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Abstract 

The goal of this report is to explain the effects of hosting a mega sporting event, in this case 

the Olympics or the FIFA World Cup. Two different kinds of effects is examined; economical 

or cyclical which is represented by the unemployment rate and psychological effects which is 

represented by the number of suicides. A difference-in-difference method is applied 

comparing effects in host countries with effects in countries that applied for hosting the 

event but were not elected. The results show significant effects of hosting the Olympics on 

numbers of suicide; during the year of the Olympics host countries are experiencing fewer 

suicides than applicant countries. Hosting the Olympics may result in greater life-satisfaction 

among host country citizens. However the effects are reversed after the games where the 

number of suicides is higher in host countries suggesting a post-Olympic depression. The 

economical or cyclical effects in host countries are weak proposing low or no significant 

effects for host countries on the unemployment rate. 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 
 

Stora idrottsevenemang likt FIFA World Cup (hädanefter fotbolls-VM) och de Olympiska 

spelen är stora idrottsfester där idrottare och fans världen över samlas för att tävla och 

underhållas under ett fåtal veckor vart fjärde år vardera. Dessa evenemang är onekligen 

något som värderas högt av idrottsälskare och idrottsutövare och det stora intresset av att 

arrangera dessa evenemang tyder på att det också värderas högt av beslutsfattare, eller är 

även de idrottsälskare? Vari ligger värdet av ett sådant arrangemang, gynnas den 

ekonomiska tillväxten? Blir befolkningen lyckligare? Eller är det bara en fråga om nationell 

eller politisk prestige?  

Tidigare forskning visar inga entydiga resultat på om ett arrangemang skulle vara negativt 

eller positivt för ett lands ekonomi utan det råder snarare en viss pessimism om att 

arrangera dessa evenemang utifrån ekonomiska argument. Trots oklara effekter av ett 

evenemang är efterfrågan på att få arrangera de Olympiska spelen eller fotbolls-VM högre 

än någonsin. Till de Olympiska spelen 2012 fanns nio officiella ansökningar från städer 

(länder) som var intresserade att arrangera spelen. Dessa gallrades ner till fem stycken 

huvudkandidater där till sist London blev utsett att arrangera spelen (IOK, 2010). För 

fotbolls-VM är även intresset stort där nio länder kandiderade för spelen 2018 och 2022 

(FIFA, 2010) och intresset ökar även sedan den tidigare rotationsprincipen slopats där det 

var förutbestämt i vilken del av världen som varje spel skulle arrangeras (FIFA, 2007). Detta 

är en uppåtgående trend som har kunnat identifieras sedan de svaga åren på 80-talet då det 

på tre Olympiska spel endast fanns fyra olika officiella kandidaturer. De idrottsliga 

megaevenemangens popularitet syns tydligt när man går igenom ansökningarna till de tre 

senaste Olympiska sommarspelen, vilka minst har haft nio olika kandidaturstäder(länder) per 

spel (Gamesbids, 2013).  

I takt med att intresset för dessa megaevenemang ökat har även kostnaderna för att 

arrangera dessa ökat; konkurrensen om arrangemangen leder till ett sorts budgivningskrig 

där kandidater lägger mer och mer pengar på att få en så bra ansökan som möjligt. Själva 

http://www.olympic.org/Documents/Host_city_elections/2012_OG-Report_of_the_Evaluation_Commission.pdf
http://www.fifa.com/worldcup/russia2018/news/newsid=1211276/index.html
http://www.fifa.com/worldcup/russia2018/organisation/media/newsid=625122/
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arrangemanget kräver också högre kostnader med stora arenor, stora säkerhetspådrag och 

infrastrukturinvesteringar för att klara av den intensiva tillströmningen av idrottsfans och 

idrottare. År 2000 kostade de Olympiska spelen i Sydney $5 miljarder medan kostnaderna 

för Kinas Olympiska spel i Peking 2008 var ca $43 miljarder (Chaptal, 2012).  

Trots ökade kostnader och oklara effekter överstiger alltså efterfrågan utbudet på 

arrangemang av Olympiska spel och fotbolls-VM vilket tyder på att kandidatländer sätter ett 

högt värde på att arrangera ett av dessa evenemang. 

1.2 Avgränsningar 
 

Jag har i denna uppsats haft som ansats att undersöka effekterna på ett lands ekonomiska 

prestationer och mentala tillstånd av att arrangera ett fotbolls-VM eller ett Olympiskt spel; 

idrottsliga megaevenemang. Jag har valt dessa evenemang då de är de enskilt största 

idrottsevenemangen som går att arrangera och borde således intuitivt ge de största 

effekterna (Pumerantz, 2012) (Schwartz, 2012). Fotbolls-VM är ett evenemang som är 

rikstäckande och effekterna borde således även spridas över hela landet. De Olympiska 

spelen däremot arrangeras dock endast av en specifik stad och evenemanget är 

koncentrerat till denna. Det är dock den nationella Olympiska kommitteen som står bakom 

en Olympisk kandidatur och arrangemang. Samtidigt är det oftast landets största stad som 

står som arrangör dit även den största ekonomiska aktiviteten är koncentrerad. Står staden 

för en stor del av ett lands ekonomi, exempelvis står London för ungefär en fjärdedel av 

Storbritanniens BNP (PWC, 2009), borde effekterna vara signifikanta även på nationell och 

inte bara på regional nivå således borde det finnas ett nationellt intresse av att arrangera ett 

Olympiskt spel.  

Vidare har jag valt arbetslöshet som mått på den ekonomiska prestationen, dels för att det 

är en indikator för hur ett land mår ekonomiskt (Investorguide, 2013) och dels för att 

sysselsättningspolitiska åtgärder är vanligt använda av politiker där ett Olympiskt spel eller 

fotbolls-VM skulle kunna vara ett alternativ. 

Det kan även tänkas att megaevenemang inte bara ger ekonomiska effekter utan borde även 

påverka individers mentala tillstånd, exempelvis allmänt lyckotillstånd eller förtroende till 
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staten och medmänniskor. I detta fall har jag valt att studera länders självmordsfrekvenser 

som får fungera som substitut till hur tillfreds med livet olika länders befolkningar är.  

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att empiriskt undersöka möjliga effekter på olika 

makrovariabler av att arrangera ett Olympiskt spel eller fotbolls-VM. Parallellt kommer 

denna undersökning att visa vilka motiv det finns att kandidera för att arrangera dessa 

evenemang. Förhoppningsvis kommer resultaten att bringa klarhet eller ge komplement till 

tidigare motiv eller förklaringar som ges av kandidaturer. Det är även intressant att 

undersöka hur en Olympisk kandidatur eller ansökan om att arrangera fotbolls-VM fungerar 

som politiskt instrument, om exempelvis ett Olympiskt spel kan fungera som finanspolitiskt 

medel för att sätta fart på ekonomin eller sysselsättningen. 

