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Abstract 

Under flera år har vi tittat på hur länder tvättar sin smutsiga byk offentligt genom att anordna 

sportevenemang. Qatar, Ryssland och Kina är bara några exempel på skurkstater som 

arrangerat större sportevenemang de senaste åren. Trots detta har forskningen inte ägnat 

någon större energi åt att undersöka vad som gör det attraktivt för stater att arrangera stora 

sportevenemang. Det forskningen har kommit fram till tidigare är slutsatser dragna från 

enskilda kvalitativa studier. Denna studie kommer genom en kvantitativ analys undersöka hur 

sportevenemang påverkar staters nation brand, också kallat nationsvarumärke. Denna studie 

använder en statistik regressionsanalys för att försöka svara på en möjlig anledning till att 

staterna väljer att spendera dessa stora summor pengar för att få idrottare till sitt land under 

några veckor. Studien jämför länder med sig själva över tid i ett försökt att hitta ett resultat på 

förändringar i staternas varumärke i samband med sportevenemang. Studiens resultat visar 

dock på att ingen signifikant effekt kan hittas på staternas varumärken innan, under eller efter 

ett stort sportevenemang. Det är alltså fortfarande ett mysterium varför staterna plöjer ner 

dessa enorma summor i dessa evenemang. Tack vare denna studie vet vi nu dock att det inte 

ger någon effekt på staternas varumärken. 
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1.Inledning 

Året var 2022, OS i Kina hade avslutats för ett antal månader sedan och de högljudda 

protesterna mot att ett olympiskt spel hölls i en stat där man brutalt förtrycker en 

minoritetsbefolkning (FN, 2021) hade sedan länge tystnat. När detta skrivs har vi återigen sett 

ett event som trollband oss med världens största fotbollsstjärnor. Sköna finter från Neymar, 

läckra passningar från Messi och vindsnabba löpningar från Mbappe distraherade oss alla från 

Qatars behandlande av homosexuella (HRW, 2022) och inhumana arbetsvillkor på gränsen till 

slaveri (The Guardian, 2021). Detta världsmästerskap i fotboll har varit det mest granskade 

och utskällda idrottsevenemanget någonsin, trots detta tävlar stater runt om i världen om att få 

anordna nästa. Vi som tittar på spektaklet undrar därför naturligtvis, varför? En av de 

potentiella anledningarna är naturligtvis att få sola sig i glansen av världens bästa idrottare. 

Exempelvis kunde vi se hur Qatars emir hängde på VM:s mest värdefulla spelare Lionel 

Messi en Bisht, ett klädesplagg som signalerar status eller klantillhörighet (Church, 2022). 

Det kan tyckas vara ett litet problem att vad som ser ut som en klassisk rökrock ska få så stor 

uppmärksamhet när världens bästa fotbollsnation precis korats. Problemet är dock att det 

flyttar fokus från Argentina som precis vunnit VM, till att Qatar ska vara en del av detta 

firande. Detta blev ett tydligt tecken på hur Qatar använder sporten för att sola sig i glansen.  

Det finns inga direkta ekonomiska fördelar med att hålla i ett sportarrangemang. Baade och 

Matheson undersökte 2000-talets OS och granskade där inkomster och utgifter för ett OS och 

kom fram till att generellt sett är OS en stor förlustaffär för landet (Baade & Matheson, 2016). 

Så vad är då anledningen till att hålla i ett stort sportarrangemang som OS? Uppenbarligen är 

det inte den ekonomiska faktorn, dessa siffror som forskarna tog fram har ländernas högsta 

företrädare också tillgång till genom sina egna kanaler. Det måste då finnas en anledning till 

att länder tävlar om att få hålla i stora sportarrangemang trots kostnaderna. Många av världens 

stater tävlar och mutar sig till att få ha dessa arrangemang som uppenbarligen kostar staterna 

enorma summor pengar. Något som forskningsrapporten inte tar upp är hur anseendet av 

landet ändras, eller varumärket. Staters varumärken är en del av deras soft power, alltså mjuk 

makt som inte utgår från exempelvis militär eller ekonomi. Detta är ett ämne som är 

outforskat. En möjlig förklaring till att stater väljer att hålla i stora sportarrangemang är för att 

det på sikt skulle kunna gynna dem i deras varumärkesstrategi och byggande av soft power. 

Varumärkesstrategi kopplad till sport kallas ofta för sportswashing. Sportswashing innebär 
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kort och gott att utnyttja idrott för att förbättra sitt anseende, detta används ofta av stater med 

tveksam demokratisk status (Amnesty, 2022). 

Men finns det någon mätbar effekt av att använda sport för att tvätta sitt varumärke eller 

förbättra det på något annat sätt? Den frågan har forskningen inget svar på. Detta mysterium 

ska vi därför undersöka och försöka lösa i denna studie, om det finns en effekt på statens 

varumärke som håller i ett stort sportarrangemang. Frågan som studien kommer ställa blir 

därför: ”Påverkar anordnande av stora sportevenemang staters varumärke?” 

Anledningen till att studien avgränsas till större sportarrangemang är för att stora 

sportevenemang är det tydligaste varumärkesbyggandet som kan kopplas till stater 

tillsammans idrott. En annan anledning till att mäta effekter av sportarrangemang på staters 

varumärken är för att den forskningen saknas. Tidigare forskning har enbart fokuserat på 

enskilda staters sportswashing och då oftast odemokratiska stater. En kvantitativ studie är 

därför nödvändig för att ta forskningsfältet framåt i frågan om staters användning av idrott för 

sin egen vinning.  

Sport som politiskt slagträ blir allt vanligare. Fotbollen som är världens största sport har de 

senaste årtiondena kidnappats av mäktiga stater och personer med mer pengar än moral. 

Några exempel på detta är Saudiarabiens köpande av Newcastle FC, Qatars ägande av Paris 

SG och Förenade Arabemiratens övertagande av Manchester City (Barzani, 2022). Detta var 

klubbar som innan pengainflödet från gulfstaterna enbart var dussinlag som någon gång var 

tjugonde år hade chans på en titel, nu är dessa klubbar maktspelare som tävlar om de allra 

ädlaste medaljerna varje år. Personerna som står bakom dessa köp har identifierat något som 

omvärlden har varit sena på att uppfatta, de använder det för att tvätta sitt rykte genom 

sporten.  

Snart är det dags för VM 2030 att delas ut, då kommer Saudiarabien att ansöka (Nyberg, 

2022). För att vi inte ska begå samma misstag om och om igen och dela ut dessa geopolitiskt 

viktiga sportarrangemang krävs det data och siffror på vad ett stort sportarrangemang faktiskt 

gör med anseendet för ett land. Det är intressant ur forskningssynpunkt både hur demokratiska 

och odemokratiska stater använder sportarrangemang och vilken effekt det får på hur staterna 

upplevs innan, under och efter arrangemangen. Evenemangen är geopolitiska verktyg som kan 

visa sig vara oerhört användbart och som vi inte vill ska hamna i fel händer. 

Strukturen på uppsatsen ser ut som följande; till att börja med kommer teorierna som studien 

bygger på att förklaras var för sig och hur de kan användas av staterna som jag undersöker. 
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Dessa teorier är soft power och nation branding, denna del kommer även innehålla tidigare 

forskning på ämnet. Efter teoridelen kommer en metoddel där jag förklarar hur jag 

operationaliserar variablerna för studien och hur studien genomförs. Sedan presenteras 

studiens resultat och i uppsatsens slut finns en avslutande diskussion och slutsats. 

2.Teori och tidigare forskning om sport som politiskt medel 

I teoridelen kommer jag att presentera vad soft power som teori innebär och även lyfta 

kritiken som finns kring teorin. Efter det kommer en beskrivning av vad nation branding 

innebär och hur det kan användas av stater. Slutligen kommer tidigare forskning att gås 

igenom som har berört ämnena nation branding och soft power kopplat till sport. 

