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Abstract

The connection between sports and economy is widely discussed in many different fields and
circumstances. However, the discussions usually regard the effect that money has on sports,
rather than the other way around. Setting aside the times when sports are used for political
reasons, the effect that sports has on the economy is a different story. Indications of cases
where national sports triumphs have had a lasting impact on nations exists, but a wide
perspective is missing and global comparisons have not been made so far. This study attempts
to make such comparisons, and take into consideration a large number of sporting triumphs
and compare them to GDP per capita growth. By collecting these triumphs and making a
series of regressions with them and growth in GDP per capita, we try to find trends following
national success in a big sporting event. However, the problems with specifying and valuing
sporting triumphs makes it a difficult endeavor. No definitive results have been found, and
further research with resources and knowledge to classify the triumphs more accurately is
needed to approach the question with similar methods. In addition to this, more factors that
affect the outcome can be found and could be included in future research.
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1. Bakgrund och syfte

Att sportsliga framgångar kan ha en positiv inverkan på annat än just sporten har diskuterats
tidigare. I The British Medical Journal skrev Christensen, Herskind, och Vaupel (2006)
följande om det danska EM-guldet i fotboll 1992 och den efterföljande livstillfredsställelsen i
nationen:

”The Danish football triumph of 1992 has had a lasting impact. This victory arguably
provided the biggest boost to the Danish psyche since the protracted history of Danish
setbacks began with defeat in England in 1066, followed by the loss of Sweden,
Norway, Northern Germany, the Danish West Indies, and Iceland.”

Men jämfört med ekonomins effekter på sportsliga prestationer (Kumar, Sahu, och Kumar,
2019) och de ekonomiska följderna av att arrangera stora idrottsevenemang (Bauman och
Matheson, 2013) har sportsliga prestationers betydelse för nationer och deras ekonomier
analyserats relativt lite. Dilger, Kiefer och Wicker (2013) gjorde en ansats för att besvara den
typen av fråga genom att undersöka betalningsviljan i Tyskland för en stor framgång i
europamästerskapet i fotboll respektive olympiska spelen. Men i deras slutsats konstaterar de
att det finns utrymme för att ytterligare undersöka frågan, bland annat i ett mer globalt
perspektiv, och genom att titta på flera olika typer av idrottsevenemang (Dilger et al, 2013,
s.17). Även Prinz, von Hanau, och Wicker (2012, s.209) uppmanar till vidare forskning i
värdet av sportslig framgång i olika länder. Men utöver undersökningar i enskilda länder
saknas forskning i ett bredare perspektiv.

Den här studien ämnar att börja besvara frågan: Påverkas nationers ekonomier positivt av
sportsliga framgångar? Det kommer att göras genom att i tre av världens största idrotter
studera utvecklingen av nationers BNP efter en stor framgång för ett landslag i någon av de
valda idrotterna. Tidsperioden som undersöks sträcker sig från 1960 till 2013, och flera olika
typer av mästerskap inkluderas, såväl globala som kontinentala. Hypotesen är att det finns ett
samband i linje med tidigare studier som visar att framgångar i idrottsmästerskap har en
nationell ekonomisk betydelse.
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2. Teori

Ashton, Gerard, och Hudson (2003), samt Bernhard, Henning och Klein (2008) har
argumenterat om huruvida det engelska fotbollslandslagets prestationer påverkar börspriser i
England. Frågan har dock inte fått något definitivt svar, och det förblir svårt att fastställa hur
mycket sportsliga resultat påverkar ekonomin.

I Tyskland har som tidigare nämnts flera studier gjorts för att uppskatta värdet av sportslig
framgång genom att undersöka betalningsvilja för just en sådan framgång (Prinz et al 2012,
Dilger et al 2013, Bakkenbüll och Dilger 2015). Exempelvis har Dilger et al (2013, s.11)
beräknat den genomsnittliga individuella betalningsviljan i Tyskland för ett guld i
europamästerskapet i fotboll till 35,33 euro. Med betalningsvilja som utgångspunkt
analyseras dock framför allt individers upplevda värdering av sportsliga framgångar. Den
eventuella faktiska effekten på ekonomin kan avvika från det ekonomiska värde som den
genomsnittliga individen sätter på en framgång.