1.4 Frågeställning 
 

Det finns många makroekonomiska variabler som är intressanta att undersöka men jag har i 

denna uppsats fokuserat på två stycken som representerar olika sorters effekter av ett 

arrangemang. De sorters effekter som jag vill undersöka är dels de ekonomiska och dels 

psykologiska effekter. Uppsatsens frågeställning kommer därför att inta en grund där 

värdländer jämförs med länder som kandiderar för spelen för att sedan varieras med 

ekonomiska och psykologiska variabler som grund för jämförelse. 

De ekonomiska effekterna kommer alltså att mätas i hur arrangemanget påverkar 

värdlandets arbetslöshet jämfört med kandidaturländer: 

Hur påverkar arrangemang av ett Olympiskt spel eller fotbolls-VM arbetslösheten i 

värdländer jämfört med länder som kandiderar till samma evenemang? 

Det kan även tänkas att Olympiska spel eller ett fotbolls-VM inte bara ger ekonomiska 

effekter i ett värdland utan även psykologiska som påverkar det allmänna lyckotillståndet i 

landet. Det är således intressant att fråga sig om lyckan skiljer sig mellan värdländer och 

kandidaturländer: 
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Hur påverkar ett arrangemang av ett Olympiskt spel eller fotbolls-VM lyckan i värdländer 

jämfört med länder som kandiderar till samma evenemang? 

2. Bakgrund 

2.1 Olympic Games 
 

De Olympiska spelen har en lång historia och har sitt ursprung i antikens Grekland. I modern 

tid återupptogs spelen i Aten 1896 för att sedan utspelas i olika städer vart fjärde år vilket de 

har gjort sedan dess med uppehåll för världskrig. Ett viktigt steg i riktningen att göra de 

Olympiska spelen stora och kommersiella togs efter 1972 då den internationella olympiska 

kommitteen (IOK) tillät kommersiella företag att sponsra spelen. Innan detta hade spelen 

finansierats av arrangörslandet tillsammas med IOK på en i sammanhanget skral budget. 

Detta var under en tid då det finansiellt inte var hållbart att arrangera ett Olympiskt spel; 

spelen i Montreal 1976 gick med stora förluster vilka fick betalas via en specialskatt av 

Montreals invånare under 30 år efter spelen (Newton, 2012). Det var först Los Angeles som 

arrangerade spelen 1984 som lyckades dra nytta av kommersiell sponsring och försäljning av 

rättigheter, detta kombinerat med försiktiga investeringar i nya arenor gjorde att de gick 

med en vinst på $223 miljoner och blev ett framgångsexempel för framtida arrangörer (IOK, 

2012). 

Idag är spelen återigen hett eftertraktade och länder är inte försiktiga med att lägga ner 

mycket pengar för att locka till sig ett Olympiskt spel. Inte heller är länder som står som värd 

för ett spel restriktiva med att spendera resurser på för att skapa ett spektakulärt 

evenemang. De senaste spelen har kostat stora summor att förbereda och genomföra; 

Spelen i Aten 2004 kostade ca $15 miljarder, $10 miljarder över ursprungsbudget (CNBC, 

2013), spelen i Peking kostade ca $43 miljarder och spelen 2012, som IOK beordrat vara 

ekonomiskt hållbara, kostade London $9 miljarder (Gibson, 2012). 

De städer som kandiderar för att arrangera ett Olympiskt spel måste ha godkännande från 

både den nationella regeringen och den nationella olympiska kommitteen för att kunna få 

sin ansökan godkänd. Vidare måste en ansökan innehålla en finansiell plan för hur spelen ska 
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finansieras och vilka kostnader det kommer att bli. Efter en godkänd ansökan skall 

kandidaturen utvärderas av en utsedd kommission som inspekterar värdstaden och dess 

ansökan. Dessa utvärderingar ligger sedan som underlag för beslut om vilken kandidatur 

som blir vald vilket sker på IOK-sessionen som äger rum sju år innan spelen (IOK, 2011). 

Processen att stå som värd för ett Olympiskt spel är alltså lång och kan ta uppemot eller mer 

än 10 år från att initiera en ansökan till att arrangera spelen.  

2.2 FIFA World Cup 
 

FIFA World Cup eller världsmästerskapen i fotboll har existerat i över 80 år där de första 

mästerskapen utspelades år 1930 i Uruguay. Evenemanget är ett av de absolut största i 

världen med över 3 miljoner åskådare som såg matcherna i Sydafrika på plats 2010 och ca 

750 miljoner världen över som följde finalen på TV (FIFA, 2013). Fotbolls-VM är precis som 

de Olympiska spelen koncentrerade till en kort tidsperiod där fotbolls-VM brukar utspela sig 

över en månad medan de Olympiska spelen vanligtvis varar under 2-3 veckor. Till skillnad 

från de Olympiska spelen arrangeras fotbolls-VM i flera olika städer i arrangörslandet där 

matcherna är spridda över de olika värdstäderna. Fotbolls-VM arrangeras av värdlandet 

tillsammans med det internationella fotbollsförbundet, FIFA (Fédération Internationale de 

Football Association). FIFA är även de som beslutar om vilket land som ska stå som värd för 

mästerskapen och vilka krav de ska uppfylla. Krav som ska uppfyllas eller krävdes av 

kandidaturländer till fotbolls-VM 2018 och 2022 var bland annat att infrastruktur, IT- och TV-

teknologi, transport och logi skulle vara i yppersta topklass. Vidare krävs vissa mått på 

arenorna där mästerskapen utspelas; 12 stycken arenor som tar minst 40 000 åskådare för 

gruppspelsmatcher och minst 80 000 för öppnings- och finalmatcher (FIFA, 2009b) 

Kostnaderna för att arrangera ett fotbolls-VM ligger inte på samma nivå som de Olympiska 

spelen har gjort. Det senaste mästerskapet i Sydafrika 2010 kostade ca $5 miljarder och 

kostnaderna i samband med spelen i Japan/Sydkorea 2002 var ca $7,5 miljarder (Coates, 

2010).  Vilket dock möjligtvis kan komma att förändras då mästerskap nu även tilldelas i 

sammanhanget mindre utvecklade länder, exempelvis Brasilien 2014 och Qatar 2022 som 

kanske inte redan har all infrastruktur och arenor på plats. I fallet med de Olympiska spelen 
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står Kina med Peking, ett mindre utvecklat land relativt exempelvis Storbritannien och 

Australien, ut som ett särskilt dyrt spel. 

