidsudsigterne?  

”Jeg tror, den (red. elitesporten) bevæger sig i en mere homogen retning….under den store givne 

konkurrence, så vil organisationer iagttage omverdenen og andre organisationer, især dem som er 

succesfulde og så tage de metoder de bruger og implementere dem selv. Med egne tilpasninger”, citat fra 

seniorforsker, Rasmus K. Storm, bilag 3) 

Som det fremgår af citatet, mener seniorforsker Rasmus K. Storm, at international elitesport udvikler sig i en 

homogen retning. Det er en form for isomorfi. Den proces, der bevirker, at en enhed kommer til at ligne 

andre enheder (Meyer & Rowan, 1977). I forbindelse med udviklingen af international eliteidræt, vil det 

sige, at når organisationer, som er inden for det samme felt, bevæger sig i en overordnet ens retning, er der 

tale om isomorfi (Meyer & Rowan, 1977). Det sker ved, at de organisationer som konkurrer inden for feltet, 

forsøger at kopiere den strategi og succes, som deres succesfulde konkurrenter besidder. Hvor – og om - 

Danmark skal være synlig på det elitesportslige verdenskort mange år frem, og dermed være en del af denne 

homogenisering, vil primært være op til politikerne.  

Set i forhold til de enkelte elitesportsgrene i Danmark, viser tendensen ifølge TDs formand, at der sker en 

heterogenisering af disse.  

” Tendensen i de senere år har været, at der kommer en større afstand mellem de enkelte sportsgrene – i 

hvert fald når det drejer sig om ressourcer og opmærksomhed. Der vil formentlig komme endnu større 

afstand mellem de ressourcestærke sportsgrene, som har megen opmærksomhed – og så den store gruppe af 

sportsgrene, som skal kæmpe stadig hårdere for ressourcer og opmærksomhed.” (TDs formand Frank Jensen, 

bilag 3) 

Det kræver mere af den enkelte eliteidrætsgren at være succesfuld, samtidig med, at det kræver mere af 

den enkelte nation at være det inden for eliteidræt generelt. I bestræbelserne på at følge med den 

internationale udvikling kan etik og moral blive tilsidesat fx via brug af ulovlige metoder til at fremme 

sportspræstationer såsom matchfixing, brug af doping etc. Dette er en potentiel trussel mod elitesporten, 
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som generelt er baseret på, at store sportslige konkurrencer skal foregå uden skjulte fordele. Citatet åbner 

op for nye problemstillinger, som ville være interessante at undersøge. Skal TD satse på enkeltmands-

idrætsgrene eller holdidræt? Mange eller få idrætsgrene? Skal udvalgte idrætsgrene eller forbund stryges fra 

TDs elitestøtteordningsliste? Hvordan påvirker det deres præstationer fremover? Hvordan vil disse valg 

påvirke dansk elitesportslig succes?  
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Bilag 4.0 Samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Aarhus Kommune 

Bilag 1.0 Interviewguides 

Nedenstående fremgår de interviewguides der er blevet brugt i forbindelse med de interviews, som også er 

blevet transskriberet (se bilag 3). 

  

Interviewguide med Idans seniorforsker, Rasmus Klarskov Storm 

Baggrundsoplysninger 

Hvad er din baggrund for at forske inden for elitesport? 

Hvordan er du blevet en del af SPLISS-forskningsgruppen? 

 

SPLISS 1.0 og 2.0 

Hvordan har international elitesport udviklet sig fra SPLISS 1.0 til 2.0? (i overordnede træk) 

Kan man overhovedet sammenligne lande som indgår i SPLISS-samarbejdet? – hvorfor/hvordan? 

- forskellig geografisk størrelse 

- forskellig BNP 

- forskellig population 

- forskellig idrætsstruktur 

 

Hvor bør Danmark være placeret som nation i forhold til de lande, som vi sammenligner os med i SPLISS-

samarbejdet?  

Hvad kan man bruge SPLISS-undersøgelsen til? 

Dansk eliteidrætslig succes  

Hvad betyder eliteidræt for det danske samfund?  

Kan man tale om, at der er nogle, som styrer dansk eliteidræts politik?  

– Hvilke aktører er der tale om? 
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– Kan danske politikere have en interesse i at danske udøvere ikke klarer sig for godt inden for 

international eliteidræt? jf. hypotese: jo højere og bedre placering, jo flere penge kræver det. 

Hvad er dansk eliteidrætslig succes? 

Mener du man kan tale om at Danmark har elitesportslig succes på nuværende tidspunkt?  

- Kan man tale om, at der er en tendens til, at vigtige aktører inden for eliteidrætten favoriserer 

danske eliteidræts præstationer?  

jf. OL i Sochi, hvor den danske langrendsløber (Martin Møller) realiserede målsætningen ved at være 

10% fra vindertiden i de langrendsdiscipliner han stillede op i. Til sammenligning vandt Slovenien (2 

mio. indbyggere) fem OL-medaljer, og spillede OL-kvartfinale i ishockey mod den olympiske 

guldvinder (2014) Sverige. 

 Hvorfor er det, at Danmark ikke kan præstere som fx Slovenien gjorde til OL? Mangler vi talenter? 

Prioriterer vi forkert? 

Hvis Danmark vil opnå større sportslig succes, bør vi så satse på enkeltmands-idrætsgrene eller holdidræt? 

Mange eller få idrætsgrene? 

Undersøgelser viser, at jo flere penge som investeres i elitesport, jo større sportslig succes  

opnås: ”more money in equals more medals out”. På baggrund af dette kan man med rette stille 

spørgsmålet: Skal Danmark overveje at følge denne ”vej”, eller er der andre muligheder? 

Hvor mange økonomiske midler kræver det for at bibeholde dansk eliteidrætslig niveau? Resultaterne er 

forbedret, men finansieringen er faldet med 3%, er penge alt, eller er der andre parametre at skrue på for 

Danmark? 

Danske udøvere – eksisterer det hele idrætsmenneske? 

Hvad sker der når eliteidrætsudøveren stopper sin elitesportslige karriere? Hjælper Team Danmark den 

tidligere verdensklasse atlet videre i livet i forhold til at finde job samt bearbejde det faktum, at sporten er 

lagt på ”hylden”? 

Fremtidens eliteidræt 

Bevæger fremtiden eliteidræt i en homogen retning eller en heterogen retning? – hvilken indvirkning kan 

SPLISS 2.0 have på denne udvikling? 

Hvordan vil eliteidrætten se ud om ti år for et land som Danmark? 
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Hvordan vil eliteidrætten se ud for vores konkurrenter? 

Det kan ikke påvises, at eliten skaber bredden, men hvordan kan man så forvare, at Kulturministeriet 

investerer godt 90 mio kr. til Team Danmark? 

- Hvad skal vi med eliteidræt? 

- Hvilke interesser forsøger danske politikere at varetage ved at give tilskud til eliteidræt?  

 

Interviewguide til interview med Team Danmarks formand, Frank Jensen 

Danmark og udlandet 

Hvor bør Danmark være placeret som nation inden for eliteidræt, i forhold til de lande, som vi sammenligner 

os med (fx i forhold til de lande der indgår SPLISS-undersøgelsen)?  

Dansk eliteidrætslig succes  

Hvad er dansk eliteidrætslig succes? 

Hvad betyder eliteidræt for det danske samfund?  

Mener du, man kan tale om, at Danmark har elitesportslig succes på nuværende tidspunkt?  

Hvorfor er der mindre lande med færre ressourcer, som klarer sig bedre end Danmark inden for eliteidræt. 

Mangler vi talenter? Prioriterer vi forkert? 

Undersøgelser viser, at jo flere penge, som investeres i elitesport, desto større sportslig succes  

opnås: ”more money in equals more medals out”. På baggrund af dette kan man med rette stille 

spørgsmålet: Skal Danmark overveje at følge denne ”vej”, eller er der andre muligheder? 

Hvor mange økonomiske midler kræver det at bibeholde det nuværende danske eliteidrætsligteniveau? 

Resultaterne er forbedret, men finansieringen er faldet med 3%. Er penge alt, eller er der andre parametre 

at ”skrue” på for Danmark? 

Hvad er den danske ambition med eliteidræt? 

Hvis Danmark vil opnå større sportslig succes, bør vi så satse på enkeltmands-idrætsgrene eller holdidræt? 

Mange eller få idrætsgrene? 

Danske udøvere – eksisterer det hele idrætsmenneske? 
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Hvad sker der, når eliteidrætsudøveren stopper sin elitesportslige karriere? Hjælper Team Danmark den 

tidligere verdensklasseatlet videre i livet i forhold til at finde job samt bearbejde det faktum, at elitesporten 

er lagt på ”hylden”? 

Fremtidens eliteidræt  

Bevæger fremtidens eliteidræt sig i en homogen retning eller en heterogen retning?  

Hvordan tror du, eliteidrætten vil se ud om ti år for et land som Danmark? 

Hvordan vil eliteidrætten se ud for vores konkurrenter? 

Flere forskningsresultater kommer frem til samme konklusion, at det ikke påvises, at eliten skaber bredden. 

men hvordan kan man så forvare, at Kulturministeriet investerer godt 90 mio. kr. til Team Danmark? 

- Hvilke interesser forsøger danske politikere at varetage ved at give tilskud til eliteidræt? 

- Hvad skal vi med eliteidræt? 