Om den psykologiska effekt av en stor sportslig framgång som Christensen et al. (2006)
pekar på även återfinns i andra länder skulle den kunna vara ett sätt att koppla framgångarna
till ekonomiska effekter. Stärkt självkänsla, mer optimism, och bättre psykologiskt mående
skulle kunna få effekter på ekonomin både på kort och lång sikt. Vidare får det anses vara
möjligt att framgångar vid rätt tidpunkter kan ha betydligt större effekt än andra.
Mästerskapstitlar som Sydafrikas seger i afrikanska mästerskapen i fotboll 1996, bara några
år efter apartheidregimens fall, skulle kunna ha en än mer enande effekt för splittrade nationer
och snabba på läkeprocessen under eller efter konflikter. Dessutom skulle ett alternativ kunna
vara att bortse från framgångar för länder i mästerskap de själva arrangerar, då det skulle
kunna ha både positiva och negativa ekonomiska effekter att arrangera mästerskap, oavsett
sportsliga resultat.

Osberg och Sharpe (2001, s.3) skrev i sin text “Comparisons of Trends in GDP and Economic
Well-being - the impact of Social Capital” om att använda BNP som mått på ekonomiskt
välmående. De påpekar att det finns många utmaningar i att sammanfatta ekonomiskt
välstånd med en enda variabel, och att det oavsett variabel kräver en mängd statistiska och
etiska bedömningar. Osberg (1985) menade själv att en variabel som skall indikera
ekonomiskt välmående bland annat bör baseras på indikatorer för konsumtion, ackumulation,
och utöver det även ojämlikhet och osäkerhet. Samtidigt bör hänsyn tas till att vikten av varje
variabel kommer variera med olika faktorer så som observatörens värderingar och perspektiv,
samt att det finns stora svårigheter i att sammanfatta något så komplext i en enda variabel.
Med bakgrund av detta, och att studien till stor del är en ny ansats utan särskilt många
tidigare resultat att jämföra med och luta undersökningen emot, kommer vi att använda
bruttonationalprodukt per capita som variabel för att mäta den ekonomiska effekten av
sportsliga framgångar.
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3. Metod och data
Data för 162 länders reala bruttonationalprodukt per capita 1960-2018 samt 69 länders
sportsliga framgångar i mästerskap i fotboll, basketboll och cricket åren 1960-2013 har
samlats in. I de tre idrotterna undersöks de kontinentala mästerskapen samt VM i fotboll, VM
i cricket, samt VM och OS i basketboll. Sporterna har valts för att de är några av världens
mest populära lagsporter som dessutom är som mest populära i olika delar av världen, de
olika mästerskapen har valts för att få en ännu bättre geografisk spridning och för att få
tillräckligt med datapunkter. Länder kan värdera placeringar i mästerskap olika om det är en
sport som landet brukar dominera jämfört med en sport där landet aldrig vunnit innan. För att
ta hänsyn till detta tas datapunkter från länder som vunnit samma titel fler än fem gånger
ignoreras (exempelvis USAs olympiska guld i basketboll). Samtidigt räknas även silver och
brons med om landet inte har vunnit en ädlare medalj i samma tävling under den aktuella
perioden (exempelvis Sveriges brons i världsmästerskapet i fotboll 1994).

Statistik över BNP är hämtad från The Maddison Project Database (2020). Datan är justerad
för både inflation och köpkraftsparitet. Köpkraftsjusteringen är gjord genom att utgå från
BNP-data för år 1990, och extrapolera det till tidigare och senare år med hjälp av tillväxttakt i
de olika länderna. Det här sättet att mäta köpkraftsparitet implicerar att förändringar i
köpkraft går att uppskatta med hjälp av den relativa inflationstakten (Bolt och van Zanden,
2020).  Data för sportsliga framgångar är sammanställt från Rec.Sport.Soccer Statistics
Foundation (RSSSF) och kontrollerat mot de olika idrottsförbundens respektive statistik.
Datan sammanställdes manuellt i excel innan det importerades till stata. Idrotterna och
mästerskapen bestämdes på förhand, och ändrades sedan inte under arbetets gång. Ett
alternativ hade varit att lägga till fler idrotter och mästerskap allt eftersom för att få fler
datapunkter i förhållande till BNP-data, men för att undvika att söka specifika resultat valdes
det alternativet bort. Vidare saknas data över BNP för vissa länder och år, i synnerhet det
enbart inflationsjusterade. För att arbeta runt det problemet hade återigen justeringar av vilka
sportsliga framgångar som inkluderas behövt göras, och därigenom välja bort de som saknar
data över BNP. Tack vare The Maddison Project finns dock utförlig inflationsjusterad
BNP-data för en stor majoritet av länder för de flesta av de aktuella åren, vilket får anses vara
tillräckligt för studiens omfång.