2.3 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning på området stora idrottsevenemang/megaevenemang visar en del skilda 

resultat och det finns ingen allmän uppfattning huruvida effekterna av ett eventuellt 

arrangemang skulle vara övervägande positiva eller negativa.  

Det finns ganska omfattande forskning angående de Olympiska spelens påverkan på ett 

arrangörlands ekonomi där man försöker förstå det stora ansökningstryck som finns på att 

arrangera spelen. Resultaten skiljer sig dock mellan olika forskningsprojekt och det finns 

ingen tydlig konsensus. Bland de positiva rapporterna finns bland annat Chong och Hong 

Huis (2012) artikel The Olympic Games and the Improvement of Economic Well Being där de 

kommer fram till att ett arrangörsland har 1-2% högre tillväxt i BNP per capita och att själva 

spelet bidrar med en 2,5 % - ig ökning av BNP per capita-tillväxten under året för 

arrangemanget. De positiva effekterna varar sedan i ytterligare 8 år och författarna finner 

signifikanta skäl för att ansöka om att arrangera ett Olympiskt spel. Detta är dock i 

jämförelse med 115 länder vilka ej arrangerade spelen, forskning där arrangörsländer ställs 

emot jämbördiga ”motståndare” visar andra resultat. Mehrotra (2012) jämför i To host or 

not to host? A Comparison Study on the Long-Run Impact of the Olympic Games 

arrangörsländer med det land som kom näst efter i omrösningen för spelen. Resultaten visar 

att jämfört med länder som kandiderar om att få arrangera spelen uppvisar arrangörsländer 

en sämre utveckling av sin BNP på lång sikt på grund av att investeringar och konsumtion 

skjuter i höjden innan och under spelen för att sedan genom en omvänd multiplikatoreffekt 

gå tillbaka till ”normal” eller pre-Olympisk nivå. 

Även Rose och Spiegel (2011) har undersökt den olympiska effekten och argumenterar för 

att en positiv sådan även sträcker sig till kandidaturländer. De hittar signifikanta resultat på 

att en kandidatur ger en lika stor effekt, i detta fall på landets export, som att faktiskt bli 

tilldelad spelen. Att kandidera för spelen fungerar som en slags signalering om att ekonomin 

i landet är god, att det finns resurser att utnyttja och att landet är kapabelt att ta på sig stora 
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utmaningar vilket lockar företag och investerare att investera i och handla med landet i 

fråga. 

Vidare finner även Tien, Lo och Lin (2011) inga långsiktiga signifikanta effekter på 

arbetslöshet, investeringar och BNP av att arrangera ett Olympiskt sommar- eller vinterspel. 

De finner signifikanta samband mellan arrangemang av spel och BNP-prestation och minskad 

arbetslöshet på kort sikt innan spelen i investerings- och uppbyggnadsfasen. Dock ger alltså 

dessa investeringar ingen varaktig effekt på ett värdland. 

Har det gjorts mycket forskning på de Olympiska spelens effekter finns det desto mindre 

som handlar om effekterna av att arrangera ett fotbolls-VM. Baade och Matheson (2002) har 

gjort en omfattande ex post-analys av de ekonomiska effekterna för värdstäderna under 

fotbolls-VM i USA 1994 där de finner att till skillnad från de ex ante-analyser som hade 

förutsett nettointäkter på $4 miljarder var den verkliga effekten en kumulativ förlust på 

$5,5–9,3 miljarder för värdstäder.  

På området har det forskats en del om turismflödet under mästerskap och dess betydelse. 

Allmers och Maenning (2009) har undersökt fallen Tyskland, 2006 och Frankrike, 1998. 

Författarna fann positiva effekter för Tyskland med 700 000 fler övernattningar på hotell än 

om de inte hade arrangerat spelen och $900 miljoner i nettoinkomster från turism i 

samband med spelen. Dock fann de inga signifikanta effekter i Frankrikes fall där de föreslår 

en sorts substitutionseffekt där ”vanliga” turister ersätts av fotbollsturister. 

Encrenaz med flera (2012) har gjort en i ämnet intressant studie där de undersöker hur 

antalet självmord förändrades under Frankrikes arrangemang av fotbolls-VM 1998. De 

kommer fram till att under veckorna för spelen är antalet självmord lägre jämfört med 

medelvärdet och de föreslår positiva effekter av stora idrottsevenemang på självkänsla, 

känsla av samhörighet och social integration. Denna studie jämför dock ej resultaten med 

andra länders effekter. 
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Den studie av de ovan som ligger närmast min ansats är Billings och Holladays (2012) studie 

som undersöker värdstäders effekter jämfört med närmast liknande stad. Jag har liksom de 

använt en difference-in-differencemodell för att särskilja effekter mellan arrangörer och 

icke-arrangörer. Skillnader är att Billings och Holladay använder sig av en matchnings-

algoritm för att hitta en ”tvillingstad” medan jag använder mig av finalister i kandidaturen 

om spelen, jag använder mig av andra beroende variabler än vad de gör och jag undersöker 

landseffekter på både Olympiska spel och fotbolls-VM medan Billings och Holladay mäter 

effekter av Olympiska spel på stadsnivå.  

 

Tabell 1: Tidigare forskning   

Författare ÅR Metod Beroende variabel Resultat 

Tien, Lo, Lin 
Olympiska 
spel 1964-
2008 

Panel-data och fallstudie 
Sysselsättning, BNP, 
Investeringar 

Kortsiktig positiv effekt 
på BNP och 
sysselsättning före 
spelen. Insignifikanta 
på lång sikt. 

Mehrotra 
Olympiska 
spel 1970-
1988 

Difference-in-difference BNP/capita 
Negativa jämfört med 
kandidaturländer 

Chong, Hui 
Olympiska 
spel 1956-
2012 

Panel-data  BNP/capita-tillväxt 
Positiv effekt för 
landets ekonomi 

Rose, Spiegel 
1950-2006, 
196 länder 

Gravitationsmodellen Export 
Positiv för arrangörer 
men lika positiv för 
kadidaturländer 

Baade, 
Matheson 

Fotbolls-VM 
USA 1994 

Regressionsanalys, 
regionsspecifik 

Förändring i inkomst Överlag negativ 

Allmers, 
Maenning 

Fotbolls-VM 
Frankrike 
1998 och 
Tyskland 2006 

Regressionsanalys 
intäkter från turism, 
hotellnätter, 
butiksförsäljning 

Inga för Frankrike, 
positiva för Tyskland på 
hotellnätter och 
intäkter från turism. 