Bilag 2.0 Metoder til at vise elitesportslig succes  

Danmarks Idrætsforbund (DIF) måler bl.a. elitesportslig succes ved hjælp af nedenstående oversigt, som er 

taget fra deres hjemmeside i april 2014. 
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DIF’s oversigt over medaljer uddelt til danske atleter siden 1975 samt officielle mesterskaber siden 1977. 

Ligeledes har DIF en medaljeoversigt for hvert år, hvoraf idrætsaktivitet og -disciplin fremgår. Endelig måler 

DIF elitesportslig succes ud fra en oversigt, som måler DIF-mesterskaber (som blev indført i 1997), hvor hver 

idrætsaktivitet er listet, samt markering for, om der det pågældende år blev uddelt DIF-medaljer. Oversigten 

løber fra 1997-2013. Disse medaljeoversigter er ikke medtaget i dette bilag, da DIF-mesterskaber ikke er 

direkte sammenlignelige med andre internationale mesterskaber, hvorfor medaljeoversigten uddelt ved 

officielle internationale mesterskaber blot er medtaget.  

Team Danmark (TD) illustrerer ligeledes deres elitesportslige succes ved at vise medaljeoversigter for EM og 

VM-mesterskaber hvert år (og OL i OL år). Af nedenstående oversigt (fra 2013) fra TD’ s hjemmeside (fra april 

2014) fremgår det, hvorledes de lister ”medaljekarat” op (guld, sølv og bronze), og hvor mange medaljer de 

hertil har vundet inden for hver medaljekarat det pågældende år.  
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Ud for hver medaljekarat i TDs oversigt kan man ligeledes se, hvor mange top-8-point danske 

eliteidrætsdeltagere har vundet ved deltagelse i diverse internationale stævner det pågældende år. Det 
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fremgår fx af oversigten (se den blå pil), at Jesper Hansen ved VM i Peru for skydning opnåede 8 point ved at 

vinde en guldmedalje.  

Uanset hvordan medaljer eller placeringer tildeles point, er alle de omtalte mål absolutte snarere end 

relative i den forstand, at de blot adderer antal medaljer, medaljepoint eller top-8-point uden at sætte dette 

i forhold til det antal medaljer og point, der uddeles tilsammen. En umiddelbar tolkning heraf vil konkludere, 

at hvis et land vinder flere medaljer og et stigende antal medalje- eller top-8-point, er det udtryk for et 

stigende resultatniveau og en forbedret konkurrenceevne. Dette kan dog være misvisende, eftersom der år 

for år er blevet flere medaljesæt at konkurrere om internationalt. 

En del af årsagen til, at medaljehøsten er stigende (se DIFs oversigt over vunde medaljer), er, at antallet af 

konkurrencer har været konstant stigende. Der konkurreres om EM, VM og OL i væsentligt flere idrætsgrene 

og discipliner end tidligere(Storm & Nielsen, 2010), og det samlede antal medaljesæt øges som nævnt fra 

år til år. Dertil kommer, at der er meget stor forskel på værdien af de enkelte vundne medaljer. En medalje i 

eksempelvis militær femkamp, stilpas for islandske heste, bænkpres, ergometerroning, sjipning og lidet 

udbredte bådtyper i sejlsport tæller lige så meget som et europamesterskab i håndbold. En sådan 

sammentælling af antal medaljer giver derfor ikke det rette billede af dansk eliteidræts internationale 

konkurrenceevne. Det skyldes, at konkurrencen inden for fx militær femkamp eller stilpas for islandske heste 

ikke har samme konkurrenceintensitet, som håndbold for mænd og kvinder har(Storm & Nielsen, 2010). 

Bilag 3.0 Transskription af interviews 

Interview med seniorforsker fra Idan 

Interviewperson: Rasmus Klarskov Storm (seniorforsker hos Idan) 

Interviewer: Marie Westhausen Gottlieb 

Samlet tid for interviewet: 52,20 min 

I den følgende transskribering vil der stå et stort I ud fra interviewerens spørgsmål og 

interviewpersonen/respondenten vil få et R ud for sit svar.  

Øhh og hmm er kun medtaget, hvor det har en betydning for respondentens svar. Idet der kan ligge en 

underliggende mening heri. Der, hvor øhh og hmm og andre pauser ikke vurderes at udgøre en større 

mening i et svar, er disse udeladt.   

I: Hvad er din baggrund for at forske inden for elitesport? 
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R: Idans’ interesse for elitesport er opstået hen af vejen. Da vi blev oprettet i sin tid, så skulle vi tage bestik 

af, hvilke forskningsområder som ikke var lavet på traditionelle universiteter og det gjorde vi så. Og der 

begyndte vi at kigge på de mere kommercielle dele af elitesport og elitesport i det hele taget. Det var som de 

traditionelle universiteter ikke havde lavet.  

Vi blev oprettet der tilbage i 2004 og i 2005 og 2006 blev bemandingen, de første ansat her og der begyndte 

vi at finde ud af, hvad vi ligesom skulle lave. Det har så udviklet sig hen i retning af, at vi kiggede på, hvad 

universiteterne traditionelt ikke havde ikke på og det var kommerciel sport og elitesport, som begge var 

meget sporadisk berørt på universiteterne. Det førte så til, at vi blev spurgt af Team Danmark om vi ikke 

havde lyst til at lave noget for dem. Og der skulle vi så lave en evaluering af Team Danmarks støttekoncept 

og det førte til en større sag her (R: tager en tyk bog, som Idan i den forbindelse udarbejdede til Team 

Danmark), hvor vi bl.a. kom i kontakt med en masse internationale forskere. 

I: Hvordan er du blevet en del af SPLISS-forskningsgruppen? 

R: Det blev vi fordi at, vi kom i kontakt med forskerne bag i forbindelse med rapporten og Team Danmarks 

støttekoncept. Det som evalueringen gik ud på dengang var, hvordan er det nuværende støttekoncept, 

hvordan fungerer det og evaluere det og så selvfølgelig også kigge ud af. Se på, hvad er det der bestemmer 

elitesportslig succes? Hvad er det der gør en nation konkurrencedygtig? 

Det var også en del af det, det var en naturlig del af det, fordi hvis man skal sige noget om, hvad Team 

Danmark gør godt og dårligt? Så bliver man nødt til at vide noget om, hvordan foregår det ude i verden og 

hvad gør andre nationer, og hvordan ligger Danmark i det hele taget?  

Det der spørgsmål om, hvordan kan vi ranke Danmark? Hvilket der på det tidspunkt ikke var ret mange der 

vidste noget om, hvilket var lidt pudsigt, men det var der faktisk ikke. Team Danmark havde ikke nogen 

særlig systematiseret måde for resultatopgørelser. Jo de talte medaljer og sådan noget, men de 

sammenlignede sig ikke med omverdenen, hvilket var lidt pudsigt ikke. 

Derfor handlede evalueringen dengang om, hvordan kan vi forbedre Team Danmarks arbejde på alle mulige 

faktorer. Og i den forbindelse begyndte vi at læse litteraturen, så står på hylderne her ikke (peger rundt i 

rummet, som er fyldt med bøger og rapporter om elitesport, der står fordelt på flere bogreoler). Og satte os 

ind i det og begyndte at dyrke det, så min egen baggrund for det er sådan set den, men også, at jeg selv har 

dyrket elitesport og lavet nogle undersøgelser af danske elitesportsfolk tilbage i tiden. Før jeg kom til Idan. 

Så på den måde var det naturligt, at det var mit område og det var mig, som gik ind i det her på stedet. Så 

det er baggrunden for det helt kort. 
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Vi blev spurgt om det sådan set, og vi havde via baggrund om det, og vi var i gang med noget der lignede det 

inden på andre områder. Vi kiggede på det tidspunkt på de kommercielle sportsklubbers økonomi og så i den 

forbindelse på håndbold og fodbold, hvor vi så, hvordan de havde udviklet sig.  

Vi blev en del af SPLISS-gruppen, fordi vi kom i kontakt med Veerle, som leder SPLISS forskningsarbejdet. 

Hun havde på det tidspunkt lavet sin PhD. -afhandling. Som også står her et sted (rejser sig og finder Veerle 

De Bosschers PhD-afhandling frem), som også hed SPLISS, altså Sports Policy factors Leading to International 

Sporting Succes. Som var et pilotstudie og omhandlede et mindre antal nationer. 

Men da hun så fødte idéen om at udvide projektet ved at inddrage flere lande. Altså lave det SPLISS-

projektet 2.0, spurgte hun om vi ville være en del af samarbejdet. 

I: Så hvis skal gå videre til omkring hele SPLISS-forskningen, kan man så sige noget om, hvordan hele 

elitesporten har udviklet sig fra den ene undersøgelse til anden, eller er det svært at sammenligne, fordi den 

ene var et pilotstudie og det andet var ligesom en opfølgning på det? 

R: Ja, det kan man sige. Da der ligger nogle forsøg på at sige noget om, hvordan har nationerne ændret sig 

resultatmæssigt over tid, og der er selvfølgelig nogle erfaringer, som der også er refereret til i rapporten, 

men man kan sige, at det ikke er hovedambitionen.  

Hovedambitionen med SPLISS 2.0, er bare at lave et bedre projekt med flere nationer. Det har selvfølgelig 

ikke lykkedes at nå op på det antal nationer man gerne ville. 