2.1 Vad är Soft power? 

Den som från början myntade begreppet Soft power var Joseph Nye. Nye skrev om soft 

power eller mjuk makt som begrepp första gången 1990, en period som kantades av osäkerhet 

där kalla kriget precis hade avslutats. USA och Sovjetunionen hade länge tävlat i att visa upp 

militär makt. Makt innebär förmågan att kontrollera andra och ha möjligheten att få dem att 

göra saker som de annars inte skulle göra. För att ha den kontrollen har det länge krävts 

exempelvis naturresurser, en stor population att beskatta och militära medel. Begreppet makt 

har dock börjat skifta och gå ifrån de mer fysiska maktbegreppen till att handla mer om 

teknologisk utveckling, utbildning och ekonomisk tillväxt. (Nye, 1990).  

Om en stat vill ha inflytande på andra så krävs det att man kan sätta den politiska agendan och 

utföra den med hjälp av andra stater. Man ska inte överge sin militära makt, men man måste 

inse att den är begränsad i sin användning. Det går inte längre att hota andra stater att göra 

som man vill genom militära medel. Dessutom kräver dagens globaliserade värld samarbete 

över gränserna. Det krävs samarbete för att nå ekonomisk tillväxt, som oftast står högt upp på 

dagordningen för en stat med ambitioner på världsscenen. Staters överlevnad handlar idag inte 

lika mycket om rädslan för att bli invaderade och därmed förlita sig på militär makt. Den 

moderna statens överlevnad handlar minst lika mycket om att hålla en god ekonomi som inte 

kollapsar (Nye, 1990).  

Det finns också kritik av soft power som begrepp, att begreppet är för löst sammansatt och för 

vagt beskrivet. Om begreppet verkligen är användbart när det är så vagt definierat. Att 

hundratals miljoner människor konsumerar amerikansk kultur och varor dagligen men ändå 

inte identifierar sig med USA är en poäng. Kritiker menar att soft power är för simpelt och 

orealistiskt för att kunna användas som begrepp. Det finns kritiker som säger att 
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attraktionskraften i soft power kan fungera på en individnivå men inte på en statlig nivå, att 

det inte går att få stater att göra som man vill genom soft power, men det går att påverka 

enskilda individer (Fan, 2008). 

Det är inte längre effektivt eller lönsamt att invadera eller skrämma andra stater till lydnad. 

Om en stat ger sig på en annan stat för att få denna att lyda kommer många andra stater i 

världen att se på detta med ogillande, vilket kan leda till att den aggressiva staten tappar i 

anseende och handelskontakter. Det krävs därför numera att stater aggregerar makt på ett 

annat sätt, genom att påverka och få andra stater att göra som man vill genom olika mjuka 

maktmedel. Att få andra stater att agera som man själv vill kokar i slutändan ofta ner till en 

annan typ av maktresurs som kultur och ideologi. Om en stats makt ses som legitim av andra 

så möts staten också av mindre motstånd. För att legitimera sin makt kan stater göra sin 

ideologi och kultur till eftersträvansvärd och få andra stater att följa efter. Om en stat 

dessutom har makten att sätta och diktera internationella normer så blir statens makt 

legitimerad genom andra staters vilja att följa samma normer och därmed stötta staten som är 

trendsättande (Nye, 1990).  

2.2 Soft power i praktiken 

Tanken från många västerländska stater var att man genom soft power och inkluderande 

skulle få auktoritära stater att bli mer fria, mer demokratiska och mer integrerade i den 

västerländska ekonomin. Det har dock inte blivit så, i stället har de auktoritära staterna använt 

soft power för att flytta fram sina egna positioner, utan att kompromissa med sina totalitära 

ideologier. De auktoritära staterna speglar de demokratiska staternas soft power, men på sitt 

eget sätt. Exempelvis skänker man stora summor pengar till diverse projekt runt om i världen 

utan motprestation. Detta har västerländska stater gjort under en längre tid, motprestationen 

har dock varit att länderna som tar emot pengarna ska liberaliseras och demokratiseras. 

Auktoritära stater använder den mjuka makten för att motverka den demokratiska 

utvecklingen och motiveringen lyder oftast att varje land har självbestämmanderätt och inte 

ska tvingas till demokratisering (Walker, 2016). 

Det är dock inte enbart svart eller vitt, ond eller god, auktoritärt eller demokratiskt som soft 

power handlar om. Alla stater har sin egen agenda genom att aggregera soft power och på så 

sätt få övertag jämfört med länder som inte lyckas lika väl i sina försök att aggregera soft 

power. De flesta av världens länder tycker att just deras kultur, språk och politiska system är 

det som är att föredra. Om en stat kan visa upp att det de gör är framgångsrikt och fler länder 

följer efter och vill vara som den framgångsrika staten så har staten aggregerat soft power som 
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den då kan utnyttja till att vinna fördelar i exempelvis mellanstatliga samarbeten (Grix m.fl., 

2015).  

Soft power kan även struktureras upp i fem kategorier som var för sig och tillsammans bidrar 

till att aggregera soft power. Kultur som historia, språk, konst och litteratur är en del av soft 

power som används för att visa varför landet är attraktivt. Turism för att locka människor att 

besöka landet och med egna ögon se hur bra landet är och sedan berätta vidare det till folk de 

känner. Diplomati som handlar om hur staten agerar med och mot andra stater. Handel med 

andra stater där staten både kan producera varor till andra och importera varor för att öka sin 

soft power. Den sista kategorin är branding, hur staten uppfattas av människor och andra 

stater. En stat använder sig ofta av alla dessa tillsammans som ett paket för soft power, 

exempelvis genom att anordna stora sportevenemang (Grix & Brannagan, 2016). 

Ett effektivt sätt att visa andra stater att man delar gemensamma värderingar är genom 

sportens värld. Idrott bygger på tanken om fair play och den tanken finns i alla världens länder 

och kulturer. Genom att arrangera stora idrottsarrangemang visar man att man delar normen 

om fair play och staten bygger då på sin mjuka makt. Utanför idrotten behöver det inte finnas 

något som heter fair play då stater kan vara korrupta, odemokratiska och behandla invånarna 

illa, idrotten blir som ett falskt skynke för staten att använda för att aggregera soft power 

(Grix & Lee, 2013).  

Soft power byggs via statens agerande men även via företag, välgörenhetsorganisationer, 

kändisar, fotbollslag eller vad som helst som förknippas med staten. Länder använder ofta en 

medveten strategi för att förändra eller förstärka hur de uppfattas i omvärlden och på så sätt 

har de kontrollen över hur de bygger sin soft power. En viktig del av hur stater kan aggregera 

sin makt är genom nation branding (Grix & Houlihan, 2014).  

2.3 Vad är nation brand? 

Alla stater har ett varumärke, oavsett om det är positivt eller negativt. En stat kan försöka 

förändra sitt varumärke av olika anledningar, det kan vara så att varumärket ses som negativt, 

det kan vara så att det inte stämmer överens med verkligheten eller så kan det vara så att en 

stat utvecklats förbi hur varumärket såg ut innan jämfört med nutiden. Varumärken förändras 

långsamt om det inte finns en aktiv process, därför kan länder som tidigare setts som fattiga 

utvecklingsländer fortfarande ses som det idag fast så inte är fallet (Anholt, 2006). 

Det finns fyra huvudsakliga anledningar till att en stat väljer att använda sig av nation 

branding på ett aktivt sätt. Det första är introducerande av staten, att staten inte anser sig 
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tillräckligt känd för vad den vill framstå som. Det andra är riktad branding, att staten är känd 

men för fel målgrupp och staten behöver därför rikta sin branding mot rätt målgrupp. Den 

tredje anledningen är rättelse av varumärket, staten är känd men inte för det som den själv vill 

framhäva. Den fjärde och sista anledningen är att statens varumärke är negativt av någon 

anledning, att staten förknippas med dåliga saker. Antingen kan det negativa som staten 

förknippas med vara felaktigt och kan då antingen ignoreras eller rättas till genom nation 

branding. Alternativt kan det staten förknippas med stämma även om staten inte vill det, 

staten kan då välja att korrigera det och förmedla att man jobbar på förändring av det negativa 

som staten förknippas med (Anholt, 2006).   