Från BNP per capita togs tillväxten av BNPpc fram genom att dividera varje lands BNPpc
med dess BNPpc året innan förutom 1960 då detta är startåret för intervallet som undersöks. I
matematiska termer kan detta uttryckas som BNPpc(t+1) / BNPpc(t), Datan sammanställdes i
Microsoft Excel och importerades därefter till stata för att kunna göra regressionsanalyser på
BNPpc-tillväxt med avsikt att undersöka vilken påverkan en sportslig framgång har för ett
lands BNPpc-tillväxt. Alla regressioner har någon form av kontrollvariabel för tid och en
variabel som mäter sportsliga framgångar, samt kontrollvariabel för BNPpc. Variabeln
“vinst” är orginalvariabel för sportsliga framgångar(dummyvariabel för sportsliga
framgångar). Dummyvariabeln “vinst” är lika med ett om landet har en sportslig framgång
det året och 0 om landet inte har det. “sumvinst” är en dummyvariabeln som mäter sportsliga
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framgångar över en femårsperiod. Bedömningen gjordes i denna studien att en femårsperiod
bör vara en lämplig skattning på hur lång tid efter en sportslig framgång kan påverka tillväxt
av BNP pc. I modell 1 och modell 2 används dummyvariabler för länder, varje land blir en
dummyvariabel och kontrolleras individuellt, på det sättet kontrolleras det om det finns
landspecifika faktorer som påverkar. Alla variabler som används i denna studien förklaras i
detalj i Metatext- resultat.

Innan den huvudsakliga delen av arbetet genomfördes, gjordes en grundlig sökning efter
relevant empirisk forskning. Inga liknande undersökningar med avseende på mätandet av
länders ekonomiska ställning efter sportsliga framgångar hittades, däremot hittades
tangerande empiriskt material som används i studien.

3.1 Förtydligande: Definitioner av länder

Följande är ett förtydligande över hur olika länder har definierats när data från dem har tagits
fram, och hur det förhåller sig till större ändringar av landgränser och namnbyten.

Demokratiska Republiken Kongo: Data från självständigheten 1960 och framåt, oberoende av
namnändringar under perioden (Bolt och van Zanden, 2014).

Jugoslavien, Tjeckoslovakien, och Sovjetunionen: Data för BNP per capita finns både innan
och efter respektive land upplöstes, det vill säga även för de stater som uppkom efter
upplösningarna (Ibid).

Republiken Kongo: Data från självständigheten 1960 och framåt, oberoende av
namnändringar under perioden. Skiljs från Demokratiska Republiken Kongo som hade
samma namn 1960-1966 (Ibid).

Tyskland, Västtyskland, och Östtyskland: Datan för respektive stat baseras på 1991 års yttre
gränser (Ibid).
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4. Metatext - Resultat
I analysdelen av studien finns tabeller som förklarar utfallet av regressioner genomförda i
stata. Regressioner används för att förklara vad oberoende variabler har för effekt på den
beroende variabeln, i denna studien används tillväxt av bruttonationalprodukt per capita som
den beroende variabeln och variabler för sportsliga framgångar som de oberoende variabler.
Alla regressioner i både modell 1 och modell 2 används dummyvariabler för tid för varje år,
detta gör att regressionerna slätar ut internationella tillväxttrender som hänt över tidsperioden
som mäts och behandlar varje år individuellt. Detta är användbart då regressionerna
behandlar ovanliga år som exempelvis finanskrisen 2008/2009. Regression 3 och 4 i både
modell 1 och 2 används dummyvariabler för länder. Genom att ha dummyvariabler för länder
kontrolleras det om det finns landspecifika faktorer för sannolikheten att ett land vinner ett
mästerskap samt om det finns faktorer specifikt för det individuella landet som påverkar dess
tillväxt av BNP pc. Dessa faktorer är ej specificerade då det kan finns många faktorer som
påverkar, det som kontrolleras är om det finns någon underliggande orsak varför vissa länder
vinner mer än andra. Exempelvis så är fotboll Brasiliens populäraste sport och en stor del av
deras kultur, jämfört med exempelvis Finland där ishockey är ett av landets största sport. De
sporter som mäts i denna studien är fotboll, basketboll och cricket, detta kan göra att
Brasilien har en större sannolikhet att vinna ett mästerskap som mäts i denna studien jämfört
med Finland. Ett exempel på en faktor som kan påverka tillväxten av BNP pc är hur stor
landets befolkning är, exempelvis kina jämfört med Sverige.