I: Hvad var ambitionen da? 

R: Mere i hvert fald. Det kan jeg ikke huske, men det ved jeg ikke. Man ville gerne have haft flere nationer 

med, fordi det ville have været interessant at se nogle af de store, England for eksempel  

I: New Zealand, kan det passe at de også havde nogle problemer med… 

R: Ja, der har været en masse problemer. Problemet har været, at de nationale deltagere skulle finde 

pengene til at indsamle pengene selv, nationalt. Det (red. at finde penge) har været svært alle steder, det 

har også været svært i Danmark. Vi har lavet meget af det gratis, kan man sige, ud af vores egen 

grundbevilling. Det havde vi da håbet at vi kunne finde flere penge til, men det har vi åbenbart ikke været 

dygtige nok til, eller også er der gået politik i den. Altså forskningspolitik. Men nu er, hvor nogle af 

resultaterne forelægger, er mange aktører interesserede, så pludselig kan man se, at det faktisk kan bruges 

til noget. Og det er jo lidt ærgerligt, for hvis man havde set det noget før, havde det nok ikke kostet så meget 

blod, sved og tårer end det egentlig har. Det er måske også én af svagheder ved projektet, at det er meget 

stort. Der er blevet indsamlet enormt meget datamateriale og puha, man når jo næsten ikke… Der er mange 
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muligheder for at analysere på det, men det når man næsten ikke, eller vi har ikke haft andre muligheder 

end at lave de rapporter, som vi nu engang har nået. Så det handlede mere om at lave et større projekt, 

mere udvidet, flere delområder, men stadigvæk inden for den samme skabelon, nogenlunde, men mere 

grundig. Så det er egentlig forskellen på SPLISS 1.0 og SPLISS 2.0. 

I: Kan man så overhovedet sammenligne landene, når de har forskellig BNP, størrelse, population og så 

videre? 

R: Jamen det er jo en metodisk diskussion, som jeg godt mener, at man kan. Det er ikke fordi, det er 

uproblematisk, det er det. Det er diskussionen om, hvad man vil med komparative metoder? Så der er 

selvfølgelig nogle problemstillinger i det. 

Jeg vil sige at, det er forsøgt, selvfølgelig, og tænkt ind i hele det metodiske koncept, at måle på forskellig 

ting. Og have en flersidig tilgang til dataindsamlingen, så man ligesom får tegnet et bredt billede af de 

forskellige nationer, og hvor man også tager højde for de forskelligheder, der så måtte være. Det er klart, at 

det er svært at sammenligne fordi, der er forskellige strukturer, kulturer, organiseringer og forskellig 

størrelse i BNP, rigdom what ever. Men ud over der er lavet de her spørgeskemaer (red. en del 

datagrundlaget for SPLISS 2.0 ), som er gået ud til atleter, trænere og sportschefer i specialforbundene, så er 

der også et inventory story, som dem der har haft ansvaret i de pågældende lande, har skulle lave. Som er 

mere både kvantitativ, men også kvalitativ beskrivelse af de enkelte elitesportssystemer i de nationer de er 

en del af. Det har vi også gjort, vi har lavet et inventory story, hvor vi har taget udgangspunkt i en større 

skabelon, som forskningskontoret også har udviklet. Hvor vi har besvaret en hel masse fakta-oplysninger og 

spørgsmål og så selvfølgelig også beskrevet kvalitativt, hvordan fungerer, det danske elitesportssystem. Så 

på den måde får man et forsøg på at kompensere, for de metodiske problemer, som er en del projektet.  

Så når du spørger, kan man overhovedet sammenligne, så er svaret, ja, det kan man godt, men der er altid 

vanskeligheder i det. Dem kan man kun komme omkring, hvis man også inddrager nogle kvalitative 

vurderinger. Altså, det er en utopi for mig også metodisk videnskabsteoretisk at påstå, at man stringent kan 

sammenligne disse lande fuldstændig, hvad skal man sige, naturvidenskabeligt. Det kan ikke lade sig gøre. Og 

vi havde heller ikke data til det. Vi ville simpelthen ikke kunne finde de data, for de findes ikke. 

Bare det spørgsmål, hvor meget bruger de enkelte lande rent faktisk på elitesport økonomisk. Selv i Danmark 

er det stort set umuligt at gøre op, fordi, hvad skal du tælle med og, hvad skal du ikke tælle med? Og i det 

omfang at du kunne dissekere det ud, forelægger der slet ikke statistik på det. Det ville jo have krævet, at 

alle nationer havde et statistik-kontor, som over en lang årrække havde siddet og fundet ud af præcis: For 

det første, hvornår er de pengestrømme der går til sport elite? Hvor går den grænse? Hvad bliver der brugt 

på alle niveauer? Altså at skaffe et overblik over, hvor meget kommunerne bruger i faciliteter orienteret til 
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elitesport, og alle sådan nogle ting, det findes simpelthen ikke. Hvad skal du tælle med? Pomfritter der bliver 

solgt i cafeteriet? Der skal med, eller hvad er det?  

Det vil sige, det har vi også haft problemer med at få et stringent billede af. Det vil sige, det er primært det 

statslige niveau. Selv DIF har intet estimat over, hvor mange midler af deres der går til elitesportsligt arbejde. 

Det er også estimater, som vi har siddet og regnet os frem til selv. Så det er med usikkerheder, at disse tal 

frembringes. Det er bare for at sige, at der er heller ikke pålidelig statistik til at gøre det og der er også de her 

kulturelle forskelle. Men det betyder ikke, at man ikke kan komme frem til én eller anden interessant 

forståelse af, hvordan de forskellige systemer fungerer, men selvfølgelig er det noget som er svært at fange 

fuldstændigt. Der er altid problemstillinger i den slags. 

I: Hvis vi skal snakke om dansk elitesportslig succes. Hvad betyder eliteidræt for det danske samfund? 

R: Det er et godt spørgsmål. Altså øhhhm, hvad betyder dansk eliteidræt for Danmark? (reflekterer over 

spørgsmålet, mens han siger dette) Det synes jeg jo er et interessant spørgsmål fordi, det er svært at sige og 

elitesporten er faktisk, har svært ved at forklare, hvad den egentlig gør godt for langt hen af vejen. For der er 

sådan en eller anden forestilling om, at elitesport er noget godt, som viser noget godt frem. Og det gør det jo 

også, for der er folk som interesserer sig for det, og det skaber sådan en eller anden nationalitetsfølelse og 

det vækker en eller anden følelsesmæssig ting, af at kigge på det. Og det kan man jo reflektere sociologisk 

over, hvordan det kan være, at det så binder an til et eller andet.  

Men isoleret økonomisk set, betyder elitesport ikke noget specielt. Det er noget som har enorm stor 

medieopmærksomhed, men det er ikke noget, som betyder noget for Danmark. Altså at vi vinder medaljer i 

nogle elitære idrætsgrene for Danmark, har ingen betydning for en nation som Danmark. Det har måske 

noget betydning for udøveren, så han kan skaffe sig nogle sponsorer og dyrke sin eliteidræt, eller hun kan. 

Men altså dybest set kan der ikke ses nogen effekt på BNP, ikke noget der i hvert fald kan dokumenteres. 

Spørgsmålet om elitesport så skaber bredde, jamen det kan vi heller ikke dokumentere. Det har jo været en 

udbredt forestilling, at elitesport også skaber bredde. Alt forskning der er lavet på det, peger på noget andet. 

Det er ikke en sammenhæng der kan findes. Så, hvad det (red. elitesport) så er godt for? Jamen, det betyder 

jo meget for folks bevidsthed og glæde og vi få en nationalitetsfølelse og i den forstand er det noget, som 

folk går rigtig meget op i, og det betyder jo meget. Men, hvad det sådan ellers har af konsekvenser, det ved 

man ikke. Det er i virkeligheden et problem eliteidrætten har, altså at finde ud af, hvad er det egentlig den 

gør godt for? Men der er jo interesse for det og der jo en masse politikere, som gerne vil støtte det, fordi 

man har nogle forestillinger om, at det gør noget godt. Men når vi så dissekerer ud og ser på, jamen, hvad er 

det så egentlig det gør godt, såååå har vi faktisk lidt svært ved at måle det, eller dokumentere det. Så hvad 

det betyder, det skal politikerne have lov til at forklare. 
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Begge griner 

R: Jo men det betyder jo noget, altså hvis man betragter det sociologisk, så er der nogle der mener, at det er 

et spejlsystem, eller at det er en spejlaktivitet af det moderne samfund. Det moderne samfund er optaget af 

vækst og fremskridt og rationalitet og sådan nogle ting, hvilket er noget som elitesporten udtrykker rigtig 

kraftigt. Altså rent sociologisk har det den betydning, at det er et mikrokosmos af en bredere 

samfundsmæssig kontekst som i den forstand stimulerer ét eller andet. Og det gør elitesporten på en meget 

enkel måde og en meget klar måde. Altså, det er jo en måde at koble af fra virkeligheden, men samtidig 

inden for nogle genkendelige normer og værdier som vi har. Som man skal leve op til hver dag. Men, når 

man så kigger på det (red. elitesport), så kan man jo få nogle andre til at gøre det for sig og på den måde er 

elitesporten repræsentanten for det (red. samfundets normer og værdier) og når det så lykkes, så bliver vi 

glad og følelsesopstemte og alle de her ting, som er i det. Altså, hvis du skal forklare, hvorfor der er fans til 

sport og elitesport, jamen, så er det sådan nogle forhold der gør sig gældende. Og at det (red. elitesport) lige 

som viser frem for omverdenen, altså hvad det er for nogle ting, vi som samfund i almindelighed skal kunne 

leve op til for at være succesfuld. Så det har nogle følelsesmæssige elementer, som der er meget nemme at 

afkode. Så i den forstand har det en stor betydning. Og det er det, der skaber fascinationen. Det er 

selvfølgelig også det der gør, at der er kommercielle aktører, der kan bruge det på en eller anden måde. For 

eksempel sponsorer eller virksomheder der kan sælge et produktet, eller TV- stationer der kan vise det. Så i 

den forstand har det selvfølgelig nogle konsekvenser for det bredere samfund, men de almindelige, 

traditionelle paradeargumenter om, at det er rigtig godt, for det skaber også breddeidræt, fordi folk bliver 

inspireret til at dyrke sport, når vi vinder medaljer, det kan vi ikke dokumentere noget om, ligesom vi faktisk 

heller ikke kan dokumentere, at der er nogen økonomisk effekt, af at afholde elitesportsevents. Så 

spørgsmålet er, hvad er det godt for? Som eliteidrætten selv ikke er specielt god til at svare på.  