Nation brand är samma teknik som företag använt sig av i många år nu. Det handlar om att 

stärka sitt lands varumärke för att exempelvis ge landet en högre status eller bättre 

affärskontakter (Hudson-Teslik, 2007). Få länder har en utvecklad strategi för att använda soft 

power för att påverka sin nation brand. De flesta länderna som har en strategi fixerar den vid 

turism för att på så sätt göra staten attraktivt för turister att komma och spendera sina pengar. 

Staterna handlar ofta reaktivt med sin mjuka makt för att påverka sitt varumärke (Brand 

Finance, 2022). 

Varumärket för landet visas ofta upp genom statens kultur, affärsverksamhet, vad landet 

producerar till andra länder, landets politiska ställning, kändisar och även landets möjligheter 

att locka turister. De här sätten kan användas av stater för att marknadsföra sitt varumärke. 

Stater är dock oftast dåliga på att utnyttja sina resurser till att marknadsföra det varumärke de 

vill visa utåt. En outnyttjad resurs när det kommer till nation branding är kultur. Alla världens 

länder har någon form av egen kultur, kultur kan till och med variera mellan grannstäder. Om 

en stat kan visa upp sin kultur eller på något sätt visa upp en kultur de vill förknippas med så 

kan det vara ett bra exempel på lyckad nation branding. Ett event som kan visa upp kulturen i 

staten och de värderingar staten vill marknadsföra är sportarrangemang (Anholt, 2006). 

Den sista delen i föregående stycke är extra intressant för denna uppsats, att sportarrangemang 

kan visa upp hur staten vill framställa sig själv. Anholt utvecklar det inte mer än så, vilket 

säger en del om hur underutvecklad forskningen är på ämnet. Han nämner dock att kultur 

generellt sett är outnyttjat sett till nation branding och eftersom sportarrangemang verkar 

hamna sist på listan betyder det troligtvis att det är den mest outnyttjade kulturella 

marknadsföringen, åtminstone sett till vad forskningen kommit fram till. Frågan att ställa sig 

blir då; vad säger den tidigare forskningen om nation branding och soft power kopplat till 

sport? 
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2.4 Tidigare forskning om sport som politiskt maktmedel 

Det finns inte mycket tidigare forskning kopplat till just begreppen sport, nation branding och 

soft power tillsammans. Enskilt finns forskning om nation branding. Exempelvis som metod 

för att locka människor med specialkompetens till bristyrken inom staten (Silvanto m.fl., 

2015) och även hur en människas personlighet stämmer överens med staters nation brand. 

Med andra ord hur staters nation brand lockar människor att besöka staten (Stokburger-Sauer, 

2011). Exempel på forskning om soft power är en undersökning om hur soft power kan sprida 

liberala och demokratiska värden genom utbytesprogram (Atkinson, 2010). En annan studie 

gällande soft power handlar om hur stater kan använda soft power massmedialt för att 

förekomma våldsamma upplopp och på så sätt minska risken att staten behöver agera med 

våld mot sin egen befolkning (Warren, 2014).  

Den forskning som finns gällande sportswashing kombinerat med antingen nation branding 

eller soft power är mindre utvecklad. Mycket av den tidigare forskningen handlar om olika 

strategier som stater använder sig av och varför vissa stater använder sig av vissa strategier 

och andra stater inte gör det. 

2.5 Strategier om nation brand 

Strategier som stater antar beror på vilken situation de befinner sig i. Dessa stater använder 

sina soft power-strategier på olika sätt. Brasiliens strategi och Storbritanniens strategi kan 

jämföras. Storbritanniens strategi inför OS 2012 gick ut på att finputsa sitt varumärke och 

rikta strategin genom punktinsatser mot viktiga potentiella samarbetspartners. Man ville ge en 

bild av ett modernt Storbritannien, ett Storbritannien som var öppet och välkomnande, ett 

Storbritannien som var en pålitlig handelspartner. Brasilien hade en annan strategi inför VM 

2014 och OS 2016. Brasilien skulle visa upp styrka, man var redo att bli ett av de 

världsledande länderna både när det kom till ekonomi och inflytande. I Sydamerika har 

Brasilien länge setts som en maktfaktor, nu skulle man även ses som det internationellt. För 

att uppnå dessa mål gick Brasilien så långt som att lagstifta om speciella VM och OS-lagar. 

Dessa lagar innebar att om OS eller VM krävde något (som exempelvis pengar), då kunde de 

ansvariga för arrangemangen i Brasilien bryta mot Brasiliansk lag för att inte äventyra OS 

eller VM (Grix m.fl., 2015). 

Tyskland stod för en annan strategi under VM 2006. Tyskland har en speciell historia med två 

världskrig där speciellt det andra har hängt kvar i våra minnen, därför använde man VM 2006 

för att visa hur man förändrat landet radikalt, lärt sig av sina misstag och bekänt sina synder. 

För även om Tyskland ansåg att man hade gjort upp med sin historia så hängde historian kvar 
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i omvärldens medvetande. Ett lyckat VM kunde dock kabla ut en ny bild, bilden av hur 

Tyskland såg ut nu och hur Tyskland ville ses av omvärlden. Tyskland använde en tydlig 

mediestrategi som påbörjades flera år innan VM, strategin gick ut på att synliggöra VM och 

visa hur det moderna Tyskland såg ut. Tyskland som av förklarliga skäl har en svag militär 

makt men fortfarande är en stark maktspelare i Europa när det kommer till ekonomin ville inte 

bara ändra sitt anseende genom sporten. Man ville även öka sin soft power långsiktigt för att 

fortsatt kunna hävda sig på den globala arenan (Grix & Houlihan, 2014). Qatar som anordnat 

VM 2022 är inte lika bekymrade av sitt dåliga rykte, speciellt eftersom Qatar är ett så litet 

land och är relativt okänt för många människor. Deras strategi är att hamna på världskartan 

genom sporten, tanken är att bygga mjuk makt genom att ösa in stora summor pengar i 

sporten via sponsring eller anordnande av sportevenemang.  (Grix & Brannagan, 2016).  

2.6 En värld i förändring 

Ekonomin har skiftat i världen de senaste 30 åren, stora länder som Brasilien, Kina, Indien 

och Sydafrika har mer ekonomisk makt och inflytande. Detta är även något som märks när det 

kommer till anordnandet av stora sportevenemang. Större länder på ekonomisk frammarsch 

väljer också att anordna stora sportevenemang. Tre länder som under 2000-talet haft ett eller 

fler sådana evenemang är Sydafrika, Brasilien och Kina. Det dessa stater vill visa är att de 

delar de normer som anses vara de ”rätta”, kanske framför allt den nyliberala ekonomin. 

Genom stora sportevenemang kan länderna visa att de delar värderingarna och att andra 

uppfattningar som kan finnas om länderna är fel. Genom att bli tilldelade ett stort evenemang 

kan de visa omvärlden att landet faktiskt är en del av gemenskapen. Att anordna stora 

sportevenemang med fler hundra miljoner tittare visar även att landet är en global maktfaktor 

som klarar av att anordna stora event och därmed kan anses vara tillförlitliga när det kommer 

till stora affärer. Det visar dessutom att landet vill tävla på lika villkor då sport utgår från fair 

play och gemenskap. Även om dessa saker inte stämmer när det kommer till kritan så har 

landet fortfarande målat upp bilden av att det stämmer, och en sådan bild hänger gärna kvar i 

människors och andra staters medvetande (Grix & Lee, 2013). 

En studie gjord framför allt på Argentinas VM 1978 visar på hur en auktoritär regim kan 

förändra sitt arbetssätt med att kuva den politiska oppositionen inför ett stort mästerskap. Det 

forskarna presenterar är data på en upptrappning av förföljandet, fängslandet och i vissa fall 

mördandet av politiska meningsmotståndare inför VM. Under de veckorna VM pågick 

minskade regimens repression drastiskt, till att nästan inte existera. Efter VM ökade 

repressionen mot politiska meningsmotståndare igen för att inte regimkritiska nätverk skulle 



12 
 

få fäste, efter en period återgick repressionen till det ”normala”, alltså som det såg ut innan 

den kraftiga ökningen inför VM. Studien avslutades sedan med en mindre kvantitativ studie 

där graden av repression i autokratier undersöktes när länderna höll i ett VM eller OS. 