Billings, 
Holladay 

Olympiska 
spel 1950-
2005 

Difference-in-difference 
Population, öppenhet, 
BNP 

Positiva men 
insignifikanta 

Encrenaz, m.fl. 
Fotbolls-VM 
1998 

ARIMA-modell Självmord 
Negativ effekt, färre 
antal självmord 
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3. Teori 

3.1 Makroeffekter 
 

Megaevenemang likt de Olympiska spelen och fotbolls-VM kräver stora resurser för att 

kunna bli effektivt genomförda. Krav på bland annat faciliteter, transportmedel, infrastruktur 

och säkerhet kräver stora investeringar för de flesta arrangörer. Detta för att hantera den 

stora tillströmningen av människor som vill vistas vid och ta del av evenemangen och även 

de näringsidkare som ser affärsmöjligheter i samband med dessa idrottsevenemang. Vidare 

sätter megaevenemang stora krav på arbetskraften i arrangörslandet; det krävs resurser 

utöver det vanliga dels för att förbereda för evenemanget och dels under själva spelen för 

att få det att gå runt och kunna ta hand om den plötsliga befolkningsökningen i form av 

åskådare, turister och idrottsutövare. Med utgångspunkt i detta resonemang och teorin att 

investeringar och turism ökar i samband med megaevenemang borde detta leda till fler 

arbetstillfällen och en minskad arbetslöshet. Utöver dessa effekter kan det antas att 

megaevenemang likt fotbolls-VM och de Olympiska spelen, som ofta marknadsförs som 

stora festligheter, kan ha en inverkan på den generella lyckonivån i arrangörslandet. 

3.1.1 Finanspolitik 

 

Staten kan genom aktiv finanspolitik påverka den aggregerade efterfrågan i ett land och på 

så sätt styra konjunkturen. Statens medel för att göra detta består bland annat i offentlig 

konsumtion, offentliga investeringar, offentlig transferering och taxering (Fregert, s.282, 

2003). Dessa komponenter påverkar efterfrågan på olika sätt; offentliga utgifter påverkar 

den aggregerade efterfrågan där högre offentliga utgifter leder till en högre total 

efterfrågan. Offentliga transfereringar och taxering påverkar individers disponibla inkomst 

och förändrar således den privata efterfrågan. Dessa medel används i den keynesianska 

modellen som stabilisatorer för att minska cykliska fluktuationer. Vid exempelvis en fallande 

exportefterfrågan vilket riskerar att resultera i en lågkonjunktur kan ökade offentliga utgifter 

och offentlig efterfrågan ersätta den sjunkande privata efterfrågan och på så sätt lindra den 

sjunkande konjunkturen (Ibid).  
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Den totala efterfrågan består av två olika delar, dels den autonoma efterfrågan som är 

oberoende av inkomstnivån i landet (BNP) och dels den inducerade efterfrågan som beror på 

landets inkomster. Det är den autonoma efterfrågan som staten kan påverka genom 

antingen expansiv eller kontraktiv finanspolitik där offentliga utgifter och transfereringar och 

taxering skiftar efterfrågan (Burda s.236, 2005). Det är även dessa medel som blir relevanta i 

fallet med idrottsliga megaevenemang. Låt oss säga att ett land står inför att arrangera ett 

Olympiskt spel vilket kräver stora investeringar; arenor måste byggas och infrastruktur 

måste förbättras. Detta är utgifter som staten står för och vilka kommer att höja den 

autonoma efterfrågan.  

För att exemplifiera; staten lägger stora utgifter på att konstruera och bygga arenor och 

infrastruktur, dessa utgifter kommer att hamna hos byggföretag och betalas ut som löner. 

De anställda på dessa företag kommer nu att ha en högre disponibel inkomst och kommer 

att spendera en del av denna på konsumtion. Denna konsumtion och pengar som spenderas 

i samband med denna kommer att hamna hos ytterligare en individ som i sin tur även 

spenderar en viss del av inkomsten. Detta förlopp fortsätter tills den initiala utgiften har 

passerat genom flertal led och närmar sig 0. Under tiden har den ursprungliga utgiften 

återkonsumerats och multiplicerats. En initial utgift av staten genererar ett led av flertal 

ytterligare utgifter. Detta kallas för multiplikatoreffekten och är viktig i analysen om 

offentliga utgifter (Fregert s.279-282, 2003). Det staten spenderar sträcker sig längre än den 

direkta utgiften och resulterar i effekter i flera led vilket även kan ge effekter på 

arbetsmarknaden. Investeringar höjer den aggregerade efterfrågan vilket kan leda till en 

allmän högre efterfrågan på arbetskraft. Denna multiplikatoreffekt kan genom aktiv 

finanspolitik ha effekter beroende på olika karaktärer på ett land och tid. Länder med fast 

växelkurs kan mer framgångsrikt genomföra finanspolitik då växelkursen ej påverkas av 

efterfrågeförändringen medan länders valuta med flytande växelkurs kommer appreciera 

eller depreciera som reaktion på efterfrågechocken. Dessa effekter är även mer relevanta på 

kort sikt då ekonomier på längre sikt kommer att röra sig mot potentiell BNP (Fregert, s311, 

2003). 
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3.1.2 Arbetslöshet 

 

Arbetslösheten i ett land består av två olika komponenter; en del som är konstant och inte 

varierar nämnvärt över tiden, denna del kan ses som naturlig och en sorts 

jämviktsarbetslöshet och kallas strukturell arbetslöshet. Den andra kallas konjunkturell 

arbetslöshet, vilken är cyklisk och varierar på kort sikt med konjunkturen. Dessa två 

ackumuleras och bildar faktisk arbetslöshet (Fregert s.181, 2003).  

Den strukturella arbetslösheten karaktäriseras av tid och flöde, tid det tar för arbetssökande 

att få ett jobb och flödet av arbetskraft till arbetslöshet. Ett stort flöde in till arbetslöshet 

leder till högre arbetslöshet då det är svårt för arbetsmarknaden att absorbera detta flöde. 

Ungdomsarbetslöshet är ett exempel, som är svårt att kontrollera där ett stort flöde av 

arbetslösa ungdomar som går ut skolan äntrar arbetskraften vilket gör att arbetslösheten 

stiger. Lång tid i arbetslöshet leder också till hög arbetslöshet där odynamiska 

arbetsmarknader med liten rörelse och låg benägenhet att nyanställa leder till fler 

långtidsarbetslösa som har svårt att få anställning bidrar till en högre strukturell arbetslöshet 

(Ibid).  