Så hvis spørgsmålet er, hvorfor er det så vigtigt, at vi vinder medaljer? Det er heller ikke sikkert, det er vigtigt 

(griner lidt). Det er noget som politikerne må stå på mål for. Altså det som jeg kan sige om det er, at jeg 

synes det er interessant, jeg synes også elitesport er fedt, fordi jeg selv har dyrket det, går op i det og ser det 

meget og jeg synes det er sjovt. Derfor interesserer det mig meget, at se på, hvad er det der skaber den 

succes, men det der mål med, at vi skal have flere medaljer og vi skal have mange medaljer, hvorfor skal vi 

egentlig det? Det må man stille sig selv som kritisk spørgsmål. Altså, hvad er det egentlig det gør godt for? 

Andet end at vi bruger en masse penge på det, men hvilke konkrete konsekvenser har det? Det ved jeg ikke. 

Det er fedt (begge griner) og jeg synes det er sjovt, og det synes dem, som ser det formentlig også. Og i den 

forstand har det selvfølgelig en betydning, men den der tendens til at nyttigfiscere det, eller rationalisere 

det, for at give det én eller anden hmm, som selvfølgelig er nødvendig, hvis man skal give det (red. 

elitesporten) økonomiske midler til det, så er det svært at forklare. Men der er én eller anden øhmm, hvad 
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skal man sige, blandt politikere er der en opbakning, fordi de har en eller anden forestilling om, at det gør 

noget godt.  

I: Kan man sige, at det er politikerne, som styrer idrætspolitikken, eller er det lige så meget diverse 

idrætsorganisationer, som laver et lobbyarbejde og på den måde påvirker? 

R: Ja, man kan sige, selvfølgelig er der politikere som interesserer sig dansk eliteidræt, der støtter det, og det 

vil de også gerne. Hvem der reelt styrer det til daglig, det er mere organisationerne selv. Der definerer, hvor 

de vil hen i praksis. Der kan man sige, at der er sporten god til, at vise frem og tage politikerne med til OL og 

tage dem med til store, interessante eliteidrætsevents for at blødegøre dem i forhold til at give penge. Det 

kan de jo, det er de gode til.  

Politikerne sætter selvfølgelig også en rammelovgivning og har gjort det omkring dansk eliteidræt, men det 

er meget aktørerne selv, der bestemmer det. Man kan sige, at måden Team Danmark fungerer på, i forhold 

til hele tiden at skaffe sig selv medaljer, er ikke noget politikerne på Christiansborg, hverken interesserer sig 

for eller er enige i er den rigtige vej at gå. For hvorfor er det vi hele tiden skal vinde flere medaljer? Det 

spørgsmål må man jo stille sig selv. Hvorfor er det, vi skal kaste stadig flere penge efter elitesport? Det er 

spørgsmål man må stille sig selv. Det kan godt være vi skal, og det kan godt være politikerne gerne vil det, 

men så skal de jo også formulere det. Og der tror jeg faktisk, lige nu, at den vej, som Team Danmark gerne 

vil, er meget drevet af organisationen selv. Det er ikke fordi politikerne har noget imod det som sådan, men 

det er ikke fordi politikerne er drevet af det. De ambitioner som organisationen Team Danmark stiller op nu, 

er drevet af noget, som organisationen i stor udstrækning selv udvikler. Og fokus på at vinde flere medaljer, 

er blevet mere stålsat inden for organisationen inden for de seneste ti år.  

Det er ikke fordi der ikke var fokus på at vinde medaljer før, men der sker et skift efter 2001, hvor vi dels får 

en ny regering med Brian Mikkelsen som kulturminister, som er decideret interesseret i elitesport i forhold 

til, hvad andre kulturministre har været, og dels, at der sker et revideringsarbejde i forhold til eliteloven i det 

efterfølgende år, hvor man sætter mere fokus på det her med at vinde medaljer. Og det er noget som 

udvikles i samspil med organisationen og det politiske niveau men det spor, som i højere udstrækning bliver 

mere orienteret mod at vinde flere medaljer, det spor, det har man fortsat siden.  

I: Kan det skyldes, at det (måling på antallet af medaljer) er mere målbart end alle de andre ting elitesport 

kan gøre ved et samfund? Man kan jo se direkte på en kurve, at der er fremgang eller tilbagegang, jo flere, 

eller jo færre medaljer en nation vinder. 

R: Helt sikkert, absolut. Det er jo også klart, at en elitesportsorganisation skal jo også leve op til det, som den 

er sat i verden for. Den er sat i verden for at skabe sportslige resultater. I Danmark selvfølgelig også med en 

social og samfundsmæssig tilgang. Det er ligesom elitelovens anden grundsten eller hovedsøjle. Jamen, vi 
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skal sørge for, at dem, som dyrker elitesport ikke bliver sociale tabere, det er sådan lidt det firkantet sagt. 

Overdreven resultatfiksering må ikke være til stede, det er også det Team Danmark er der for, det står også i 

loven (red. Loven om eliteidrættens fremme). Det er også en af de ting, der faktisk gjorde, at eliteloven 

overhovedet blev stemt igennem i Folketinget, tilbage i starten af 80’ erne. At det overhovedet lykkedes, at 

få en elitesportslov igennem var, at de her sociale- og samfundselementer kom med.  

Nu er tidsånden ændret, kan man sige, i forhold til, hvordan det var dengang, som var sådan lidt mere 

socialdemokratisk leverpostejsagtig, om du vil ik’. Tidsånden har ændret sig til, at det er legitimt at fokusere 

på eliten, det er vigtigt, at man klarer sig godt i den internationale konkurrence. Både på sportsområdet, 

men så sandelig også på andre områder, hvor beskæftigelsespolitikken og uddannelsespolitikken i den grad 

bærer præg af det. Nu skal der jo laves PISA-målinger på skoleområdet. De styrer jo al uddannelsespolitik. 

Det er jo sådan en globaliseret konkurrencestats-mentalitet ik’. Som i den grad har slået igennem, altså 

sådan bredt samfundsmæssigt set. Det smitter jo også af på sådan en organisation, som Team Danmark, så 

man kan sige, at den sociale, samfundsmæssige forsvarlighed, den står der stadigvæk, men vægtningen af 

den, i forhold til elitesportslig succes i dag, jamen, den falder for mig at se, helt klart ud til elitesports succes 

”fordel” – i gåseøjne.  

I: Så kan man tale om det hele eliteidrætsmenneske ikke eksisterer længere? 

R: Hmmm, det vil ikke sige det kan, For det er ikke fordi Team Danmark ikke vægter det, det gør de, og de 

laver masser af initiativer, så de sikrer den etiske side af det. Det vil jeg ikke sige. 

Men de (red. Team Danmark) lægger også mere vægt på resultaterne og de lægger mere pres på 

specialforbundene. Man kan sige, at Michael Andersen (adm. direktør for Team Danmark) er også mere ud 

at give meldinger om, hvad han synes er godt og skidt, end hans tidligere forgængere har været. Det 

kritiserer specialforbundene ham også for ved jeg. Med mere eller mindre rette, kan man så sige.  

Men, det er klart, at retorikken er skærpet. Retorikken er skærpet i forhold til resultatperspektivet, det kan 

man så diskutere om er godt eller skidt. Jeg vil sige, at Team Danmark ved godt, at de løber ikke uden om 

den anden grundsøjle (red. sikring at eliteudøveren udøver eliteidræt på en social og samfundsmæssig 

forsvarlig måde), det ved de godt. Organisationen har en rimelig høj grad af etik og moral, det er min klare 

opfattelse, så det slipper de ikke for, men resultatfokusset er det vigtigste.  

I: Tror du også det kan gøre, at politikerne bakker op om det, men ikke er interesseret i at det går alt for 

godt, for så kræver det flere penge? Eller det gør det måske ikke? 