Mönstret med kraftig repression innan ett sportevenemang var tydligt, samtidigt som det 

under själva eventet var tydligt att repressionen minskade kraftigt (Scharpf m.fl., 2022).  

Kobierecki och Strozek står för en av få kvantitativa studier kopplade till sport tillsammans 

med antingen nation brand eller soft power. Deras studie bygger på hur eftersökt ett land blir 

på internet i samband med att landet arrangerar ett stort sportevent. Deras tanke var att om ett 

land blir mer eftersökt så blir landets nation brand mer spritt över världen. De undersökte VM 

för herrar och de olympiska spelen mellan 2004 och 2018. Det de kommer fram till var att det 

finns en hög grad av ökade efterforskningar på internet om landet som håller i det större 

sporteventet. En annan sak de kom fram till var att länder som redan var välkända hade en 

mindre effekt medan länder som är mindre kända fick en större effekt. Författarna skriver 

också att de genom sökningar på internet inte kan avgöra om det påverkar landets varumärke 

positivt, negativt eller inte alls. De skriver att de tror att det kan bero på hur framgångsrikt 

landet har varit i sin marknadsföring och vilken bild omvärlden redan har om staten 

(Kobierecki & Strozek 2021). 

Sydafrika och deras anordnande av VM 2010 visade att det inte enbart är anordnandet av ett 

evenemang som är viktigt, det är viktigt hur man anordnar det. Det går inte enbart att anordna 

ett stort sportarrangemang och tro att landet får bra publicitet genom sporten. Det krävs 

mycket strategi och arbete bakom en lyckad nation branding genom sport. Det finns stora 

risker med sportarrangemang som nation branding, att det kan slå fel och skada varumärket i 

stället för att stärka det. Människor som arbetade med arrangemanget har i efterhand berättat 

om hur allt planerades in i minsta detalj för att inget skulle kunna gå fel (Knott m.fl., 2015).  

Det vi vet utifrån dagens forskning är att länder väldigt gärna vill ha sportevenemang, soft 

power är viktigt, nation branding är viktigt. Det är viktigt för länderna att sportevenemangen 

ser ut att bli bra anordnande. Vi vet även att stora sportevenemang är en förlustaffär, där stater 

nästan kan gå bankrutt på att anordna ett. Visserligen drar staten mer turism under 

mästerskapet, men det knuffar undan andra potentiella besökare och gör evenemanget till ett 

nollsummespel gällande turism (Grix m.fl., 2015). Vi vet att värdlandet blir mer eftersökt i 

samband med evenemanget, men är det positivt eller negativt? Blir varumärket starkare eller 

svagare av att hålla i ett stort mästerskap? Beror det på vilken typ av stat som håller i det? 
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Den tidigare forskningen kring sport som maktmedel gör inte någon skillnad på om diktaturer 

eller demokratier utnyttjar det (även om olika utfall förväntas). Forskarvärlden verkar alltså 

överens om att sport som mjuk makt inte enbart behöver tillhöra diktaturer eller demokratier, 

vilket är intressant eftersom sportswashing har förknippats med diktaturer som vill tvätta sitt 

rykte främst och soft power främst förknippats med demokratier. Forskningen har enbart 

skrapat på ytan till sport som ett maktpolitiskt verktyg. I denna studie kommer jag att lägga 

till en pusselbit till forskningen genom att tillföra en kvantitativ studie till den existerande 

forskningen. 

3.Metod och data 

I denna del kommer jag att gå igenom vilken metod och data som studien bygger på. 

Variablerna som används kommer att presenteras och jag kommer även motivera varför dessa 

variabler passar bäst för syftet med studien. Jag kommer dessutom att presentera en del 

statistik från rapporterna för att visa hur länder står sig mot varandra gällande sin globala 

konkurrenskraft. 

Ett uppenbart problem med den tidigare forskningen är att den är väldigt fokuserad utifrån ett 

västerländskt perspektiv. Det är naturligt att västerländska forskare har ett västerländskt 

perspektiv, men man måste vara medveten om det också. Denna studie använder sig av data 

som är insamlad från över 150 nationer och där människor från de olika länderna som datan 

samlats in om har fått vara med och påverka. I studien kommer jag att göra en statistisk analys 

där den oberoende variabeln är stora sportevenemang och den beroende variabeln är staters 

varumärken. Studien kommer använda sig av regressionsanalyser. En regressionsanalys är en 

statistisk metod. Den används för att undersöka sambandet och uppskatta effekter av 

oberoende variabler på beroende variabler (Esaiasson m.fl., 2017). 

Denna studie kommer inte lägga fokus på att använda kontrollvariabler. I stället kommer 

studien att använda sig av fixed effects då det fångar in fler saker än kontrollvariabler kan 

göra. Fixed effects innebär att den enhet som jämförs, (stater i detta fall) enbart jämförs med 

sig själv över tid. För att tydliggöra med ett exempel så anordnade Tyskland VM år 2006. 

Resultatet jag då vill komma fram till med regressionsanalysen är på vilket sätt ett event 

påverkade Tysklands GCI. En regressionsanalys med fixed effects jämför då Tyskland 2006 

med Tyskland 2005, 2004 osv och slår ihop alla resultat för att få ett en gemensam analys 

över hur eventen påverkar i genomsnitt. Detta görs för att så många störande variabler som 

möjligt ska plockas bort från analysen. Variabler som inte varierar över tid försvinner då som 
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faktor i analysen, exempel på variabler som försvinner är kultur och geografi. När dessa 

variabler försvinner kan vi med större säkerhet säga att det är eventet som påverkar GCI och 

inte de andra variablerna. Detta kommer ge ett resultat för hur mycket ett stort 

idrottsevenemang påverkar landets GCI. 

3.1 Oberoende variabel 

Den oberoende variabeln som denna studie fokuserar på är stora sportevenemang. För att ett 

sportevenemang ska anses vara stort krävs ett antal kriterier som jag själv valt ut utifrån ett 

teoretiskt antagande om vad som kan krävas för att ett stort sportevenemang ska ha påverkan 

på en nations varumärke. Dessa kriterier är inte solklara och går att ifrågasätta, det krävs dock 

att vissa urvalskriterier görs för att analysen ska kunna säga något om påverkan.  

Kriterier för event: 

1. Minst 100 miljoner tittare över eventets spännvidd. 

2. Eventet får inte gå i samma land varje år. 

3. Eventet måste ha en global spridning av tittare eller ha en stor regional spridning. 

4. Eventet får inte vara återkommande varje år. 

Kriterierna behövs för att avgränsa vilka event som är teoretiskt intressanta att undersöka 

effekten av. Anledningen till att minst 100 miljoner tittare krävs är för att ett event med 

mindre antal tittare bör ha mindre påverkan på anseendet på staten som anordnar det. 

Anledningen till att det inte får gå i samma land varje år är för att det då inte går att mäta 

någon förändring. Ett stort event som super bowl kan därför inte användas då det alltid går i 

USA. Anledningen till att eventet måste ha en global spridning av tittare eller en stor regional 

spridning är för att påverkan mest troligt blir större då på statens anseende. Även om 

exempelvis cricket är stor i Indien och Storbritannien och därför ses av många (främst pga 

Indiens storlek) så får evenemanget ingen stor spridning utanför ett fåtal länder. Anledningen 

till att evenemanget inte får vara återkommande varje år är för att det gör evenemanget mindre 

speciellt och därmed inte får så stor uppmärksamhet vilket borde påverka staten som anordnar 

det mindre. 