Tillväxt av BNP per capita är den beroende variabeln i båda modellerna, de sportsliga
framgångsvariablerna vinst och sumvinst är de oberoende variablerna i båda modellerna.
Skillnad mellan modell 1 och modell 2 är att i modell 2 finns den naturliga logaritmen av
BNP pc som en kontrollvariabeln för tillväxt av BNP pc. vinst beräknas som
dummyvariabler, variabeln tar värdet 1 om landet har en sportslig framgång det året och 0 om
landet inte har en framgång det året. sumvinst är en summering av alla vinster 5 år innan året
då BNPtillväxt mäts, exempelvis Algeriet har en sportslig framgång 1990, sumvinst mäter
alla sportsliga framgång från 1990-1994 och mäter sedan tillväxten av BNP pc 1995.
sumvinst används för att det kan ta tid innan en sportslig framgång påverkar tillväxten av
BNP pc.

I båda modellerna finns signifikansnivån för samtliga relevanta variabler, dessa betecknas
med 1, 2 eller 3st *, 1(*) betyder att den variabeln är signifikant på 90% signifikansnivå,
2(**)=95% och 3(***)=99%. För att en variabel ska uppnå en signifikansnivå måste P-värdet
≤ (1 - signifikansnivån), exempelvis om en variabel har 99% signifikansnivå så är P-värdet ≤
(1 - 0,99) =0,01. Variabler som inte är signifikanta har ingen (*).
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5. Resultat

I detta avsnitt kommer OLS och fixed effects modeller användas för att undersöka vilken
effekt vinst samt sumvinst har på tillväxten av en nations BNP per capita. I en av modeller
läggs en kontrollvariabel till för att undersöka hur modellen påverkas. I den sista modellen
undersöks det om resultatet blir annorlunda om den data som används delas upp i en undre
och en övre del baserat på medianen av länders första år av BNP pc.

Summerande statistik

Observationer Medelvärde Std. Avvikelse

vinst 9558 0.014 0.116

sumvinst 9 558 0.068 0.277

Modell 1 - regressionsmodell: BNPtillväxt = 𝞪 + 𝛃vinst + ε

Tabell 1, OLS samt fixed effect modell

BNPtillväxt 1 BNPtillväxt 2
BNPtillväxt 3

dland*
BNPtillväxt 4

dland*

vinst -0.001(0.005) -0.002(0.008)

sumvinst -0.004(0.002) -0.006(0.003)**

Intercept 0.000 0.001 0.025 0.024

D-Tid ✔ ✔ ✔ ✔
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D-Land ✔ ✔

Förtydligande av modell 1: De numeriska värden som ej har parenteser är variabelns
koefficient. De numeriska värden som har en parentes runt dem är variabeln standardfel. * =
90% signifikansnivå, ** = 95% signifikansnivå, *** = 99% signifikansnivå.

I modell 1 gjordes regressionerna 1-4 genom att ta BNPtillväxt(som beroende variabel) =
𝝰(regressionens konstant kallad intercept) + 𝛃vinst(vinst eller sumvinst) + ε(ej observerade
variabler). I alla regressioner beräknas tid som dummyvariabler, i regression 3 och 4 beräknas
länder som dummyvariabler(D-Land till skillnad från regression 1 och 2.

Alla regressioner har en liten negativ effekt på tillväxt av BNP pc, ifall vinst hade varit
signifikant så hade vinst haft en större negativ påverkan på BNPtillväxt, samt större
standardfel i regression 4 än regression 2 där dummyvariabler för land beräknas. I denna
studien kan det inte med säkerhet utpekas vad som gör att koefficienten är mer negativ när
länder räknas som dummyvariabler. sumvinst har en liknande påverkan där koefficienten samt
standardfel är mindre i regression utan D-Land. I regression 3 är sumvinst signifikant för
95%, detta är den enda variabeln i modell 1 som är signifikant. sumvinst har en koefficient =
-0.006 vilket betyder att ytterligare en vinst under en femårsperiod genererar i genomsnitt
0.6% lägre BNP pc tillväxt.