R: Jeg tror ikke der er så mange politikere, der interesserer sig for det på den måde. Jeg tror politikerne 

synes det er fint nok, at Danmark klarer sig godt og det er også fint nok, at vi har en elitesportsorganisation, 
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men det er ikke, fornemmer jeg, noget der står øverst på den politiske dagsorden. Der er andre ting der er 

vigtigere, det er helt klart. Så i den forstand tænker de ikke så meget over det i dagligdagen, der er der andre 

politiske spørgsmål, der presser sig på.  

Det kan man også se ved at, finansieringen af dansk sport og idræt med Team Danmark, DIF og DGI, fungerer 

på den måde, at overskuddet fra Danske Spil, det der i gamle dage var Dansk Tipstjeneste, det bliver’ fordelt 

via én eller anden nøgle, som gør at de organisationer, får en del af det overskud. Som fra den del af Danske 

Spil, som er tips, LOTTO og så videre. Det er jo blevet liberaliseret.  

Nu har der så lige været en lang politisk proces i gang, hvor man har pillet lidt ved den fordelingsnøgle 

mellem de forskellige beløbsmodtagere. Hvor forskellige organisationer får noget af kagen. Det er Team 

Danmark, DIF, DGI, Dansk Firmaidræt og så videre. For nylig er der lige kommet politisk forlig, hvor man 

flytter rundt på nogle penge, men det er ikke specielt mange og Team Danmark får lidt mere, men det er 

ikke specielt meget. Så man kan sige, at der ikke er en speciel politisk vilje til at finansiere voldsomt meget 

mere af Team Danmarks aktiviteter. Det niveau det har nu, plus de fem, syv millioner ekstra om året er ikke 

specielt meget. Sådan vil jeg sige det. Hvis der var politisk vilje, hvor nogle politikere lige pludselig sagde: 

Dansk eliteidræt det skal vi godt nok støtte og det skal være meget vildere og vi skal have et meget højere 

sportsligt niveau end det vi har nu, så var der jo faldet flere penge af, men så stor interesse er der ikke for 

det.  

I: Kan man sige, at succesen (red. den sportslige) følger pengene?  

R: Ja ja. Det nuværende niveau som vi har nu, det må man jo så være tilfreds med ik’.  

I: Så er der succes nu? Hvis man tager SPLISS-undersøgelsen in mente. 

R: Ja, altsååå. Øhhmm ja. Lidt afhængig af, hvordan du gør det op, kan man sige. De analyser vi har lavet, 

hvoraf et par jeg har sendt dig. Vi lavede en resultatanalyse sidste år, hvor vi også gjorde det (red. dansk 

elitesportslig succes) op i forhold til BNP og befolkningsudvikling og sådan noget. Der var resultatet jo, at 

Danmark, når man korrigerer for de der forskelle i BNP og befolkningsunderlag og så videre. Jamen, der 

klarer Danmark sig sådan set bedre end man skulle forvente. Så man kan sige, at dansk eliteidræt har et 

fornuftigt niveau og det har været svagt stigende over de senere år. Så man er dygtig nok til at forvalte 

pengene på en fornuftig måde.  

Hvis man ser på bedre sportslige resultater, jamen så er disse blevet forbedret. Det betyder jo ikke, at man 

ikke kan bruge flere penge, eller at, som SPLISS-undersøgelsen peger på, at der er klart, at hvis der er et 

stigende konkurrencemæssigt kapløb internationalt, så er der grænser for, hvor meget bedre Danmarks 

resultatgrundlag kan blive. Hvornår vi så rammer det loft, det er svært at sige, det er jo meget dynamisk, 
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også i forhold til de andre lande, hvor nogle lande trapper op, andre trapper ned. Det gør det også dynamisk. 

Nogle investerer voldsomt meget mere… så det hele er jo et spørgsmål om, hvordan ser omverdenen ud 

hele tiden ik’. Og den er jo dynamisk. Så man kan sige, nogen gange har Danmark kunne udnytte denne 

situation og andre gange, så har vi været mere pressede. Lidt afhængig af, hvordan omverdenen ser ud ik’. 

Men selvfølgelig givet at andre lande får mere og  mere og mere og Danmark får mindre eller stagnerer, så 

vil vi selvfølgelig på et eller andet tidspunkt nå én eller anden grænse for, hvor meget bedre vi kan blive. Hvis 

der ikke kommer andre ressourcer til. 

I: Kan man gøre noget for at bremse en sådan udvikling? For eksempel ved at satse på 

enkeltmandsidrætsgrene frem for holdidrætsgrene? Kan man sige, at hvis man skal prøve at fastholde én 

eller anden form for succes ud fra de penge man har, så er det bedre at gå til ”højre” frem for til ”venstre”? 

(viser retninger med armene, for at illustrere mulighederne man inden for dansk eliteidræt kan vælge) 

R: Jamen, det kan man sagtens. Du kan jo identificere, hvad skal man sige, sværere områder, altså 

discipliner, hvor den internationale konkurrence er mindre. Altså Danmark kommer jo aldrig nogen sinde til 

at vinde medaljer i 100m løb, så det skal vi jo nok holde os fra. Det handler jo så om at finde nogle 

sportsgrene. Det kunne sagtens gøres meget mere strategisk. Elitesports succesen inden for nogle 

sportsgrene er jo også i høj grad dikteret af, hvilken tradition vi har i Danmark. Hvilke sportsgrene vi ellers 

normalt har været gode til at dyrke. Vi har været gode til badminton i mange år, det er så lidt på retur, 

måske fordi vi ikke har nogen oplagte nye stjerner. Bordtennis er vi vel okay til, men også noget vi er røget 

lidt tilbage i. Håndbold er vi rigtig gode til, men det er heller ikke en stor international sportsgren, på den 

måde som mange andre sportsgrene er.  

Curling til vinter OL kan vi jo sagtens vinde medaljer i, men det er jo også fordi det ikke er en sportsgren med 

nogen særlig international konkurrence. Så det er jo helt klart nogle områder, hvor man godt kunne vinde, 

hvad skal man sige, billige medaljer. Men jeg ved ikke, hvor sjovt det er. At gøre det. Men det kunne man 

godt gøre. Altså sige, jamen, så allokerer vi pengene dertil, hvor vi kan få mest ud af dem og, hvor de gør en 

forskel. Så er det lige meget, hvor voldsom stor en tradition vi har for det, eller ej, for så bygger vi det bare 

op og satser på det. Det kunne man godt gøre, men altså er det det man vil? Der er jo nogle specialforbund, 

som har noget kørerende (red. projekter med Team Danmark) og nogle traditioner for elitesport. Hvis man 

ligesom tager funding fra dem, så falder samarbejdet jo til jorden. Det vil nok skabe et politisk ramaskrig.  

Det har det jo allerede gjort. Team Danmark har jo skåret nogle specialforbund fra, som man ikke har ment, 

ville give nogen medaljer. Selvom de egentlig har haft et fornuftigt elitearbejde. Volleyball og basketball er jo 

eksempler. Sportsgrene hvor der ikke er særlig stor tradition for det herhjemme, altså er der er ikke særlig 

mange spillere. Hvor Team Danmarks rationale er nok, det vinder vi aldrig nogensinde noget i, lige gyldig, 
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hvad vi gør. Fordi dels er den internationale konkurrence voldsom stor, især i volleyball, som er en kæmpe 

udbredt international sportsgren, ligeså i basketball. Men da vi tager støtten fra dem, så skaber det et 

voldsomt ramaskrig. Det kan man jo godt forstå, isoleret, fordi det er jo specialforbundene der ligger meget 

tid og kræfter i deres sport. Så hvis man allokerer ressourcerne voldsomt meget rundt , altså tager noget fra 

nogle specialforbund, som plejer at få og så videre, så vil de jo blive sure og så ødelægger man i øvrigt også 

det elitesportsmiljø, som de har gang i. Det er Team Danmark måske efterhånden så mere eller mindre 

ligeglad med, men det er jo så den diskussion, der så skal være. Men det kunne man sagtens, du kunne 

sagtens tilrettelægge elitesportsmiljøet på en anden måde, hvis det skulle være. Det er jo så lidt med, hvad 

man vil. 

I: Ja, og hvilke penge der så kan gå tabt, hvis man vælger en anden strategi? 

R: Ja 

I: Okay, jeg synes vi har været godt igennem , hvor dansk eliteidræt er nu, SPLISS-samarbejdet og så videre, 

så hvis vi går videre til fremtidens eliteidræt. Bevæger denne sig i en homogen eller en heterogen retning?  

R: Jeg tror den bevæger sig i en mere homogen retning. Men selvfølgelig med lokale forskelle. Det som 

typisk sker, det er jo, at under den store givne konkurrence, så vil organisationer iagttage omverdenen og 

andre organisationer, især dem som er succesfulde og så tage de metoder de bruger og implementere dem 

selv. Med egne tilpasninger. Det er også det der sker. Der må jeg sige, at Team Danmark har udviklet sig 

positivt over de seneste ti år. De er meget OBS på, hvad sker der ude omkring i verden. Hvad gør New 

Zealand? Hvad gør Holland? Hvad gør Australien? Hvad kan vi så lære af det og bruge i forhold til vores 

elitesportssystem?  

Det er jo en slags isomorfi, som man kalder det i institutionel teori. Altså at organisationer som er på det 

samme felt, de bevæger sig i en eller anden ens retning. Selvfølgelig med små variationer, hvor man siger, vi 

skal også tilpasse det til danske forhold. I Australien kan de tilpasse det til australske forhold, hvad det nu så 

end er. Men du får alligevel en indsnævring, en homogenisering  af, hvordan man så bygger elitesports 

systemerne op på ofte.  