De länder som kommer att användas som oberoende variabel är alla länder som haft ett stort 

mästerskap mellan 2001 och 2017. Eventen som kommer användas är VM i fotboll för herrar 

och damer, de olympiska spelen, både sommar och vinter samt de kontinentala mästerskapen i 

fotboll för Afrika (AFCON), Europa (EM), Sydamerika (Copa America) och de asiatiska 

mästerskapen (AFC). Det finns dock några undantag som jag kommer presentera här. 
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Ekvatorialguinea arrangerade AFCON 2012 och 2015, data på Ekvatorialguineas GCI saknas 

dock för dessa år och Ekvatorialguinea faller därför bort från analysen. Även AFC-

mästerskapen 2007 faller bort då mästerskapet delades i arrangörskap mellan 4 olika länder, 

vilket gör det svårt att tillskriva effekten av förändring på GCI för dessa länder beroende på 

vem som hade de största matcherna och syntes mest i media. Det finns ett antal mästerskap 

där två länder delat på arrangemanget. Dessa har jag valt att ha kvar då jag dels anser att för 

mycket data försvinner annars, dessutom bör två länder kunna dra nytta av att sola sig i 

glansen av ett arrangemang. Blir det fler än två länder börjar det blir svårare att avgöra om hur 

ett land påverkas.  

 

De evenemangen jag har valt ut att analysera ser ut på detta sätt när det kommer till spridning 

av event per år där axeln med år börjar med 2001 fram till 2017. I denna data är det inte 

antalet event som räknas ut eventländer, detta då länder kan anordna event tillsammans. Det 

diagrammet visar på ett bra sätt är att det finns många tillfällen för ett land att sola sig i 

glansen av ett stort sportevenemang. Anledningen till att det inte följer ett jämnt mönster är 

för att vissa event anordnas oftare än andra. VM i fotboll är enbart var fjärde år medan 

exempelvis Copa America håller sina evenemang lite oftare och dessutom har extrainsatta 

tävlingar ibland.  
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I nästkommande diagram kan vi även se hur eventen är utspridda över världen. I detta 

diagram tillhör Australien den asiatiska kontinenten. Detta är på grund av att Oceanien inte 

har mer än ett anordnat evenemang och Australien faktiskt tävlar i de asiatiska mästerskapen 

när det kommer till fotboll.  

 

Detta diagram säger inte något om varför event anordnas på vissa platser. Det diagrammet 

visar oss är dock att alla kontinenter mellan åren 2001 och 2017 har haft en mängd event. 

Nordamerika som enbart består av tre länder har exempelvis haft hela 5 event. Asien är sett 

till antalet länder något underrepresenterat medan Europa är överrepresenterat. Men 

huvudsaken här är att evenemangen som anordnats har varit ganska väl spridda. Detta är inte 

särskilt konstigt då många av evenemangen är regionala, men det är viktigt att påtala att 

eventen i denna studie är plockade från världens alla hörn.  

3.2 Beroende variabel 

Den beroende variabeln i studien är staters varumärken. För att operationalisera den beroende 

variabeln, så kommer jag att använda världsbankens ”Global Competitivness report” som ges 

ut årligen och mäter staters förmåga att ge sina medborgare välstånd och hur de utnyttjar sina 

befintliga resurser till det (Schwab, 2019). Rapporten poängsätter staterna på en skala från 1 

till 7. Denna skala kommer jag i denna studie omvandla till en skala på 1 till 100 då detta är 

mer pedagogiskt och intuitivt. Anledningen till att denna rapport är intressant för min studie är 

för att den bygger mycket på insamlade data från en årlig survey som görs med experter i de 

länderna som undersöks. Den teoretiska tanken bakom studien är att ett sportevenemangs 

genomförande kan påverka människors uppfattning om landet. Mycket av mjuk makt 

härstammar ifrån hur människor upplever stater. Eftersom dessa experter enbart är människor 
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och inte är immuna mot att påverkas av evenemang så bör ländernas poäng kunna påverkas av 

om de har ett stort evenemang eller inte.  

Innan 2004 kallades poängsättningen för ”Growt competitivness index” och efter 2004 kallas 

den för ”Global competitivness index”. Skillnaden är inte stor och berör dessutom enbart den 

hårda datan. Den mjuka datan som jag är intresserad av har inte förändrats över tiden jag 

jämför event med poängsättningen. Hädanefter kommer därför GCI att användas om både 

Growth och Global competitivness index. Den mjuka datan som rapporten utgår ifrån kommer 

från ett antal experter i varje land som deltar, de experterna sätter poäng i en survey på diverse 

olika parametrar. För denna studie är det inte intressant hur eller varför experterna poängsätter 

länder på vissa sätt. Det fokus ligger på i denna studie är förändringen av GCI över tid och om 

den förändringen kan tänkas ha en påverkan av den oberoende variabeln som är stora 

sportevenemang. Eftersom det är människor som betygsätter länderna så finns det en 

möjlighet att experterna blir påverkade av den oberoende variabeln, antingen medvetet eller 

undermedvetet.  

Datan som används kommer från WEF global competitivness report, mellan åren 2001 och 

2017.1 Anledningen till att dessa år används är för att 2001 började rapporten att sätta poäng 

där den tidigare enbart använt sig av rankingar av länderna. Efter 2017 ändrades metodologin 

kring poängsättningen för mycket för att kunna jämföras med tidigare år och därför kan åren 

efter 2017 inte användas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Data för 2007–2017 fanns tillgänglig att ladda ner. Data mellan 2001–2006 har jag sammanställt för varje år 

och land från de olika årsrapporterna.  
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För att illustrera hur poängsättningen kan se ut och skillnaden mellan länderna kommer jag 

här ge några exempel på hur ländernas poäng ser ut över tid. 

 

 

Här är ett exempel med tre olika länder som ligger på tre olika nivåer. USA högt, Brasilien 

medel och Zimbabwe lågt. Ländernas GCI-poäng fluktuerar ganska mycket. Zimbabwe går 

från att ligga på runt 30 GCI till att kraftigt öka till över 40 GCI över några år. Brasilien går 

från att ligga på runt 55 GCI till att hamna på 45 GCI för att sedan studsa tillbaka till ungefär 

55. USA har i början av 2000-talet ett GCI på strax över 80 men tappar till ca 73 GCI runt 

2010 för att sedan studsa tillbaka. Det jag vill illustrera med dessa tre länder är dels hur GCI 

ser ut för tre länder på olika nivåer, dels hur GCI kan förändras från år till år, både till det 

bättre och till det sämre. Ett högt GCI borde indikera ett bättre varumärke, ju högre GCI desto 

bättre. Eftersom GCI är en vedertagen ranking vill länder självklart hamna högt upp, men det 

är många olika faktorer som spelar in.  

Denna data är inte perfekt för att mäta en stats varumärke då den egentligen mäter andra 

saker, uppfattningen av staten hoppas jag komma åt genom de subjektiva bedömningarna och 

av den anledningen kan denna data användas. Det allra bästa hade varit rena mätningar över 

staters varumärke. Det finns två sådana mätningar som genomförs varje år, de är dock inte 

aktuella för denna studie. Den ena är inaktuell då datan inte är tillgänglig för allmänheten och 
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jag har därmed ingen möjlighet att komma åt siffrorna för varför vissa länder rankas högre än 

andra. Den andra mätningen som hade kunnat användas har dels mätts i för kort tid, sedan 

2015 och det finns för lite data för att använda i en statistisk analys. Dessutom skulle det kosta 

ca 6000 dollar att begära ut den datan, vilket inte gör den lämplig att använda för studier.  

3.3 Forskningsmetod och genomförande 

Studien kommer använda sig av en statistisk regressionsanalys. I ett första skede jämförde jag 

år där länder har event med år där länder inte har event. Mycket av effekten kan dock 

troligtvis förklaras av andra faktorer än att eventet påverkar, exempelvis kan det vara så att 

enbart rika länder anordnar stora event och rika länder har därför ett högt GCI oavsett event 

eller inte. För att få bort effekten mellan länderna körde jag därför de kommande 

regressionsanalyserna genom fixed effects. För att testa om de större evenemangen har en 

större effekt kördes dessutom de evenemangen i en separat analys för att undersöka om 

arrangemangets storlek har påverkan på utfallet av landets GCI-poäng.  