Modell 2 - regressionsmodell: BNPtillväxt = 𝞪 + 𝛃vinst + logbnp + ε

Tabell 2, OLS samt fixed effect modell med kontrollvariabel

BNPtillväxt 1 BNPtillväxt 2
BNPtillväxt 3

dland*
BNPtillväxt 4

dland*
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vinst -0.003(0.006) -0.003(0.006)

sumvinst -0.005(0.002)** -0.006(0.003)***

logbnp 0.005(0.001)*** 0.005(0.001)*** 0.009(0.002)*** 0.009(0.002)***

Intercept 0.982 0.983 0.921 0.921

D-Tid ✔ ✔ ✔ ✔

D-Land ✔ ✔

Förtydligande av modell 2: De numeriska värden som ej har parenteser är variabelns
koefficient. De numeriska värden som har en parentes runt dem är variabeln standardfel.
Variabeln “logbnp” är logaritmen av variabeln av BNP per capita. * = 90% signifikansnivå,
** = 95% signifikansnivå, *** = 99% signifikansnivå.

I modell 2 gjordes regression 1-4 med BNPtillväxt(som beroende variabel) = 𝝰(regressionens
konstant kallad intercept) + 𝛃vinst(vinst eller sumvinst) + logbnp(logaritm variabel av BNP
pc) + ε(ej observerade variabler). Dummyvariabler för tid och land beräknas på samma sätt
som i modell 1, dummyvariabler för land beräknas i regression 3 och 4 som i modell 1.

Likt modell 1 har vinst och sumvinst en negativ effekt på tillväxt av BNP pc, vinst har samma
koefficient och standardfel i regression 2 och 4. vinst är inte signifikant i någon av
regressionerna. sumvinst har en större negativ effekt samt större standardfel i regression 3 än i
regression 1. Skillnaden mellan koefficienterna för sumvinst i regression 1 och 3 är större i
modell 1 jämfört med modell 2, detta beror på att kontrollvariabeln logbnp påverkar
koefficienten negativt i regression 1 modell 2. logbnp har gjort att sumvinst har en större
negativ effekt på tillväxt av BNP pc i regression 1 modell 2 med -0.005 som koefficient
jämfört med modell 1 där koefficienten är -0.004. Koefficienten för sumvinst i regression 3 =
-0.006, detta är fallet i både modell 1 och 2, vilket innebär att logbnp inte påverkar sumvinst i
regression 3 trots att logbnp koefficient är större i regression 3 jämfört med regression 1. vinst
i modell 2 har samma koefficient och standardfel för både regressionen med och utan
dummyvariabler för länder. vinst är inte signifikant men är den enda variabeln som inte
ändras om dummyvariabler för länder tas med eller inte.

Utöver det har sumvinst en 95% signifikansnivå i regression 1 och en 99% signifikansnivå i
regression 3. logbnp har koefficienter = 0.005 och standardfel = 0.001 i regression 1 och 2
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jämfört med regression 3 och 4 där koefficienterna och standardfel är större. Alla logbnp är
signifikant för 99% i alla regressioner och har en positiv effekt på BNPtillväxt.

Modell 3 - regressionsmodell: BNPtillväxt = 𝞪 + 𝛃vinst + ε if (Median) = 0/1

Tabell 3, modell med uppdelat data

BNPtillväxt 1
Median=0

BNPtillväxt 2
Median=0

BNPtillväxt 3
Median=1

BNPtillväxt 4
Median=1

vinst 0.003(0.010) -0.004(0.007)

sumvinst -0.009(0.004)** -0.001(0.003)

Intercept 1.012 1.012 1.035 1.043

D-Tid ✔ ✔ ✔ ✔

Förtydligande av modell 1: De numeriska värden som ej har parenteser är variabelns
koefficient. De numeriska värden som har en parentes runt dem är variabeln standardfel. * =
90% signifikansnivå, ** = 95% signifikansnivå, *** = 99% signifikansnivå.

