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Danmark har i flere år arrangeret og afholdt mange forskellige sportsbegi-
venheder. Flertallet af danskerne vil gerne have flere store sportsbegiven-
heder til Danmark. Ifølge danskerne er begivenhederne med til at placere 
Danmark på idrættens verdenskort og markedsføre Danmark i udlandet, og 
så samler det befolkningen og giver stolthed over at være danskere. 

Danskerne ønsker flere store sportsbegivenheder til Danmark 

I 2018 og 2019 blev der afholdt hhv. 16 og 12 internationale sports-

begivenheder i Danmark i regi af Sport Event Denmark. I 2020 og 

2021 har det været stærk reduceret grundet coronapandemien, og 

det netop afsluttede fodbold EM 2020 var derfor kun den tredje 

begivenhed i både 2020 og 2021i.  

 

Dansk Erhverv har undersøgt, om danskerne ønsker, at der kom-

mer flere store sportsbegivenheder til Danmark, og hvilke positive 

effekter, der kan komme ud af det. 

 

Analysen viser, at 58 pct. af danskerne synes, at der skal gøres 

mere for at tiltrække store sportsbegivenheder til Danmark. Op-

bakningen blandt danskerne findes på tværs af hele landet. De se-

neste år har begivenhederne været spredt ud over hele landet, og 

det er de resterende planlagte begivenheder i 2021 også, ligesom 

det er inden for forskellige sportsgrene. Fra kano og kajak i hoved-

stadsområdet, til sejlsport i Hvide Sande, til badminton i Aarhus 

og MTB i Haderslevii. 

 

Store sportsbegivenheder har en positiv effekt på Danmarks 

omdømme og danskernes sammenhold 

Der er ifølge danskerne flere positive effekter ved at arrangere og 

afholde store sportsbegivenheder i Danmark. Dansk idræt, dansk 

turisme og samfundet som helhed profiterer af begivenhederne i 

form af bl.a. international profilering sportsligt og som nation, men 

de giver også et stærkere sammenhold blandt danskerne. Det så vi 

senest ved EURO2020.  

 

Store sportsbegivenheder afholdt i Danmark påvirker også den na-

tionale stolthed i en positiv retning hos en stor del af befolkningen. 

Ca. to ud af tre synes, at store sportsbegivenheder i Danmark giver 

stolthed over at være dansker. Derudover synes seks ud af ti også, 

at det er pengene værd, når der investeres i store sportsbegiven-

heder til Danmark.  

 

Alt i alt viser analysen, at Danmark bør fortsætte sin satsning på 

store sportsbegivenheder de kommende år.  

 
i https://www.sporteventdenmark.com/tidligere-events/ 

 
      

   
      

 

 

ii https://www.sporteventdenmark.com/kalender/ 

Danskerne efterspørger flere 
store sportsbegivenheder i 
Danmark 

Der skal gøres mere for at tiltrække flere store 

sportsbegivenheder til Danmark 

 

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, 6.-9. juli 2021. 
Note: n = 1.014. 
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Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, 6.-9. juli 2021. 
Note: n = 1.014. Andel, der svarer ”helt enig” eller ”overvejende enig”. 
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