Utöver dessa två karaktärer kan den strukturella arbetslösheten delas in i två delar; klassisk 

arbetslöshet och friktionsarbetslöshet. Den klassiska arbetslösheten kan härledas från 

arbetsmarknadens konkurrenssituation där fackföreningar har monopolmakt vid 

lönesättning och arbetsmarknaden lider således av imperfekt konkurrens och allokeringen 

av arbetskraft blir ej optimal. Fackföreningars förhandlingsläge gör att reallönerna i jämvikt 

blir för höga och efterfrågan på att anställa minskar. Friktionsarbetslösheten härstammar 

från de svårigheter som finns att matcha arbetssökande och dess kompetens med rätt 

arbete vilket kan kopplas till den tid som arbetssökande befinner sig i arbetslöshet. Dessa två 

utgör alltså den strukturella arbetslösheten och skillnaden mellan denna och den faktiska 

arbetslösheten är den konjunkturella arbetslösheten. Det konjunkturella läget i ett land 

speglar den konjunkturella arbetslösheten. Går det bra för landet kommer arbetslösheten 

vara lägre och tvärtom för dåliga tider (Fregert, s.183-184, 2003).  
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Den konjunkturella arbetslösheten är det som ett idrottsligt megaevenemang kan förväntas 

påverka. En plötslig ökning i efterfrågan på arbetskraft kommer minska den kortsiktiga 

varierande arbetslösheten. Möjligtvis skulle även en hysteresiseffekt kunna inträffa där en 

tillfällig uppgång i efterfrågan på arbetskraft leder till en permanent minskning av 

arbetslösheten. Detta kan förklaras genom att en tillfällig nedgång i arbetslöshet löser 

insider-outsiderproblemet där arbetskraft som befunnit sig länge i arbetslöshet (outsiders) 

får en chans att få en anställning och antingen förbli anställd eller få större möjligheter att få 

ny anställning efter den tillfälliga uppgången. Vidare löser en tillfällig efterfrågeökning 

problemet med friktionsarbetslöshet genom att en större efterfrågan leder till ökade 

möjligheter för arbetslösa (arbetsgivare) att hitta ett passande jobb (arbetstagare) (Fregert, 

s.188, 2003). En tillfällig efterfrågeökning på arbetskraft genom ett megaevenemang skulle 

alltså kunna minska jämviktsarbetslösheten då friktionsarbetslösheten skulle kunna minska. 

Det är även viktigt att betona att arbetslöshet och sysselsättning inte är perfekta substitut; 

En högre sysselsättning behöver inte betyda lägre arbetslöshet. Om sysselsättningen (mätt 

som absolutbelopp) ökar samtidigt som arbetskraften ökar där de nytillkomna inte lyckas få 

arbete i tillräckligt hög omfattning stiger även arbetslösheten.  

3.1.3 Turism 

 

Ett megaevenemang i de Olympiska spelens eller ett fotbolls-VMs storleksordning lockar till 

sig mycket turister som besöker arrangörslandet under tiden för spelen. En tillströmning av 

människor eller ett plötsligt inflöde av befolkning borde boosta konsumtionen i området. 

Andersen (Citerad i Baade & Matheson, 2002) har undersökt antalet hotellnätter som 

konsumerades i Australien under de Olympiska spelen i Sydney 2000 och han kom mycket 

riktigt fram till att antalet hotellnätter i Sydney ökade, med 49 % jämfört med perioden 

innan spelen. Dock kom han även fram till att antalet hotellnätter i övriga stora städer i 

Australien minskade kraftigt under perioden. De ökade antalet hotellnätter i Sydney kom på 

bekostnad av hotellnätter i övriga Australien. Det tycks finnas en betydande 

substitutionseffekt i samband med megaevenemang där i detta fall typisk turism 

substitueras mot idrottsturism för att landa på ett oförändrat nettoresultat. Detta faktum 
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måste alltså tas hänsyn till när effekter av megaevenemang härleds, ett evenemang 

resulterar i effekter även utanför arrangörsstäderna. 

Det är även intressant att undersöka vilken typ av turister som stora idrottsevenemang 

lockar. Taylor och Lee (2005) har undersökt hur turistmönstret såg ut i Sydkorea under det 

pågående världsmästerskapet i fotboll år 2002. Antalet turister som reste till Sydkorea som 

en följd av arrangemanget var ca 232 800 där varje turist i genomsnitt spenderade US$2242, 

1,8 gånger så mycket som turister som besökte Sydkorea av andra skäl. Detta resultat tyder 

på att idrottsliga megaevenemang lockar mer attraktiva turister rent ekonomiskt än 

traditionella turistmål. Även om ett megaevenemang skrämmer bort och gör att turister som 

ogillar idrott, trängsel och uppståndelse inte reser till landet borde detta kunna 

kompenseras av idrottsturister som spenderar mer pengar än normala turister. 

Alternativkostnaden av att inte arrangera ett megaevenemang i förlorade turismintäkter 

borde alltså vara större än alternativkostnaden av förlorade turismintäkter från icke-

idrottsintresserade turister (Taylor, 2005).  

Det är alltså viktigt att ta hänsyn till eventuella substitutions- och undanträngningseffekter 

och alternativkostnader när effekter av turism ska beräknas. Hur påverkar ett 

megaevenemang landets turismmönster och vad för sorts turister lockas respektive 

avskräcks av ett megaevenemang? Även om ett megaevenemang lockar till sig många 

turister som lokala företag kan tjäna på finns det risker för att ett megaevenemang 

avskräcker andra turister vilka andra lokala företag hade kunnat tjäna på men nu går miste 

om. Ett megaevenemang behöver inte enbart vara positivt för turismen i ett värdland. 

3.1.4 Lycka 

 

Lycka är ett abstrakt begrepp och är svårt att kvantifiera och mäta eller jämföra. Lycka är 

något subjektivt som betyder olika för olika individer vilket betyder att det är svårt att 

fastställa vad som faktiskt är lycka.  Det finns existerande och omfattande lyckoindex 

konstruerade utifrån individuella bedömningar om sin lyckostatus (Veenhoven, 2011). Ett 

sådant lyckoindex hade därför varit optimalt att använda men i fallet med min studie som 

undersöker effekter på årsbasis är befintliga lyckoindex, vilka är mätta med femårsintervall, 
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ej tillämpliga.  Därför skulle det vara användbart att hitta en indikator som visar på beteende 

som kan kopplas till lycka eller en variabel som är korrelerad med lycka.  