Så når Team Danmark gerne vil have en nationalt elitesportscenter, så er det selvfølgelig fordi, at de har set 

andre lande gøre dette. Australien i 80’erne der laver de Australien Institute for Sport, som er en form for 

centralisering, hvor de samler ekspertise, know how, forskning, træningsfaciliteter. Alt sådan noget er samlet 

ét sted, så man får opbygget et miljø op. Der er også decentrale centre, Australien er jo et stort land på den 

måde, men en slags centralisering, hvor man lige som siger, okay det er vigtigt, at vi ligesom får samlet så 

mange idrætter, elitesportsgrene, så vi lige som kan arbejde samlet med det. Man indgår i et miljø, hvor man 

er sammen med andre elitesportsfolk, så man får lige som sporet det hele ind på ét sted, hvor der er 
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fysiologisk forskning eller andre typer af forskning, der måtte være. Det er jo en idé, som man tager fra 

omverdenen og siger, det kan vi godt bruge i Danmark, det er en fordel, hvis vi skal styrke os i forhold til den 

internationale konkurrence, jamen så er det det vi gør. Og det er jo en homogenisering. Så kan der være 

lokale ting i Danmark, som gør, at vi stadigvæk er nødt til at operere med nogle regionale centre, eller ét 

eller andet halløj, så vi stadigvæk har den danske model i en eller anden version. Men igen en samtidighed, 

en homogenisering med små varianter. Så jeg tror det er klart, at i et organisatorisk felt præget af 

konkurrence, der vil du se en homogenisering. På den måde at de organisationer, som konkurrer på det, i 

det her felt, eller den her internationale sportslige konkurrence, de vil forsøge at kigge på de mest 

succesfulde organisationer og se på, hvad kan vi lære af det?  

I: Er det med til at skærpe konkurrencen i dine øjne? 

R: Jamen, i det omfang, at man gør noget og hele tiden forsøger at finde ud af, hvordan bliver man bedre. 

Det er selvfølgelig med til at skærpe konkurrencen. Det tror jeg også vil ske. Men man ved selvfølgelig aldrig, 

hvor meget andre lande har lyst til at proppe i vel. Det er selvfølgelig også et spørgsmål om ressourcer.  

Det som SPLISS-resultaterne peger på nu, er i hvert fald, at den gamle pointe med at der investeres flere 

penge i elitesport, den er stadigvæk gældende. Jamen, så vil den internationale konkurrence alt andet lige jo 

være større. Og hvis man ikke har flere ressourcer, så er man nødt til at finde flere effektive måder at gøre 

det på. Fordi man så skal kompensere for store ressourcer, som andre lande måtte have, eller andre midler.  

I: Hvis vi skal se på Danmark om ti år, hvor tror du så vi er? 

R: (griner lidt) Jaa, det er et godt spørgsmål. Øhhmmm. Jamen det ved jeg ikke. Det er jo svært at sige. 

Øhhhmm. Jamen, den positive resultatmæssige fremgang, som Danmark har haft, den ser lige nu ud som 

om, at den fortsætter. På kort sigt vil den formentlig fortsætte og så vil jeg formentlig tro, at den stagnerer. 

Om ti år. Jamen, det er jo et spørgsmål om ressourcer, hvor mange ressourcer har man lyst til at bruge på 

det ikke? Og der er også en grænse for, hvor meget mere man kan effektivisere eliteidrætsorganisationer, 

eller hvad man kan gøre.  

Så det handler meget om, hvordan ser man på eliteidræt om ti år. Har man frigjort flere midler til elitesport? 

Givet at det her forlig der nu har været der, og der formentlig ikke sker noget på det område de næste ti år, 

så er udfordringen for Team Danmark selvfølgelig. Hvor skal resten, hvor skal de ekstra penge komme fra? 

Og der kan man jo kun gå til sponsorer ik’. Der kan man jo kun gå til det kommercielle område og få penge. 

Det er så spørgsmålet om man vil hen til det? Derudover er man selvfølgelig hele tiden nødt til, hvad skal 

man sige, at være opmærksom på, hvordan kan vi bruge vores penge på den smarteste måde? Så det kan 

sagtens være, at man vil satse endnu mere smallere og i endnu større udstrækning sige, jamen, hvis ikke I 

(red. specialforbundene) leverer de medaljer vi har aftalt, i gåseøjne ”med jer”, i det er samarbejde. Team 



International elitesportslig succes i Danmark og udlandet – en analyse 
 

102 
 

Danmark indgår en samarbejdsaftale med de forbund de støtter. Så kan det godt være at man vil snævre ind 

og sige, så må I selv klare det, vi koncentrerer os i stigende udstrækning om et færre antal specialforbund, 

som vi mener, har det der potentiale til at levere medaljer til de store mesterskaber og slutrinder til OL, til 

VM, til EM. Og resten de må så klare sig selv. Det kunne jeg godt forestille mig ville ske, for det er den 

internationale tendens der er. Og det tror jeg Team Danmark vil følge, så langt at de overhovedet har politisk 

legitimitet og de kan holde til at gøre det. Det er sådan jeg læser retorikken og den måde, hvorpå 

organisationen fungerer på. Det er lige som en måde at presse specialforbundene mest muligt til at yde 

deres optimale, med de konsekvenser det nu måtte have.  

Så har de (red. Team Danmark) jo så lavet den her nye talentstøtte-kategori, hvor de har identificeret en 

række danske talenter, som de mener de kan løfte.  

I: Ja 

R: De gør også noget specifikt i forhold til dem. Det vil sige, at de lægger øget fokus på talentudvikling. Det 

tror jeg er meget fornuftigt i et resultatmæssigt øjemed. Hvad det så kan have af andre konsekvenser, det 

kan jeg ikke lige overskue, men som resultat, hvad skal man sige, fokusering, så er det nok nødvendigt at 

gøre. Jeg tror såmænd nok, at Danmark skal holde niveauet. Det kan være det kommer til at svinge lidt, men 

på ét eller andet tidspunkt vil vi selvfølgelig ramme et eller andet loft for, hvor langt kan vi udvikle det mere, 

uden ekstern finansiering? Det er så der den står. Hvor skal de penge så komme fra?  

I: Man kan måske også sige, at tidligere specialisering af talenterne gør, at de topper for tidligt i forhold til 

deres potentiale på langt sigt. Og i forhold til fremtidige medaljer. 

R: Ja, det kan man. Det er jo lidt idrætsspecifikt kan man sige, hvordan man skal håndtere de enkelte atleter. 

Der synes efterhånden de har nogle meget gode kompetencer i Team Danmark efterhånden. Det er dygtige 

folk, det er det. De har ansat flere PhD’ er. Uddannelsesniveauet i organisationen er steget, de er meget OBS 

på, hvad der foregår og bruger aktivt forskning til at forbedre deres resultater. Så de gør noget ik’, der sker 

noget. De tager også nogle upopulære beslutninger i forhold til støtten ik’. For eksempel i forhold til 

volleyball og basketball. Så der kan man sige, er det sådan Team Danmark skal agere? Men det gør de, fordi 

de har det der øgede resultatfokus ik’. Så det er svært at spå, især om fremtiden, men jeg tror det er sådan i 

den omegn, at det vil udvikle sig.  

(Begge griner) 

I: Så det er hvis man tager en alt-andet-lige-betragtning og siger, at den her tendens til, at der investeres 

mere og de andre lande selvfølgelig fortsætter med det, jamen så er det der vi (Danmark) vil stå? 



International elitesportslig succes i Danmark og udlandet – en analyse 
 

103 
 

R: Ja, og alt andet lige holder jo aldrig. Og det er jo det, der er så svært at spå om. Der kan jo ske så meget, 

som vi slet ikke kan forudsige noget om, men givet det nogenlunde er den udviklingsproces, der er i gang nu, 

som vil fortsætte, så er det et gennemsnit af, hvor jeg tror det vil gå hen.  

Jeg tror ikke Team Danmarks resultatfokus vil mindskes, det tror jeg ikke. De vil fortsætte den vej. Det ligger 

lige som i elitesportens væsen, at køre ud af denne tangent. 

I: Så hvis man sænker ambitionerne, er det det samme som at slå elitesporten ihjel? 

R: Det er det ikke nødvendigvis, men jeg tror bare ikke man vil sænke ambitionerne som sådan. De vil 

muligvis signalere udadtil at, nu er mere end grænsen nået bla bla bla vi skal have flere penge og klage deres 

sag. På samme måde som de klagede deres sag i forbindelse med den politiske udredningsproces der netop 

har været i gang. Men om det udløser flere penge…hmmm, det tror jeg ikke. Jeg tror at hvis der havde været 

større politisk vilje til eliteidræt i Danmark lige nu, så ville det være slået igennem. Jeg tror politikerne er 

rimelig tilfredse med niveauet, nu er det mere Team Danmark der punker på og siger hele tiden, det er 

vigtigt at vi får nogle flere penge. Men sådan er det i alle organisationer, de vil altid gerne have flere penge, 

det vil vi (red. Idan) da også gerne her på stedet, så det er ikke så mærkeligt.  

I: Det åbner jo også muligheder. 