Jag genomförde dessutom en regressionsanalys med laggade och ledande dummyvariabler i 

fixed effect. Med andra ord testade jag hur effekten av event såg ut på GCI över tid. 

Problemet med att köra en analys med laggade och ledande variabler är att en del av 

datamängden försvinner eftersom jag exempelvis inte kan mäta tre år innan år 2002 då datan 

inte finns för år 1999. Av den anledningen valde jag att enbart köra de laggade och ledande 

variablerna med tre år innan och tre år efter. Detta gör att data för år 2001–2003 och 2015–

2017 delvis försvinner från analysen. Det jag får i utbyte mot förlorade data är att jag får en 

analys där vi kan se förändring över tid. Anledningen till att jag använder laggande och 

ledande variabler är för att vi inte vet om effekten kommer just under eventåret. Om vi 

däremot kör med dessa variabler får vi veta hur effekten ser ut åren innan och året efter 

eventen. När dessa variabler sätts samman kan vi även se om det finns ett mönster eller inte 

för hur GCI förändras innan, under och efter event.  

4.Resultat 

I resultatdelen kommer resultatet av studien att presenteras. Till att börja med kommer en 

enklare regressionstabell att presenteras och ge en bild av hur studien startade. Efter det går vi 

in på en lite mer avancerad statistisk regressionstabell där vi använder oss av fixed effects för 

att plocka bort så många störande variabler som möjligt. Efter det kommer vissa event att 

plockas bort för att vi ska kunna avgöra om storleken på eventet har någon inverkan på 

förändringen av GCI. Slutligen kommer en regressionsanalys med laggade och ledande 
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variabler att presenteras i huvuddelen av analysen, detta för att vi ska kunna se hur ett event 

förändrar GCI över tid. Resultatdelen avslutas sedan med några extra analyser som är 

teoretiskt intressanta men som inte har med GCI att göra. Där undersöker jag 

sportevenemangs påverkan på andra viktiga samhällsdelar.      

 

4.1 Tabell 1: Regressionstabell 

Beroende variabel: GCI                           

                                         GCI 

Event 
7,936 

(1,972) 

Konstant 
53.07*** 

(0,265) 

N 2102 

R2 0,008 

Standardfel inom parentes. 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Till att börja med körde jag en regressionsanalys där jag jämförde år där länder hade 

sportevenemang med alla andra år och alla andra länder som fanns i datan. Analysen visar att 

medelvärdet för ett land som inte har event är 53.07 GCI-poäng. På raden som behandlar 

event ser vi att länder som har ett stort sportevenemang har 7,936 högre poäng i genomsnitt än 

länder som inte har event. R2-värdet i tabellen visar den förklarade variansen. Det vill säga 

hur mycket förklaring som kan tillskrivas eventens påverkan på GCI, i detta fall är det 0,008 

vilket kan översättas i 0,8% av förklaringen. Detta är inte en särskilt stor del av förklaringen 

till varför GCI förändras alltså. Slutsatsen vi kan dra av denna analys är dock att länder som 

har stora sportevenemang också har ett högre GCI, vilket borde vara ett incitament för att 

hålla i stora sportevenemang. Denna analys har dock många brister, det enda den säger är att 

år som länder håller i stora evenemang ger högre GCI. Förklaringen till resultatet ligger 

troligtvis i att det finns en annan variabel som gör att länder både håller i stora 

sportevenemang och ligger högre i poäng i GCI än många andra länder. Ett exempel på en 
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sådan variabel är rikedom. Ett rikt land har mest troligt en hög poäng i GCI då det är ett 

utvecklat land med god ekonomi som kan ge sina medborgare välstånd. Det är dessutom dyrt 

att arrangera ett stort sportevenemang och då krävs det också rikedom. Det finns alltså mycket 

som talar för att ett problem med denna analys är att det är för många andra faktorer som 

påverkar resultatet. Av den anledningen kommer jag att övergå till att köra 

regressionsanalyser i fixed effects. 

 

4.2 Tabell 2; GCI: Fixed Effects & GCI: VM & OS Fixed effects 

 

                             GCI: Fixed effects                                         GCI: VM & OS Fixed effects 

Event 
0,879 

(0,622) 

 
1,180 

(1,050) 

N 2102 

 

2077 

R2 0,001 
 

0,001 

 

Standardfel inom parentes 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Tabell 2 är egentligen två olika regressionsanalyser som jag har bakat ihop i en tabell. Båda 

regressionsanalyserna är gjorda med fixed effects, alltså där varje land jämförs med sig självt 

över tid. Detta görs för att få bort jämförelser som kan påverka, som exempelvis rikedom eller 

grad av demokrati. Analysen innehåller numera alltså enbart länder som håller i stora 

sportevenemang, dessa jämförs med sig själva över tid. Det intressanta med denna analys är 

att event nu enbart ger en ökning med 0,879 poäng, alltså inte ens ett helt poäng på en skala 

på 1–100. Den förklarade variansen kan dessutom enbart uppmätas till 0,001 eller 0,1% av 

förklaringen. Detta verkar tyda på att anordnande av event inte har någon större effekt på 

GCI.  

I regressionsanalysen som heter GCI: VM & OS Fixed effects valde jag att plocka bort 

mindre evenemang som VM i fotboll för damer, Copa America, AFC Asian Cup, EM och 
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Afcon. I denna analys finns alltså enbart fotbolls-VM för herrar, sommar-OS och vinter-OS 

kvar. Denna analys körde jag för att undersöka om de större eventen hade större effekt på GCI 

än de mindre eventen. Som vi kan se finns det en liten positiv skillnad då event här ger en 

ökning med 1.18 poäng. Om vi kastar ett öga på felmarginalen ser vi dock att nästan hela 

ökningen kan vara ett resultat inom felmarginalen, det finns alltså en stor risk att resultatet är 

en slump. Ökningen är inte heller statistiskt signifikant då den saknar stjärnor (en stjärna hade 

gett stöd för att det var statistiskt signifikant med 95% säkerhet) och därför är högst osäker. 

Även i denna analys ligger r2-värdet på 0,001, andelen förklarad varians är alltså fortsatt lika 

låg som när vi inkluderade de andra eventen.  

Det de tre analyserna säger oss är att det finns en effekt av att anordna stora sportevenemang, 

effekten är dock ganska liten och inte heller statistiskt signifikant. Dessutom är den förklarade 

andelen varians låg, vilket tyder på att det finns många andra variabler som förklarar varför 

GCI ökar eller minskar. Vi kan även se tydliga skillnader mellan analys ett jämfört med 

analys två och tre. Den skillnaden kommer av att när vi kör regressionsanalyserna med fixed 

effects så jämför vi enbart länder med sig själva. I den första analysen jämfördes alla landår 

där sportevenemang arrangerades med alla landår där det inte gjorde det. För att exemplifiera 

skillnaden så jämförs ett rikt land som USA med ett fattigt land som Somalia i analys ett. När 

den jämförelsen görs är det inte konstigt att USA drar upp snittet för GCI då de anordnar 

event och är ett rikt land medan Somalia inte anordnar event och är ett fattigt land. En stor del 

av analys ett kan därför troligtvis förklaras med andra variabler som exempelvis rikedom som 

påverkar både GCI och om landet får anordna ett stort sportevenemang. De variablerna lyfte 

vi bort genom fixed effects då USA nu enbart jämförs med USA men över tid. 