Inom studier som har undersökt kopplingen mellan lyckonivå och antal självmord i och inom 

länder tycks det finnas en negativ korrelation mellan lycka och självmord i och inom länder. I 

The happiness – sucide paradox observerar Daly detta samband som hon kallar lycka-

självmordsparadoxen. Denna paradox säger att antalet självmord beror på relativ lycka eller 

olycka och förklarar varför självmord är mer vanligt förekommande på ”lyckliga” ställen i 

världen. På platser där många är väldigt lyckliga blir de som inte är lyckliga relativt sett 

väldigt olyckliga vilket kan driva individer till att begå självmord då de jämför sin lycka med 

de som finns i deras närhet och inte den absoluta lyckan. I länder där lyckan är allmänt låg är 

det färre som är relativt väldigt olyckliga vilket enligt denna paradox borde leda till färre 

självmord (Daly, 2011). Studiens huvudsakliga resonemang utgår dock från regionala 

undersökningar, vilka har gjorts med amerikanska delstater där variationer i kultur, religion 

och klimat, vilka även delvis kan förklara olika antal självmord mellan länder, är mindre. 

3.2 Regressionsmodellen 
 

Den ekonometriska modellens målsättning är att skatta en modell som så bra som möjligt 

kan förklara relationen mellan två eller flera variabler. Ekonomisk teori fungerar som 

utgångspunkt för att skatta en ekonometrisk modell. Teorin kan dock ej fullständigt förklara 

verklighetens utfall utan slumpvariabler måste även tas i beaktning (Westerlund s.15, 2005). 

Modellen utgår alltså från en systematisk del som förklaras av teorin och en slumpmässig del 

som kopplas till empirin. 

                             

Detta är den multipla regressionsmodellen där yi är den beroende variabeln som vi vill ha 

förklarad, xi är de oberoende variablerna som förklarar yi,   är lutningskoefficienter som 

förklarar effekten av xi på yi med  1 som intercept vilket bestämmer värdet på yi när alla xi 

intar värdet 0. Den sista termen    är slumptermen som förklarar variationer från det 

förväntade värdet (Westerlund s.138-139, 2005). 
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För att kunna erhålla en trovärdig estimering måste den konstruerade modellen hålla för ett 

antal antagande. Dessa antaganden måste hålla om vi ska kunna erhålla en OLS-estimator 

(ordinary least squares) vilket betyder att de okända regressionsparametrarna   ska skattas 

på ett sådant sätt att avstånden mellan det förväntade värdet och det observerade värdet 

minimeras (Westerlund s.74, 2005). Antagandena lyder: 

1. Modellen är linjär i sina parametrar och är korrekt specificerad. 

2. Slumptermens förväntade värde är lika med 0. 

 E(  )=0 

3. Slumptermens varians är konstant, den är homoskedastisk. 

Var(  )=σ2 

4. Slumptermen är inte autokorrelerad, kovariansen mellan feltermerna är lika med 0. 

Cov(     )=0, i≠j 

5. De oberoende variablerna, xk är ej kolinjära, det finns inget linjärt samband mellan 

de förklarande variablerna. 

6. Slumptermen är normalfördelad. 

    (   
 ) 

(Westerlund s.139-140, 2005) 

3.2.1 Felkällor 

 

Skattningar av  -koefficienterna görs med hjälp av OLS-estimatorn och för att kunna få en så 

bra skattning som möjligt måste ovan nämnda antaganden vara uppfyllda. Är det inte fallet 

har modellen inte längre lägst varians av alla väntevärdesriktiga  -estimatorer (Westerlund 

s.147, 2010). För att kunna säkerställa en optimal modell måste antagande 1-6 ovan testas 

för att se om de är uppfyllda. 

Omitted Variables 

För att kontrollera om vår modell är rätt specificerad kan vi testa för omitted variables eller 

felaktigt utelämnade variabler. Om vår modell lider av felaktigt utelämnade variabler 
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betyder det att modellen är felaktigt specificerad och att slumptermens förväntade värde är 

skilt från noll då den kommer inkludera utelämnade variabler som är relevanta för modellen, 

antagande 1 och 2 är ej uppfyllda. I detta fall kommer OLS-estimatorn inte längre att vara 

väntevärdesriktig. En lösning på detta problem är att inkludera alla tänkbara variabler som 

kan vara signifikanta för modellen för att säkerställa att man inte har missat någon relevant 

variabel. Risk finns dock för att OLS-estimatorns varians blir större om man inkluderar många 

irrelevanta variabler. 

Multikolinjaritet 

Modeller med flera variabler riskerar att lida av multikolinjaritet där förklarande variabler 

beror av varandra på ett systematiskt sätt. En modell med kolinjära variabler gör det svårare 

att separera effekterna av de olika parametrarna på den oberoende variabeln. 

Multikolinjaritet kan upptäckas om förklarande variabler har en korrelationskoefficient på 

över 0,8. Det kan även upptäckas genom att exkludera förklarande variabler utan att 

modellens förklaringsgrad minskar (Gujarati s.254, 2010). 

Heteroskedasticitet 

Antagande 3 säger att slumptermen i modellen ska ha en konstant varians, den ska vara 

homoskedastisk. Lider modellen av heteroskedasticitet betyder det att den inte längre har 

lägst varians, den är inte längre effektiv och det finns risk för att dra felaktiga slutsatser 

(Gujarati s.280-281, 2010). Problemet med heteroskedasticitet kan upptäckas med hjälp av 

att plotta feltermerna för att kontrollera för systematiska relationer. Alternativt kan det 

upptäckas med hjälp av ett White’s test med nollhypotes att vi har homoskedasticitet. För 

ett stort stickprov kan heteroskedsticiteten avhjälpas med Whites estimator som tar hänsyn 

till heteroskedasticiteten och tillåter oss att använda t-test för att undersöka signifikansen. 

Alternativt kan modellen re-specificeras och använda en annan funktionell form för att 

undvika heteroskedasticiteten i modellen, detta exempelvis genom att logaritmera 

variablerna (Gujarati s.284, 290, 298, 2010). 

Autokorrelation 

Autokorrelation innebär att slumptermerna inte är oberoende av varandra utan varierar 

systematiskt vilket är vanligt i tidsserier. Detta gör att antagande 4 inte är uppfyllt om att 
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kovariansen mellan slumptermerna ska vara 0. Konsekvenserna för OLS-estimatorn liknar de 

för heteroskedasticitet; variansen hos OLS-estimatorn är inte längre lägst vilket betyder att 

det finns bättre estimatiorer. OLS-estimatorn ger ett missvisande resultat och det finns risk 

för felaktiga slutsatser (Westerlund s. 185, 2005). För att upptäcka autokorrelation kan man 

använda sig av Durbin-Watsons test där Durbin-Watsonstatistikan visar på autokorrelation 

eller ej; tar DW-statistikan värde 2 eller nära 2 saknas autokorrelation (Westerlund s.195-

196, 2005).  