R: Ja, sådan er det jo. Alle organisationer kan jo godt bruge flere penge end de har, det er jo aldrig svært at 

komme af med dem og finde ud af, hvad man skal bruge dem til. Men jeg tror ikke, at der er politisk vilje til 

at øge Team Danmarks bevillinger. Så ville det være sket. De (red. Team Danmark) har fået en lille, bitte, 

bitte smule mere og det er vel det. Så skal de finde resten selv. Det er det.  

I: Ja, men jeg tror det var det fra min side af i hvert fald, så tunsind tak fordi jeg måtte tage noget af din tid.  

R: Det var så lidt.                       

Interview med formand for Team Danmark, Københavns Overborgmester 

Interviewperson: Frank Jensen (formand for Team Danmark) 

Interviewer: Marie Westhausen Gottlieb 

Samlet tid for interviewet: 45 min 

I den følgende transskribering vil der stå et stort I ud fra interviewerens spørgsmål og 

interviewpersonen/respondenten vil få et R ud for sit svar.                

Danmark og udlandet 
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I: Hvor bør Danmark være placeret som nation inden for eliteidræt, i forhold til de lande som vi 

sammenligner os med (fx i forhold til de lande der indgår SPLISS-undersøgelsen)?  

R: Vi skal have et højt sportsligt ambitionsniveau i Danmark, også set i den internationale kontekst. I vores 

rammeaftale med Kulturministeriet – og i vores støttekoncept – for perioden 2013 – 2016 har vi sat os det 

mål, at Team Danmark støttede forbund i perioden skal skabe bedre sportslige resultater end i perioden 

2009 – 2012. Og samtidigt er vores mål, at Danmark minimum fastholder positionen på nationsranglisten. 

Som det fremgår af vores årsberetningen for 2013, så er Danmark i øjeblikket placeret på en fjerde plads på 

nationsranglisten over nationer med under 10 mio. indbyggere.  

Dansk eliteidrætslig succes  

Hvad er dansk eliteidrætslig succes? 

R: For Team Danmark er det vigtigste top-resultater ved store internationale mesterskaber som –EM, VM og 

OL. Det er for Team Danmark essensen af eliteidrætslig succes og det direkte målbare parameter ift. den 

sportslige succes. Sportslig succes er mere end blot medaljer. Vi registrerer og måler også udviklingen af 

danske placeringspoint – dvs. top 8 placeringer ved VM i OL-disciplinrene, ligesom vi fx til OL også lægger 

stor vægt på, hvor vi har atleter med i kampen om podiepladserne, dvs. blandt de 8 bedste.  

For os er resultater på ungdomssiden ikke afgørende – vi måler kun på resultater på senior-niveau.  

I: Hvad betyder eliteidræt for det danske samfund?  

R: Jeg tror, at eliteidræt betyder meget for både Danmark og danskerne – og lidt forenklet sagt, så handler 

det om fællesskab og sammenhængskraft, om stolthed samt om viljen til at ville det ypperste. 

- Fællesskab og sammenhængskraft. 

Sporten er en stærk forenende kraft. Når danske atleter er i konkurrence giver det en fælles reference – på 

tværs af køn, alder, sociale skel og alt det, der normalt segmenterer os. Og dette fungerer både på lokalt 

niveau og på nationalt niveau. Sporten har altså en stærk samlende effekt. På lokalt niveau, står Aalborg 

samlet og hylder Aab efter det danske mesterskab i weekenden. Og nationalt bliver de danske 

håndboldherrer omdrejningspunkt for det fællesskab, der opstår, da de spillede EM i Herning i starten året. 

Sporten er således på meta-niveau et af de få kulturområder og ”institutioner”, som vi som land, samles om. 

Sporten skaber således sammenhængskraft i et moderne samfund, som har færre og færre fælles referencer 

på tværs af befolkningsskel. Det er én af elitesportens stærke og vigtige effekter. 

- Stolthed. 
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Den stolthed, der følger store sportslige præstationer, leverer energi til fællesskaberne. Vi er stolte når 

”vores atlet” eller ”vores klub” eller ”vores landshold” klarer sig godt. Store sportspræstationer skaber 

således stolthed og energi på mange samfundsmæssige niveauer – og den stolthed vi oplever som nation, 

by, klub eller individ er en særdeles positivt afledt effekt af gode sportslige resultater. Stoltheden giver os en 

robusthed – og et stærkere ståsted – både som land, by, klub og individ. 

- Viljen til værdsætte det ypperste 

Et sidste helt overordnet positivt træk ved elitesporten i min optik er, at vi anerkender og hylder de få, der 

kan og vil gå hele vejen for at opnå bedre resultater. Det er vigtigt, at vi som samfund ønsker eliten, og viser, 

at vi er villige til at gøre en særlig indsats for at skabe gode vækstbetingelser for talenter, der har evnerne og 

viljen til at rykke ved grænserne. Dette gælder ikke bare på sportsområdet – men også på mange andre 

områder – fx inden for kunst, uddannelse og erhvervsliv. 

Sporten har været en murbrækker ift. andre samfundsområder, når det drejer sig om at ville eliten. Sporten 

har således været med til at legitimere og skabe en vej for bl.a. talentudvikling og et stærkere fokus på de 

bedste i bl.a. uddannelsesverdenen. Det er vigtigt, at vi som samfund fremhæver dem, som kan og vil gå nye 

veje for at opnå forbedringer.  

I sporten er denne jagt på det ypperste meget tydelig og nem at afkode. Sporten skal i min optik være et 

kulturområde, hvor vi hele tiden drømmer og arbejder for det ypperste, og for at vi i Danmark skal have 

verdensklasse. Eliten – og den positive opmærksomhed vi giver eliten – er en driver for udvikling. Det gælder 

konkret i sportens verden – men det gælder også i samfundet mere overordnet.  

I: Mener du, man kan tale om, at Danmark har elitesportslig succes på nuværende tidspunkt?  

R: Den sportslige udvikling har i de seneste 10 år været positiv. Du kan se en oversigt over udviklingen af bl.a. 

medaljer, placeringspoint og antallet af sportsgrene, der vinder medaljer i vores årsberetning for 2013. Du 

kan også se en opsamling og sammenligning af resultaterne i perioden 2005-2008 med 2009-2012 på 

www.teamdanmark.dk. 

Og ja, jeg mener, at vi i Danmark har været – og er – rigtigt dygtige til at skabe meget flotte resultater for 

relativt begrænsede midler. Dette er også en af konklusionerne i SPLISS.  

Team Danmark ønsker hele tiden at forbedre os. Det er rigtigt flot, at Danmark i år ligger på en fjerdeplads 

over nationer med mindre end 10 mio. indbyggere på den internationale rangliste over nationer. Men 

selvom det er flot – så stræber vi hele tiden efter at forbedre os – og derved også Danmarks position i den 

internationale sammenligning.  
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Hvorfor er der mindre lande med færre ressourcer, som klarer sig bedre end Danmark inden for eliteidræt. 

Mangler vi talenter? Prioriterer vi forkert? 

Som du kan se – så er det faktisk relativt få mindre nationer, der klarer sig bedre end os. I øjeblikket er det 

faktisk kun Ungarn, Hviderusland og New Zealand, når vi kigger op sommer-OL disciplinerne, hvor vi jo i 

Danmark har vores primære fokus. Vi klarer os således bedre end både Norge, Sverige og Finland.  

Vi er altid meget opmærksomme på at lære fra de nationer, der implementerer nye strategier og tiltag – og 

som samtidigt gør det godt. I de mindre nationer, som i øjeblikket performer bedre end Danmark, er der en 

lang række faktorer der spiller ind – men fælles for de tre nationer er i hvert fald at de alle har en stærk 

idrætskultur, at der er et stort statsligt engagement i elitesporten og at landene fokuserer på udviklingen 

inden for et færre antal sportsgrene, end vi gør i Danmark i øjeblikket. De tre nationer har således alle et 

snævrere felt af sportsgrene, som bliver støttet og udviklet via den centrale nationale eliteorganisation. De 3 

nationer, der i øjeblikket klarer sig bedre end os, er ikke med i SPLISS undersøgelsen, og derfor er der 

desværre ikke nogle umiddelbart sammenlignelige tal i forhold til de nationale investeringer i elitesport – 

men ud fra vores kendskab investerer alle 3 lande mere i elitesport end Danmark. 

Danmark gør det således rigtigt godt i forhold til de ressourcer, der er til rådighed – det understreger SPLISS 

også. Så der er intet der tyder på, at vi hverken mangler talenter eller prioriterer forkert – som du spørger til. 

I: Undersøgelser viser, at jo flere penge, som investeres i elitesport, jo større sportslig succes opnås: ”more 

money in equals more medals out”. På baggrund af dette kan man med rette stille spørgsmålet: Skal 

Danmark overveje at følge denne ”vej”, eller er der andre muligheder? 

R: Dette er jo et helt overordnet spørgsmål, som I sidste ende er Folketingets afgørelse. Hvor vigtig er 

elitesport, talentudvikling og fortsatte danske topresultater? Det er i sidste ende Folketinget og de 

folkevalgte i kommunerne, der har muligheden for at prioritere eliten og talenterne på Danmarks vegne.  

Vi kan i Team Danmark glæde os over, at der i den seneste politiske beslutning vedrørende økonomien til 

idrætten (pressemeddelelse fra Kulturministeriet den 6. maj) var enighed bredt i Folketinget om, at der fra 

2015 og fremefter vil være afsat yderligere 7 – 8 mio. kr. årligt specifikt til Team Danmarks talentudvikling. 