I nästa analys har jag använt mig av laggade och ledande variabler. Anledningen till att jag 

använder dessa dummyvariabler är för att mäta effekten arrangerande av sportevenemang har 

innan och efter event. Det är rimligt att anta att sportevenemangen inte enbart har effekt under 

just det året de hålls. Innan evenemanget pratas det om hur evenemanget ska se ut och folk är 

förväntansfulla, efter evenemanget pratas det om hur bra eller dåligt evenemanget var och 

vilka som vann, överpresterade eller underpresterade. Därför använder vi dessa variabler för 

att jämföra varje landår som ett evenemang hålls med sig självt tre år innan till tre år efter 

evenemanget. När vi gör detta kommer vi se om det finns ett mönster för evenemang över tid. 
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4.3 Tabell 3: Laggade och ledande variabler 

                      -3år              -2år            -1år           Event         +1år           +2år            +3år 

GCI -0,514 

(0,691) 

-0,091 

(0,678) 

0,453 

(0,647) 

0,879 

(0,622) 

0,244 

(0,605) 

0,600 

(0,620) 

0,616 

(0,600) 

N 1690 1829 1966 2102 2028 1949 1848 

R2 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 

Standardfel inom parentes 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

När vi tittar på tabellen kan vi se att det finns ett mönster. Några år innan eventet är GCI lägre 

för landet även vad det annars är, ett år innan eventet bryts den trenden och håller i sig över 

och efter eventet. Vi kan även se att antalet länder som här representeras av N är färre innan 

eventet och efter. Detta beror på att när datan körs igenom regressionsanalysen körs den för år 

2001 till år 2017. När jag lägger in laggade och ledande variabler försvinner dock en del 

jämförelser då vi inte kan jämföra event för 2001 med data för 1998 då den datan inte finns. 

Detsamma gäller för år efter 2017. 

För att förenkla kommer jag att sätta in alla dessa siffror i ett diagram som gör datan och 

mönstret mer överblickbart. 

Diagram 1: GCI över tid med konfidensintervall 
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Det detta diagram visar är alltså GCI tre år innan ett event hålls, till tre år efter. I diagrammet 

är 0 där event hålls, negativa tal är innan event och positiva tal efter event. GCI för event är 

den röda mittenlinjen medan de två andra linjerna som är ovanför och nedanför representerar 

konfidensintervallet. Konfidensintervallet är alltså med vilken säkerhet vi kan lita på dessa 

siffror, resultatet ligger någonstans mellan det övre konfidensintervallet och det nedre 

konfidensintervallet. Denna regressionsanalys är körd med fixed effect, så länder jämförs med 

sig själva. Det vi kan utläsa av diagrammet är att det finns en svagt positiv uppgång inför ett 

stort sportevenemang, denna uppgång når sin höjd under året sportevenemanget hålls till att 

falla tillbaka en aning året efter. Det faller dock inte tillbaka till nivån som vi började på tre år 

innan eventet. År två efter event ser vi återigen en svag uppgång som håller i sig år tre. Det 

finns alltså ett mönster att stora sportevenemang ger en ökning i GCI över tid för landet som 

arrangerar evenemanget. Det ska dock sägas att ökningen är inte särskilt stor, det handlar om 

ca 1.5 poäng i GCI från lägsta till högsta notering. Siffrorna är inte heller statistiskt 

signifikanta, vi kan ha att göra med slumpen att dessa siffror ter sig på just detta vis. I nästa 

diagram ska vi undersöka hur GCI ser ut på lång sikt efter event. 

Diagram 2: GCI efter event 
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direkt sägas att det finns en del problem med denna data. Exempelvis finns det bara ett land 

som hade event 2001 och därmed är det bara ett land som kan ha data 2017 då jag jämför alla 

länderna med sig själva genom fixed effects. Ju längre högerut vi kommer på diagrammet 

desto färre eventår blir det som vi kan jobba med. Den intressanta kurvan är dock efter 

eventet, där GCI går upp med 0,4 poäng från eventet och 0,8 från året efter eventet. Ökningen 

är dock så liten att det är svårt att dra några säkra slutsatser utifrån resultatet.   

4.4 Andra utfall av event 

Vi har hittat en del intressanta resultat med regressionsanalyserna som jag tidigare presenterat. 

Även om resultaten inte är stora eller signifikanta så uppenbarar sig ett mönster om att stora 

sportevenemang påverkar GCI i någon form. Sportevenemangen verkar påverka GCI 

långsamt över tid då jag med regressionsanalyserna har visat att GCI ökar i samband med 

evenemanget och att ökningen håller i sig i många år efter evenemanget. Från början var 

tanken att studien enbart skulle jämföra sportevenemangs påverkan på GCI. Det finns dock 

fler teoretiskt intressanta variabler att jämföra med sportevenemang. För att dyka än djupare i 

sport som politik valde jag därför att göra regressionsanalyser över andra samhällsdelar som 

jag tror påverkas av stora sportevenemang. 

Jag bestämde mig för att testa tre olika variabler, BNP, grad av korruption och demokrati. 

Detta är tre ofta undersökta delar i samhällsvetenskapen, men inte lika ofta kopplat till sport. 

Att det inte undersökts tidigare finner jag aningen underligt då vi vet att den ekonomiska 

faktorn i sport är viktig. Vi vet även att korruptionen inom organisationer som FIFA är 

utbredd. I denna studie har jag dessutom nämnt en annan studie som tar upp problemet med 

stater som förtrycker sin befolkning i samband med sportevenemang (Scharpf m.fl., 2022). 

Jag kommer här att presentera tre regressionsanalyser som jag sedan går igenom nedanför. 

Alla analyser är körda i fixed effects så varje land enbart jämförs med sig själv. Alla analyser 

har även laggade och ledande variabler för att se hur effekten ser ut tre år innan till tre år efter 

eventet. 
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Regressionsanalys 4: BNP per capita 

 3 år före 2 år före 1 år före Event 1 år efter 2 år efter 3 år efter 

BNP 9,797 

(791,9) 

320,0 

(793,5) 

844,6 

(759,8) 

1588,4* 

(753,3) 

1492,9* 

(713,5) 

1484,6* 

(683,8) 

1291,1* 

Konstant 16598,1*** 16774,9*** 16935,0*** 

 

17093*** 17336*** 17585*** 17836*** 

N 2006 2150 2294 2438 2296 2154 2012 

R2 0,000 0,000 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 

Standardfel inom parentes 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Analysen med BNP visar att ökning av BNP kommer året innan event men har en ihållande 

effekt åren efter eventet, ekonomiskt verkar det alltså vara positivt att hålla i ett 

sportevenemang. Siffrorna visar att effekten nästan är noll tre år innan då det enbart landar in 

på 9,7 dollar mer än vad landet hade haft utan event. Två år innan ökar det med 320 dollar för 

att ett år före event öka till 844 dollar. Under eventet är BNP per capita som högst med 1588 

dollar och både ett och två år efter ligger länderna strax under 1500 dollar över vad de skulle 

haft utan event. Effekten börjar avta lite tre år efter eventet men ligger fortfarande på 1291 

dollar mer per capita än vad landet hade gjort utan sportevenemang. Det siffrorna säger oss är 

alltså att ett lands ekonomi växer i samband med evenemang, siffrorna för event och åren 

efter är dessutom statistiskt signifikanta. Det finns alltså ett samband mellan att hålla i event 

och landets ekonomi. Vad det beror på kan vi naturligtvis inte veta utifrån detta, det kan bero 

på ökad exponering för företag, ökad turism eller att landet spenderar mer pengar i samband 

med evenemang och att den effekten håller i sig även efter evenemanget. Det intressanta för 

denna studie är dock inte att ta reda på varför det händer, det intressanta är att 

sportevenemang faktiskt har en effekt på en viktig del av samhället, nämligen ekonomin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Regressionsanalys 5: Grad av demokrati 

 3 år före 2 år före 1 år före Event 1 år 

efter 

2 år 

efter 

3 år efter 

Demokrati 0,882 

(1,126) 

0,454 

(1,134) 

0,414 

(1,107) 

-0,123 

(1,120) 

-0,324 

(1,104) 

-0,988 

(1,120) 

-1,265 

(1,133) 