Icke-stationäritet 

När vi har data över tidsserier finns det risk att variabler som studeras lider av icke-

stationäritet. Detta betyder att observationerna följer en trend över tiden, dess medelvärde 

och varians är ej konstant. Icke-stationäritet kan leda till missvisande resultat där felaktiga 

samband mellan variabler kan tydas. Två stycken icke-stationära variabler kan leda till en hög 

förklaringsgrad och höga t-statistikor vilket kan leda till felaktigt antagande om signifikant 

samband de två mellan (Westerlund s. 209-210, 2005). 

Normalfördelning 

Antagande 6 säger att feltermen ska vara normalfördelad. I det här fallet, med ett tillräckligt 

stort antal observationer kommer feltermen enligt centrala gränsvärdessatsen (CGS) att vara 

eller närma sig normalfördelning (Westerlund s.59, 2005).  

Gauss-Markov 

Under att dessa antaganden stämmer säger Gauss-Markov-teoremet att OLS-estimatorn har 

minst varians av alla väntevärdesriktiga och linjära estimatorer, estimatorn är BLUE, best 

linear unbiased estimator (Westerlund s.96, 2005). 
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4. Metod och data 

4.1 Difference-in-difference  
 

Jag kommer att använda mig av en difference-in-differencemodell för att undersöka 

effekterna av att arrangera ett megaevenemang. En sådan modell tillåter mig att undersöka 

både tidseffekter och arrangörseffekter. Genom att kombinera dessa kan man särskilja 

effekterna i ett land som har arrangerat ett stort idrottsmästerskap under en viss tidsperiod 

gentemot icke-arrangörsländer. En difference-in-differencemodell har som mål att isolera 

effekterna av en specifik händelse eller behandling, under en specifik tidpunkt. Detta görs i 

två steg genom att undersöka skillnaderna mellan olika tidpunkter i samband med händelsen 

(1) och om dessa beror på om länder har genomgått en behandling (arrangera ett 

megaevenemang) eller inte (2). Genom detta tillvägagångssätt kan effekter som skiljer över 

tid och behandling identifieras. Tillsammans ger de två skillnaderna en interaktionsvariabel 

som förklarar effekterna av att vara ett arrangörsland under en specifik tidpunkt.  

För att se skillnaden mellan länder som har arrangerat ett mega-evenemang och länder som 

inte har gjort det delar jag in länderna i två olika grupper. Den första gruppen, som 

inkluderar de länder som har arrangerat ett OS eller ett fotbolls-VM, är 

interventionsgruppen, det vill säga de länder som har utsätts för en förändring eller 

behandling, i detta fall uppgiften att arrangera ett stort evenemang. Övriga länder vilka har 

kandiderat men ej blivit tilldelade evenemanget placeras i kontrollgruppen vilken inte utsätts 

för någon förändring. 

 

  
                       

 

I den byggda modellen står   
  för den variabel vi vill se förändringen i av att arrangera ett 

megaevenemang i land i under tidpunkt t. T är en tidsdummyvariabel som tar värdet 1 ifall 

observationen är i en tidpunkt som vi vill undersöka och värdet 0 om den är observerad 

under någon annan tidpunkt. D är även den en dummyvariabel, i detta fall en 

arrangörsdummyvariabel som tar värdet 1 om landet är arrangör av ett megaevenemang 
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och 0 om inte. TD är ytterligare en dummyvariabel, som intar värdet 1 om T=1 och D=1, det 

vill säga om observationen faller under vald tidpunkt i ett arrangörsland. TD blir alltså den 

variabel som är mest intressant att undersöka, skulle denna vara signifikant betyder det att 

det finns ett samband mellan den beroende variabeln som vi vill ha förklarad och att vara ett 

arrangörsland under en viss tidpunkt. Vidare förklarar   -koefficienten i vilken riktning detta 

samband är, om den förklarande variabeln har ett negativt eller positivt samband, och den 

förklarar även hur stor effekten är det vill säga hur mycket den förklarande variabeln 

påverkar den beroende variabel. 

Genom en sådan här konstruktion kan effekterna av att arrangera ett Olympiskt spel eller 

fotbolls-VM på önskad variabel specificeras. Vi kan se effekterna av att vara arrangör, 

generella tidseffekter för både arrangör- och icke arrangörsländer och vi kan även se 

effekterna för arrangörsländerna under önskad tidpunkt.  

Modellen som är konstruerad utgår från paneldata som bygger både på tidsseriedata och på 

tvärsnittsdata. Vi vill utifrån modellen identifiera skillnader över tid; före, under och efter 

evenemanget samt skillnader mellan länder; länder som arrangerar spelen jämfört med 

länder som inte gör det. Genom att konstruera en sådan här modell möjliggörs det att 

kontrollera för betydelsen på vissa specifika variabler av att arrangera ett stort 

idrottsevenemang, både över tid och jämfört med andra länder vilket tillåter mig att 

undersöka frågan i intresse om vilka effekter arrangerandet av ett stort idrottsevenemang 

ger (Gujarati s.191, 2010). 

I min modell har jag valt att dela in tiden i fem olika tidsperioder; första perioden är en 

initieringsfas sju till fyra år innan själva spelen. Att jag börjar sju år innan spelen är för att 

spelen tilldelas ett värdland sju år innan arrangemanget ska utspelas för de Olympiska spelen 

(IOK, 2011) och sex till sju år innan för fotbolls-VM (FIFA, 2009a). Denna period kan komma 

att präglas av tilldelningseffekter, planering och inledning av de byggen som behövs 

färdigställas innan spelen samt en allmän boost för självförtroendet i landet vilket kan 

komma att speglas i ekonomiska eller psykologiska faktorer. Nästa tidsperiod är de tre år 

som föregår spelen; under denna tidsperiod ska alla byggen och all administration som 

måste vara på plats innan spelen färdigställas. Tredje tidsperioden är året för själva spelen 

där arrangörsländer kommer att vara i uppmärksamhetens centrum med tillströmning av 
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åskådare, idrottare, yrkesutövare och entreprenörer vilka måste kunna absorberas. Den 

fjärde och femte tidsperioden är de tre samt fyra till sju år som följer efter spelen vilka 

undersöker hur ekonomin och landet reagerar på att ha arrangerat ett Olympiskt spel eller 

ett fotbolls-VM. Tidsdummyvariablerna intar således formen; 

                                                   

 

Jag kommer även att inkludera ytterligare förklarande variabler utöver 

tidsdummyvariablerna, arrangörsdummyn och interaktionsdummyn. Dessa inkluderade 

oberoende variabler kan komma att förklara effekter som kanske inte är direkt kopplade till 

arrangerandet av Olympiska spel eller ett fotbolls-VM. Vidare görs detta även för att minska 

risken för omitted variablesproblematik då det är hög sannolikhet för felaktigt utelämnade 

variabler genom att köra en regression med bara dummyvariabler (Gujarati s.184). Genom 

att inkludera fler variabler kan även signifikansen för valda dummyvariabler förändras då 

olika kombinationer av valda variabler kan leda till en bättre specificerad modell. 