Dette er således midler der supplerer de ressourcer, som Team Danmark årligt modtager arbejdet med 

eliten.  

I: Hvor mange økonomiske midler kræver det for at bibeholde dansk eliteidrætsligt niveau? Resultaterne er 

forbedret, men finansieringen er faldet med 3 procent. Er penge alt, eller er der andre parametre at ”skrue” 

på for Danmark? 



International elitesportslig succes i Danmark og udlandet – en analyse 
 

107 
 

R: Det er et svært spørgsmål at besvare med et enkelt tal. Vi konkurrerer i en international kontekst, og er 

derfor hele tiden afhængige af, hvordan vores konkurrenter udvikler sig. Hvis vi skruer op for budgetterne 

med 10 procent er det jo godt – men hvis alle vore konkurrenter skruer op med 50 procent - så sakker vi 

alligevel bagud.  

Og som SPLISS understreger, så er ressourcer vigtigt – og det klart vigtigste af de 9 kritiske succesparametre, 

som SPLISS dykker ned i. Men penge er ikke alt. Alle 9 parametre eller søjler er vigtige for at et land kan 

præstere – og SPLISS understreger jo også, at der er flere parametre end blot finansieringen, hvor vi i 

Danmark har et forbedringspotentiale.  

Forskningen fastslår, at næst efter det økonomien er organiseringen af elitearbejdet den mest afgørende 

succesfaktor for en nation. Og her klarer Danmark sig godt. Den danske model er effektiv til at skabe 

sportslige resultater. Danmark ligger over gennemsnittet, når det drejer som om effektiv udnyttelse af 

ressourcerne.  

Og som den tredje mest indflydelsesrige succesfaktor ud af de 9 søjler peger SPLISS på forskning og 

innovation, hvor Danmark i SPLISS konteksten ser ud til at have et forbedringspotentiale. 

Der er således en række faktorer, som vi i Danmark skruer på for at holde trit med den internationale 

konkurrence ud over de finansielle input til eliteidrætten. 

I: Hvad er den danske ambition med eliteidræt? 

R: Team Danmark har tre centrale målsætninger for perioden frem mod 2016, som kan siges at være en 

operationalisering af vores ambition. Du kan se meget mere om vores målsætninger og ambitioner – og 

hvordan vi løbende vil måle på dem – i rammeaftalen med Kulturministeriet og i vores støttekoncept for 

2013 – 2016. Du finder begge dele på teamdanmark.dk  

I: Hvis Danmark vil opnå større sportslig succes, bør vi så satse på enkeltmands-idrætsgrene eller holdidræt? 

Mange eller få idrætsgrene? 

R: I vores støttekoncept 2013-2016 kan du se meget mere om baggrunden for, hvordan vi i Team Danmark 

udvælger de sportsgrene som vi samarbejder med. Det sker bl.a. via vores disciplinanalyse.  

Vores opgave er at få mest mulig sportslig succes ud af de ressourcer, vi har til rådighed. Vi skal gøre det ved 

at tage afsæt i den danske idrætskultur, som det står i lov om eliteidræt. Og det nuværende støttekoncept er 

vores bedste bud på, hvordan vi skaber mest mulig succes i den danske kontekst. 

Strategien for prioritering og udvælgelse af sportsgrene varierer naturligvis fra land til land, og afhænger 

meget af den idrætskultur, som er unik for de enkelte lande. Vi kan dog se en tendens til, at støtten til 
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holdsportsgrene i mange lande bliver prioriteret fra – netop fordi det kræver mange ressourcer – og fordi 

der er relativt få medaljesæt og internationale konkurrencer.  

For Team Danmark er sportslig succes – som det forhåbentligt også er fremgået tidligere – mere og andet en 

kun medaljer. For Team Danmark er det også en sportslig succes, at vi kan have et ishockeylandshold, som 

har bidt sig fast ved A-VM, og at vi derved er blandt verdens allerbedste nationer. Vel vidende at vi 

formentligt aldrig vinder hverken OL eller VM medaljer i ishockey. 

Danske udøvere – eksisterer det hele idrætsmenneske? 

I: Hvad sker der, når eliteidrætsudøveren stopper sin elitesportslige karriere? Hjælper Team Danmark den 

tidligere verdensklasseatlet videre i livet i forhold til at finde job samt bearbejde det faktum, at sporten er 

lagt på ”hylden”? 

R: Ja – det gør vi på mange måder – både i forhold til job og uddannelse. 

Du kan se meget mere om vores tilbud til atleterne – både i forhold til job og uddannelse på vores site under 

karriere- og uddannelse.  

Og i vores brugerundersøgelser fra 2013 kan du endvidere se atleternes vurdering af kvaliteten af vores 

tilbud på disse områder. Du finder også brugerundersøgelsen på vores site. 

Fremtidens eliteidræt 

I: Bevæger fremtidens eliteidræt sig i en homogen retning eller en heterogen retning?  

R: Jeg tror, at eliteidrætten også fremover vil blive karakteriseret af en større spredning. Tendensen i de 

senere år har været, at der kommer en større afstand mellem de enkelte sportsgrene – i hvert fald når det 

drejer sig om ressourcer og opmærksomhed. Der vil formentlig komme endnu større afstand mellem de 

ressourcestærke sportsgrene, som har megen opmærksomhed – og så den store gruppe af sportsgrene, som 

skal kæmpe stadig hårdere for ressourcer og opmærksomhed. 

I: Hvordan tror du eliteidrætten vil se ud om ti år for et land som Danmark? 

R: Jeg tror – og håber – at vi også om 10 år har en rigtig stærk og mangfoldig eliteidræt i Danmark. Det var 

enormt stærkt, at vi fx ved OL i London var med i 17 sportsgrene – og at 13 sportsgrene havde atleter eller 

hold blandt de 8 bedste. Det viser en stor styrke – og en stærk bredde i toppen af dansk eliteidræt. 

Tilsvarende synes jeg, at det er imponerende, at vi i 2013 vinder internationale medaljer i 17 forskellige 

sportsgrene. I de sidste 9 år er denne bredde i toppen blevet understreget. Antallet af Team Danmark 

støttede forbund, der vinder medaljer ved internationale mesterskaber – EM, VM og OL, har ligget mellem 



International elitesportslig succes i Danmark og udlandet – en analyse 
 

109 
 

15 og 21 i de seneste 9 år. Denne bredde i toppen af dansk eliteidræt håber jeg vi kan bevare, selvom den 

internationale konkurrence er stigende. 

I: Hvordan vil eliteidrætten se ud for vores konkurrenter? 

R: Det kan jeg ikke give noget klart bud på. Du kan aflæse mangfoldigheden i de strategier, som vores 

konkurrerende nationer har, i SPLISS undersøgelsen, som jo kommer i en endelig udgave i løbet af efteråret 

2014. 

I: Flere forskningsresultater kommer frem til samme konklusion, at det ikke påvises, at eliten skaber 

bredden. Men hvordan kan man så forvare, at Kulturministeriet investerer godt 90 mio. kr. til Team 

Danmark? 

R: Som jeg tidligere har beskrevet, så mener jeg, at eliteidrætten bidrager med en række positive elementer 

på et overordnet samfundsmæssigt niveau. Og så mener jeg grundlæggende, at det er vigtigt, at vi inden for 

alle vigtige kulturområder – og også i idrætten – har mulighed for at både at tilgodese bredden og de mange 

– men samtidigt prioriterer eliten og det ypperste. Ganske som vi også gør inden for musikken eller kunsten. 

Det udgangspunkt oplever jeg heller ikke, at der politisk bliver stillet spørgsmålstegn ved. Den tid, hvor 

Kulturministeriet skulle forsvare over for omverdenen, at der er midler målrettet eliten, er heldigvis ovre. Jeg 

oplever, at der er en anden diskurs og en anden forståelse for elitens betydning nu end for eksempel for 15 

år siden. 

Eliteidrætten er i virkeligheden en rigtig god forretning for Danmark. Den branding-værdi, interesse og 

goodwill, der ligger i, at danske atleter præsterer internationalt i en bred vifte af sportsgrene overstiger klart 

de midler, som fra statens side er målrettet elitearbejdet.  

I: Hvilke interesser forsøger danske politikere at varetage ved at give tilskud til eliteidræt? 

R: Jeg håber, at Folketingets politikere varetager elitens – og fremtidens elites – interesser, når de vælger, at 

det er en statslig opgave støtte og udvikle eliteidrætten. Men det er jo et spørgsmål, som du må stille de 

enkelte politikere, du er interesseret i. 

I: Hvad skal vi med eliteidræt? 

R: Eliteidrætten har mange positive sideeffekter. Og som tidligere beskrevet gælder det både på individuelt 

plan, på lokalt- og nationalt plan. Og sågar også på internationalt plan, hvor sport og store 

sportsbegivenheder er et globalt sprog – på linje med fx musik - som giver mulighed for dialog, samvær og 

fællesskab på tværs af nationer, køn og andre skel. Sport kan bygge broer. Sport kan skabe fællesskaber. 
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Sport kan underholde og engagere. Og sport udvikler os – både som individ og fællesskab. Det er det helt 

overordnede svar på, hvad vi skal med eliteidrætten.           
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Bilag 4.0 Samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Aarhus Kommune 
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