Konstant 67,60*** 67,67*** 67,69*** 67,70*** 67,90*** 68,05*** 68,18*** 

N 2089 2239 2389 2539 2392 2244 2096 

R2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

Standardfel inom parentes 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Det denna regressionsanalys visar är att stater innan event har en positiv utveckling av 

demokrati, även om det rör sig om runt 0,4–0,8 poäng på en skala 1–100. Det intressanta 

händer under eventet där graden av demokrati sjunker och fortsätter sjunka efter eventet, 

graden av demokrati sjunker dessutom tämligen drastiskt år 3 med nästan 1,3 poäng. Utifrån 

enbart denna analys kan jag givetvis inte förklara varför demokratin sjunker under event och 

fortsätter att sjunka efteråt. Det jag kan bidra med är ett teoretiskt resonemang som möjligen 

kan vara en förklaring och som kanske bör utforskas noggrannare i framtida forskning. En 

möjlighet till mönstret är att stater innan stora sportevenemang vill visa världen hur bra staten 

är och på så sätt städar upp inom landet och visar upp sin bästa sida. När evenemanget är över 

kan staten sluta oroa sig över sitt anseende i lika hög grad och därför blir det ”business as 

usual” efter eventet. Detta är en högst rimlig teoretisk förklaring även om jag inte med denna 

analys kan bevisa det. I övrigt finns det inte många teoretiskt rimliga förklaringar till att 

demokratin skulle försämras efter ett stort sportevenemang. 
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Regressionsanalys 6: Grad av korruption 

 3 år före 2 år före 1 år före Event 1 år 

efter 

2 år 

efter 

3 år efter 

Korruption 0,591 

(0,908) 

0,946 

(0,913) 

1,181 

(0,888) 

1,560 

(0,899) 

1,377 

(0,875) 

1,508 

(0,865) 

1,597 

(0,842) 

Konstant 49,00*** 48,89*** 48,78*** 48,65 48,60*** 48,55*** 48,49*** 

N 2057 2205 2353 2501 2357 2212 2067 

R2 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 

Standardfel inom parentes 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Korruptionsanalysen går åt motsatt håll jämfört med de andra två analyserna, högre poäng är 

detsamma som mer korruption, om man vill minska korruptionen ska man alltså ha minus. 

Eventländer visar dock att korruptionen ökar i samband med event och fortsätter att öka 

efteråt. Innan eventet är ökningen på ca 0,6–1 poäng på en skala på 1–100, efter eventet ligger 

ökningen på 1,5. Det ska även sägas att ingen av analyserna bygger vidare på tidigare år, om 

en ökning är 1 under ett år och 1,5 nästa så är ökningen inte 2,5 utan ökningen gäller från 

landets egna snitt när de inte har event. En teoretiskt trolig förklaring till att korruptionen är 

högre i landet både innan och efter event är att dessa sportevenemang kantas av korruption. 

Det är en stor möjlighet för många länder att anordna dessa evenemang och därför byter 

pengar ofta händer i samband med att evenemangen ska arrangeras. Att ökningen fortsätter 

även efter evenemanget kan bero på att effekten är fördröjd och märks först några år efter, när 

mätningarna görs. Det kan även vara så att landet ansett sig komma undan repressalier och 

därmed kan vara mer öppna med sin korruption och att det då märks i undersökningarna.  

4.5 Resultat av andra analyser 

Till att börja med ska sägas att de flesta av dessa siffror varken visar sig vara signifikanta eller 

ha ett högt R2värde. Vi ska därför vara försiktiga med att dra några större växlar av resultatet. 

Mönstret är dock intressant att analysera oavsett då det ändå målar upp en bild av hur 

evenemang möjligtvis kan påverka, om än i mindre skala än många kanske tror. Det dessa 

analyser säger oss är att länder som håller i sportevenemang blir rikare under och efter event, 
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de blir mindre demokratiska och mer korrupta. Ur ett typiskt västerländskt perspektiv där 

fokus ligger på att vilja ha hög demokrati och låg korruption är det alltså negativt att hålla i ett 

mästerskap. Troligtvis är det dock inte länder som Tyskland och USA som drar ner snittet i 

dessa analyser då dessa länder är fria demokratier som granskas och om korruptionen steg i 

samband med event skulle dessa länders media och befolkning börja ifrågasätta detta. Det ska 

sägas att dessa länder inte är ofelbara men den troliga förklaringen till ökningen ligger i att 

länder som är odemokratiska och sedan tidigare korrupta trappar upp inför ett mästerskap och 

den upptrappningen ser vi effekten av även efter mästerskapen. 

 

5.Slutsats 

Det är eftersträvansvärt att anordna ett stort sportevenemang, många av världens länder 

ansöker om att anordna mästerskapen varje år. Det är bara ett eller ibland två länder som får 

anordna eventet men många fler ansöker varje gång. Vi vet dock inte varför dessa länder 

lägger ner tid, resurser och energi för att anordna evenemangen. I denna studie har jag med 

utgång i soft power teorin och teorin om nation branding testat om sportevenemang har effekt 

på hur staters varumärken uppfattas. Detta operationaliserade jag genom att mäta förändring i 

GCI för stater som anordnar stora sportevenemang. Det jag kom fram till var att det finns en 

svag positiv förändring i GCI för stater som håller stora sportevenemang. Den är dock för 

svag och dessutom inte statistiskt signifikant för att dra några säkra slutsatser ifrån. Jag gjorde 

även extra analyser om hur sportevenemang påverkar andra viktiga samhällsbitar. Även om 

alla dessa inte heller hade starka eller signifikanta resultat visade de ändå ett mönster, 

mönstret att sportevenemang påverkar olika delar av staterna. 

Det finns tre anledningar som dyker upp som mest teoretiskt rimliga till att ingen tydlig 

positiv effekt kunde hittas. Antingen påverkar inte anordnandet av stora sportevenemang 

anseendet hos staterna som håller i evenemangen. Om det ligger till på det sättet så är 

sportevenemang och deras anordnande isolerade från resten av världspolitiken. Det andra 

alternativet är att människorna som deltar i denna survey är så pass professionella och 

medvetna om vad deras svar betyder för undersökningen att de kan se bortanför 

sportevenemangens glans och dragningskraft och därför inte påverkas ens undermedvetet. Ett 

tredje potentiellt alternativ är att mätningarna av GCI inte är vetenskapligt gjorda, ett tecken 

på det är att ländernas GCI fluktuerar så mycket år för år. Om det ligger till på det sättet så är 

det inte konstigt att ett resultat inte går att komma fram till. 
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Med denna studie har jag lagt till en pusselbit till det hitintills ganska outforskade fenomenet 

som kan kallas sport som politik. Det är ett oerhört viktigt ämne då stora sportevenemang 

används som politiska aktioner. Det finns stöd i den befintliga litteraturen att sport kan 

användas som mjuk makt och vi vet att mjuk makt är viktigt. Därför krävs det att detta 

forskningsfält utvecklas de kommande åren, så att vi kan få veta mer om hur sport som mjuk 

makt påverkar stater och världen. De studier som tagit upp detta ämne tidigare har bidragit 

med teoretiska antaganden. Exempelvis Grix m.fl., (2015), Grix & Houlihan, (2014) och Grix 

& Lee, (2013). Mycket av det de kommer fram till i sina studier är teoretiskt gångbart men 

som jag visat med denna studie så verkar det inte finnas empiriska bevis för att stater 

använder soft power för att aggregera mjuk makt. Det kan fortfarande vara så att stater kan 

aggregera mjuk makt på detta vis, det måste dock bevisas genom empiriska studier som tar 

många olika stater över längre tid i beaktande.  

Det framtida forskning behöver fokusera på är att hitta ett sätt att mäta sport och 

sportevenemang i siffror, hur mycket förändring ger ett sportevenemang? Detta kan göras 

genom exempelvis större undersökningar av hur vanliga människor uppfattar stater som 

arrangerat stora sportevenemang. Hur vanliga människor uppfattar saker lägger sedan grunden 

för hur staterna i landet uppfattar saker, åtminstone i demokratiska stater. Sport som mjuk 

makt är dock en komplex fråga som troligtvis inte har ett enkelt svar. Av den anledningen 

krävs det mycket stötande och blötande från forskarvärlden för att vi ska komma fram till 

anledningen till att stater väljer att arrangera dessa stora sportevenemang.  
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