I modell 3 gjordes regression 1-4 med BNPtillväxt(som beroende variabel) = 𝝰(regressionens
konstant kallad intercept) + 𝛃vinst(vinst eller sumvinst) + ε(ej observerade variabler).
För modell 3 så delades datan upp i två delar, “hög BNP pc” och “Låg BNP pc”. Denna
uppdelning gjordes genom att kategorisera länder efter deras BNP per capita 1960. Median
för alla länder BNP pc år 1960 är 2842, alla värden under beräknas som ett lågt BNP pc land,
länder som har ett värde över 2842 räknas som ett högt BNP pc land. Det är totalt 18 länder
av 162 som saknar data för ett fåtal år i början av åren som mäts, de länder som saknar data
för 1960 kategoriseras baserat för första året de har data för. Exempelvis så har Armenien
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data först 1973, landet har BNP pc = 9806 vilket gör att landet hamnar kategoriseras som ett
högt BNP pc land. Regression 1 och 2 beräknar för de låga BNP pc länderna och regression 3
och 4 för de höga BNP pc länderna. Denna modellen använder samma framework som
modell 1, skillnaden är att dummyvariabler för länder inte kontrolleras i modell 3 och den
data som används kategoriseras inte som hög/låg BNP pc i modell 1. sumvinst har en
koefficient = -0.009 med signifikansnivå 95% i regression 1, vilket gör att sumvinst har den
mest betydande effekten av alla vinst och sumvinst variabler av alla modeller som används. I
regression 3 har sumvinst en mindre negativ effekt men är inte signifikant. vinst är inte
signifikant i varken regression 2 eller 4, men har en positivt effekt för låga BNP pc länder och
en negativt effekt för höga BNP pc länder. Konstanten har ändrats drastiskt jämfört med
regression 3 och 4 i modell 1, regression 3 och 4 i modell 1 kan inte jämföras med modell 3
eftersom de kontrollerar för landspecifika faktorer. Resultaten visar att sumvinst effekt för
tillväxten drivs av de låga BNP pc länderna.
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6. Diskussion

I modell 1 så har alla regressioner en negativ effekt på tillväxt av BNP pc. vinst är inte
signifikant men har en större negativ koefficient samt standardfel då dummyvariabler för
länder används. En möjlig förklaring för detta är att det kan finnas en omvänd kausalitet, det
vill säga att y-variabeln (BNPtillväxt) påverkar vilka länder som vinner. vinst koefficienten
hade då blivit mer positiv. vinst koefficienten kan vara mer negativ i regression 4 för att
effekten från den omvända kausaliteten minskas när man kontrollerar för individuella länders
tillväxttrender. I denna studien kan det inte med säkerhet utpekas vad som gör att
koefficienten är mer negativ när länder räknas som dummyvariabler.

Om det finns en omvänd kausalitet så innebär det att länder med högre tillväxt av BNP pc har
en lägre sannolikhet att vinna ett av de utvalda mästerskapen som mäts i denna studien. Det
kan finnas många anledningar för detta, en orsak kan vara att de länder med högre tillväxt av
BNP pc är i europa och i fotboll så tävlar de om det europeiska mästerskapet. Länder med
lägre tillväxt är mer utspritt och finns på olika kontinenter, detta gör att de kan tävla om mer
kontinentala mästerskap (afrikanska, asiatiska, sydamerikanska). En annan förklaring kan
vara att länder som har genomgått en högre tillväxt av BNP pc period har haft mer fokus på
detta och inte utvecklat en lika stark kulturell koppling till sport. För att ha en så hög BNP per
capita så har landet en hög BNP samtidigt som den har en så låg befolkningsmängd som
möjligt, med en mindre befolkningsmängd så finns det färre människor som kan utöva sport.
Därför kan de länder ha färre människor som kan utveckla talanger för de utvalda sporterna
jämfört med länder med en högre befolkningsmängd vilket kan göra att vissa sporter inte är
lika stora i vissa länder. Om ett land är bra på en sport kan detta leda till att sporten blir
populär i det landet.

Ett första problem med datainsamlingen är att identifiera en kombination av
idrottsevenemang som ger en så rättvis representation av betydelsefulla framgångar som
möjligt, och som är relevanta över en stor del av världen. Bland annat måste hänsyn tas till att
många idrotter domineras av förhållandevis få länder. Framgångar i idrotter som innebandy,
bandy, lacrosse, och baseboll kan därför anses ha mindre effekt då de tenderar att tillfalla
samma länder relativt ofta. Samtidigt kan argument framföras för att rugby, handboll, och
landhockey kan ha tillräcklig spridning bland utövare och vinnare för att vara relevanta, dessa
har dock inte ansetts rymmas inom studiens omfattning. Att ignorera datapunkter där en
nation vunnit samma titel många gånger är ett sätt att ta hänsyn till problematiken även inom
de utvalda idrotterna och evenemangen, exempelvis amerikanska segrar i basketboll vid
Olympiska spelen, eller Brasiliens titlar i fotbollens sydamerikanska mästerskap Copa
America. Framtida studier skulle även kunna ta antal tittare i beaktning för att uppskatta
befolkningens intresse för idrotten och det specifika evenemanget, vilket borde leda till
ytterligare precision i datasetet.

