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Fler får medalj när 
världen kapprustar
Kapprustning är ett ord som vi brukar förknippa med militarism. Men 
termen är i dag lika användbar på den internationella elitidrotten. Allt 
fler länder investerar ansenliga penningsummor i allt mer avancerade 
toppidrottssystem. Resultatet: ett större antal nationer är med och 
delar på medaljkakan.

– Ho l l a n d ä r e t t  exempel på ett land 
som under en längre tid valt att investera 
stora summor i sin toppidrott. Och fram 
till 2002 ledde det till en markant ökning 
av antalet mästerskapsmedaljer. Men 
därefter har kurvan planat ut, trots att 
investeringarna fortsatt att öka. Det-
samma gäller för Belgien. Det är ett 
resultat av att så många länder numera 
gör systematiska satsningar på sin eliti-
drott, säger Veerle de Bosscher som är 
professor vid Vrije universitet i Bryssel 
och en av författarna till forskningsrap-
porten The Global Sporting Arms Race då 
hon presenterar sin forskning under 
Centrum för idrottsforsknings konferens 
om elitidrott på Bosön.

Hur mäter man egentligen ett lands 
framgångar i internationell idrott? Om vi 
här begränsar oss till olympisk idrott så är 
ett vanligt mått hur många procent av det 
totala antalet medaljer som tillfaller en 
nation. Med den måttstocken kan vi 
konstatera att Sverige vid OS i Peking 
erövrade 0,5 procent av det totala antalet 
tillgängliga medaljer. Motsvarande siffra 
för ett land som Kanada var 1,8 procent 
och för Italien 2,9 procent. På en annan, 
högre, nivå återfinns England med 5,9 
procent. Englands systematiska sats-
ningar inför OS på hemmaplan 2012 har 
uppenbarligen varit framgångsrika.  The 
Global Sporting Arms Race visar att 
endast två av de undersökta länderna 

– England och Kanada – har ökat sina 
medaljandelar. Att det rör sig om två 
nationer som tilldelats värdskapet för 
sommar- respektive vinter-OS är förstås 
ingen tillfällighet. Historien visar att länder 
som arrangerar OS också brukar få en 
mycket positiv resultatutveckling till följd 
av de genomförda satsningarna på eliti-
drotten. I den så kallade SPLISS-studien 
som utgör grunden för rapporten har 
Veerle de Bosscher och hennes medarbe-
tare analyserat hur ett antal utvalda länder 
byggt upp sina elitidrottssatsningar samt 
det sportsliga utfallet av de olika model-
lerna.

Asien på frammarsch
Så vad är då viktigast för att nå framgångar 
på de internationella idrottsscenerna? Det 
övergripande – och kanske även något 
nedslående svaret – är ”More money in 
equals more medals out”. De nationer som 
investerar mest pengar i sina elitidrottssys-
tem är också de som får det bästa sports-
liga utfallet. Men den allra senaste statisti-
ken från SPLISS-studien visar att även 
hårdsatsande länder numera får acceptera 
att ”medaljkakan” delas av allt fler natio-
ner. Asien – och i synnerhet Kina – är till 
exempel på stark frammarsch. Men även 
mindre nationer gör sina satsningar och då 
ofta på de idrotter där man har bäst 
förutsättningar. Dessutom vässas konkur-
rensen ytterligare av att den Internatio-
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snittspoängen på de nio undersökta 
variablerna. Lägst poäng erhöll hennes 
eget hemland, Belgien.

– Den här kartläggningen har hjälpt vår 
(Flanderns) regeringen när de ska värdera 
vilka områden som det behövs mer sats-
ningar på. Ett sådant visade sig vara 
karriär rådgivning för elitaktiva. Våra data 
visar att såväl selektions- som specialise-
ringsprocesserna börjar tidigare i dagens 
elitidrott. Den genomsnittliga elitidrotts-
karriären har också blivit längre, från 12,6 
år 1998 till 17,7 år vid senaste undersök-
ningstillfället år 2008.

nella Olympiska Kommittén (IOK) och 
flera internationella specialidrottsför-
bund, som exempelvis FIFA och IAAF, 
stödjer den sportsliga utvecklingen i 
fattigare länder.

Så vad som är ett framgångsrikt 
resultat i en allt hårdare konkurrens kan 
förstås alltid diskuteras. Ett något mer 
sofistikerat sätt att mäta sportsliga 
framgångar på är att ta hänsyn till ett 
lands invånarantal och ekonomiska 
välfärd. Med dessa parametrar som 
riktmärken visar den aktuella forskningen 
att Sverige under OS i Aten 2004 preste-
rade något bättre än vad som kunde 
förväntas.

En annan slutsats är att ett lands 
traditioner och prioriteringar också har 
stor betydelse för vilket det sportsliga 
utfallet blir. Sverige bärgade till exempel 
4,4 procent av den totala medaljskörden 
under OS i Vancouver – att jämföra med 
0,5 procent under OS i Peking.  Att 
Sverige, liksom Norge, har större fram-
gångar i vinter- än sommaridrotter är 
knappast förvånande. Guldruschen under 
OS i Aten får väl betraktas som undanta-
get som bekräftar regeln.

I SPLISS-studien har hitintills följande 
länder medverkat: Kanada, Italien, 
Holland, Norge, England samt Belgien 
(uppdelat på regionerna Flandern och 
Wallonien). I den ”Elitidrotts-pyramid” 
som forskarna valt att studera ingår nio 
stycken parametrar som alla anses vara 
betydelsefulla för utvecklingen av eliti-
drotten i ett land.  När forskarna frågade 
drygt tusen elitaktiva och  250 tränare i de 
medverkande länderna om vilka områden 
som de ansåg vara de absolut viktigaste 
blev svaret följande tre:

– Finansiellt stöd, träningsförutsätt-
ningar och utbildning av tränare. Dessa 
tre områden ingick i nästan femtio 
procent av svaren. Områden som visade 
sig vara svagt utvecklade i de undersökta 
länderna var idrottsforskning och talangi-
dentifikation. Tidigare har stora länder 
som Italien och England haft attityden att 
”vi stödjer talanger först när de börjar 
prestera på topp”. Men på senare år har 
den attityden börjat förändras, inte minst 
i England som driver ett antal projekt för 
talangidentifikation inför OS i London 
2012, säger Veerle de Bosscher.

Hon berättar att just England föga 
förvånande uppvisar den högsta genom-

Den flamländska forskaren Veerle de Bosscher leder SPLISS-studien om olika länders elitidrottssats-
ningar och mäter hur framgångsrika de är. Belgien kom sist i jämförelsen med andra starka idrotts-
nationer. Möjligen sporrade det landsmaninnan Kim Clijsters till att vinna årets Australian Open.

”De nationer som 
investerar mest 
pengar i sina elit-
idrottssystem är 
också de som får 
det bästa sports-
liga utfallet.”