Ett alternativ hade varit att begränsa urvalet mer och analysera färre datapunkter, men det
hade medfört problem med en större varians och osäkerhet i resultatet. Däremot hade det
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varit att föredra att hitta ett sätt att värdera olika sportsliga framgångars betydelse med större
precision, men det hade krävt en mer detaljerad analys av betydligt fler variabler som inte
ryms inom storleken på den här studien. En sådan analys och värdering av olika framgångar
hade med fördel även gjort det möjligt att med bättre precision inkludera framgångar från fler
idrotter och evenemang, utan att få fram för många datapunkter som saknar relevans.

Vidare finns flera välkända problem med att använda BNP som indikator på ekonomiskt
välstånd. Dels är det generellt svårt att sammanfatta ekonomiskt välstånd i en enda variabel,
dels tar BNP inte hänsyn till faktorer som ekonomisk ojämlikhet. Därför skulle andra
indikatorer som mäter välmående på andra, eventuellt mer precisa sätt, ge andra resultat som
vore av intresse. Med BNP per capita justerat för inflation och köpkraft, tas här ett första steg
i den breda analysen, men det finns utrymme för framtida forskning att studera fler variabler
för att mäta både ekonomisk välstånd och andra typer av välmående. Medvetna om
begränsningarna och problemen med BNP anser vi dock alltjämt att det är en bra startpunkt
för att undersöka de sportsliga framgångarnas effekt på ekonomin, men att det inte på något
sätt är uttömmande eller definitivt.

Tidigt i arbetet med studien diskuterades även möjligheten att ta med en variabel för
välmående i analysen. Likt studien i Danmark (Christensen et al, 2006.) hade det kunnat ge
en bild av effekter som inte nödvändigtvis behöver ha en direkt korrelation med den
ekonomiska utvecklingen och tillväxt av BNP. Bedömningen gjordes i denna studien att det
dels skulle vara svårt att rymma inom studiens storlek, och dels att det är svårt att välja ut
endast en variabel för att skatta just välmående. Ett större arbete skulle kunna inkludera
variabler som självmordsstatistik, medellivslängd, och annan data för att skatta den typen av
effekter.

Att hantera problemen och utmaningarna med urvalet av sportsliga framgångar och
indikator(er) på ekonomiska effekter skulle sannolikt ge mer tillförlitliga resultat. Dessutom
skulle det möjliggöra studier som i större utsträckning liknar de mer detaljerade
undersökningar som tidigare gjorts i enskilda länder, samtidigt som det skulle kunna göras
med ett globalt perspektiv. Ashton et al (2003) och Bernhard et al (2008) visar dock att det
oavsett kan vara svårt att bevisa tydliga samband, men då tidigare forskning skiljer sig
relativt mycket från sådana studier skulle ansatser till mer detaljerade undersökningar vara av
intresse.

Gällande resultatet av regressionerna i studien så är den övergripande trenden för variablerna
för de sportsliga framgångarna små effekter och låga signifikansnivåer. Endast i regressionen
i tabell 3 var vinstvariablerna signifikanta, då med en liten negativ effekt, i synnerhet det
andra året efter en sportslig framgång. Variabeln sumvinst hade mer signifikanta resultat i alla
tre modeller som används i studien. I modell 3 har sumvinst (Median=0),  den största effekten
i denna studien samt är signifikant till 95% vilket visar på att låga BNP pc länder driver den
totala betydelsen som sumvinst har på tillväxten. Det kan ändras drastiskt om liknande studier
görs då fler eller andra sporter används för att mäta effekten av en sportslig framgång.
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sumvinst är signifikant i alla regressioner förutom regression 1 i modell 1 och regression 3 i
modell 3 vilket ger ett tydligare resultat än vinst som inte är signifikant till 90% eller högre i
någon av de modeller som implementeras i studien. De låga nivåerna av signifikans och i viss
mån de små effekterna bör till viss del bero på det förhållandevis låga antalet datapunkter för
sportsliga framgångar jämfört med antalet för BNP-tillväxt. Här uppstår alltså ett ännu
tydligare argument för att studier på samma tema behöver lösa problemet med klassificering
av sportsliga framgångar bättre för att få tydligare resultat. Dels öppnar det för möjligheten
att ta fram fler framgångar i datan, dels hade ett sätt att värdera framgångar mot varandra ökat
precisionen. Med det här som bakgrund, och de i allmänhet låga signifikansnivåerna, går det
att ifrågasätta om de negativa effekterna på tillväxten som syns i tabell 3 är tillfälligheter eller
ej.

Exempelvis tar den här studien inte hänsyn till huruvida den sportsliga framgången
uppnåddes i ett mästerskap som arrangerades i det egna landet (av de världsmästerskap i
fotboll som ryms inom tidsramen för studien, 1960-2013, så har fyra av 15 mästerskap
vunnits av det arrangerande landet (RSSSF)), och vad det i sådana fall medför för
ekonomiska effekter. Kostnaderna det medför att arrangera stora evenemang skulle kunna
innebära en kortsiktig negativ ekonomisk effekt, något som bör tas i beaktning i framtida
studier med större omfång.

Resultatet är svårt att jämföra med mycket av den tidigare forskningen som gjorts. De tyska
studierna (Bakkenbüll et al, 2015. Dilger et al, 2013. Prinz et al, 2012.) om betalningsvilja för
framgångar i mästerskap har ett annat perspektiv, och är utförda inför mästerskap gällande
eventuella framgångar. Det får anses vara möjligt att värdet som deltagarna i deras stickprov
sätter på en eventuell framgång inte nödvändigtvis innebär att en sådan skulle ge en faktiskt
effekt på den nationella ekonomin. Vidare måste möjligheten övervägas att en eventuell
effekt enbart uppnås i enskilda fall, och att det då beror på nationen, tiden för inträffandet,
och vilken typ av framgång det gäller. Det är möjligt att en effekt går att hitta i det inledande
exemplet från The British Medical Journal (Christensen et al, 2006) om den danska vinsten i
europamästerskapet i fotboll 1992, men att det är ett undantag som är svårt att identifiera i
andra länder och vid andra tidpunkter i historien.
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7. Slutsats
Den stora utmaningen i en studie som undersöker värdet på sportsliga framgångar på det här
sättet är att klassificera och värdera de olika framgångarna. Framtida forskning bör fokusera
på ett sätt att göra detta som både genererar ett större antal framgångar att analysera, samt
tillåter för en mindre binär värdering av dem. Det sistnämnda tar då hänsyn till att framgångar
av olika storlek och betydelse rimligen har olika stor påverkan på ekonomin, om en sådan
effekt finns.

Det är inte uppenbart från den här studien om sportsliga framgångar har en förutsägbar effekt
på nationers tillväxt av BNP per capita eller ej. Inte heller huruvida den eventuella effekten är
negativ eller positiv. Utöver mer precis klassificering av de sportsliga framgångarna kan fler
faktorer vägas in i vidare forskning för att försöka nå mer definitiva resultat, exempelvis
skillnaderna i att uppnå en framgång i ett mästerskap anordnat i det egna landet jämfört med
mästerskap som hålls någon annanstans. Dessutom bör det övervägas om den här typen av
studie är rätt sätt att analysera eventuella effekter, eller om en annan metod vore mer lämplig
ifall en sådan kan identifieras. Utmaningen vore då att hitta en metod som analyserar just
redan inträffade framgångar, snarare än värdet på framtida eventuella sådana. Studier som
klarar av att hantera de nämnda utmaningarna skulle kunna ge tydligare resultat, eventuellt i
linje med de värden som tidigare forskning satt på olika nationella framgångar inom idrott.

För att summera finner inte studien något stöd för hypotesen om att nationella sportsliga
framgångar ger positiva ekonomiska effekter. Studien finner alltså inte att de effekter som
visats av bland andra Christensen et al (2006) överförs till ekonomiska effekter, åtminstone
inte på en ur ett globalt perspektiv. Det betyder inte att den typen av effekter inte kan finnas i
enskilda fall, men de verkar inte vara vanligt förekommande bland de nationer som nått
framgångar inom stora sporter.
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