Ursprungsmodellen kommer således att utvidgas för att inkludera fler variabler; 

 

  
                                           

 

Där xki står för de valda oberoende variabler som inkluderas i modellen. 

Modellen kan utvecklas ytterligare för att innehålla fler dummyvariabler där ∑   står för 

ett antal olika dummys som i detta fall inkluderar dummys för värdländer i de fem olika 

tidsperioderna: 

  
                                        ∑      
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4.2 Valda variabler 

4.2.1 Beroende variabler 

 

Arbetslöshet 

Arbetslöshet är vald som beroende variabel och som grund för undersökningen. Minskad 

arbetslöshet är ett vanligt politiskt mål och kan om det visas signifikans mellan lägre 

arbetslöshet och arrangerandet av fotbolls-VM eller OS förklara den stora efterfrågan av att 

arrangera megaevenemang. Arbetslösheten mäts som den andel av totala arbetskraften som 

är utan arbete men är tillgänglig för arbete (WDI, 2013). 

Självmord 

Självmord är den kompletterande beroende variabeln som förklarar möjliga icke-ekonomiska 

effekter av ett megaevenemang. Självmord eller en eventuell minskning av självmord 

representerar i detta fall den extra lycka, stolthet eller meningsfullhet som ett stort 

idrottsevenemang för med sig. Lyckan i ett land mäts i detta fall alltså som självmord vilket 

definieras som antalet dödsfall per 100 000 invånare som orsakats av självförvållande skador 

(WHO, 2013). 

4.2.2 Oberoende variabler 

 

BNP/capita 

BNP/capita är vanligt använt som mått på ett lands välstånd och ekonomiska prestation. 

Denna variabel kommer i min studie att fånga upp utvecklingseffekter och representerar en 

indikator på hur avancerat och hur långt ett land är utvecklat. Även om BNP är ett begränsat 

mått som endast tar hänsyn till det som produceras i ett land under ett år och är ett strikt 

ekonomiskt mått är funkar det ändå som välfärdsmått då BNP visats korrelera med andra 

vanliga välfärdsmått (Fregert s. 60-62, 2003). Jag använder mig i detta fall av PPP-justerad 

BNP/capita i 2005 års priser. 
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BNP-tillväxt 

Den ekonomiska tillväxten i form av BNP-tillväxten kan visa konjunkturläget i ett land eller 

dess relativa läge gentemot sitt ”steady state” eller sin potentiella BNP vilket kan ge en 

indikator på framtida tillväxt (Burda, 2005). Ett land som växer eller har möjlighet att växa 

kräver resurser för att kunna utnyttja detta och arbetskraft borde därför behöva nyttjas i så 

stor utsträckning som möjligt. I min studie representerar BNP-tillväxten konjunkturläget och 

fångar upp konjunktureffekter i modellen. 

FDI 

Utlänska direkta investeringar har intuitivt främst störst effekt på sysselsättningen i ett land. 

Detta då investeringar i ett lands produktion ökar efterfrågan och kan leda till en högre 

produktivitet, mer output och större intäkter vilket bör gynna landets arbetsmarknad 

(Fukao, 2007). Vidare kan FDI tolkas som hur attraktivt ett land är att investera i, ett högt 

inflöde av utlänska investeringar bör betyda att landet har ett gott anseende internationellt 

och att arbetskraften i landet är attraktiv för användning i produktion. 

4.3 Data 
 

Data är inhämtad från Världsbankens World Development Indicators (WDI) bortsett från 

BNP/capita som är hämtad från Penn World Tables samt självmordsdata som hämtats från 

världshälsoorganisationen (WHO). Vidare har data som saknats hämtats från; Internationella 

valutafonden för arbetslöshet i Marocko, Brasilien och Mexico och från FN för FDI i Grekland. 

Jag har valt att undersöka effekterna från och med fotbolls-VM 1986 och OS 1984. De 

främsta anledningarna till valet av just dessa startår är att det var först under 80-talet som 

intresset för att arrangera fotbolls-VM och Olympiska spel tog fart. Världsmästerskapen i 

fotboll 1982, 78 och 74 hade endast en slutgiltig kandidat vardera (FIFA, 2009a) och de 

Olympiska spelen 1984, 80 och 76 hade sammanlagt 4 olika kandidater (Gamesbids, 2013). 

Samtidigt var det från Los Angeles-spelen 1984 som dessa megaevenemang blev mer 

kommersiella med större sponsorintäkter och mer publiktillströmning samtidigt som kraven 

på arrangören ökade (IOK, 2013).  
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Som grund för undersökningen jämförs arrangörsländerna, de som blev tilldelade spelen, 

med de länder som kandiderade för spelen men inte blev valda. Exempelvis blev Grekland 

utsett att arrangera de Olympiska spelen 2004 och de jämförs med Argentina, Sverige, 

Sydafrika och Italien som förlorade omröstningen. Valet av dessa länder (kandidatländer) 

görs för att försöka isolera effekterna av arrangerandet av ett megaevenemang. 

 

 

Det krävs en del för att arrangera ett evenemang av denna magnitud och rimligtvis är det 

troligt att alla länder inte har tillräcklig kapacitet. Således borde de länder som kandiderar 

för ett evenemang likt fotbolls-VM eller de Olympiska spelen ha någorlunda liknande 

förutsättningar och kapacitet. Samtidigt kommer resultatet eller skillnaderna belysa inte 

bara vikten av att få arrangera ett megaevenemang utan även betydelsen av beslutet som 

Tabell 2: FIFA World Cup 

VM 2006 2002 1998 1994 1990 1986 

Vinnare Tyskland Japan/Sydkorea Frankrike  USA Italien Mexico 

Kandidater Storbritannien México Marocko Brasilien Ryssland Colombia 

 
Marocko  

 
Schweiz 

  
Kanada  

 
Sydafrika 

    
USA 

       

Källa: FIFA, 2009a     

Tabell 3: Olympiska spelen 
OS 2004 2000 1996 1992 1988 1984 

Vinnare Grekland 
(Aten) 

Australien 
(Sydney) 

USA (Atlanta) Spanien 
(Barcelona) 

Sydkorea 
(Seoul) 

USA (Los 
Angeles) 

Kandidater Argentina 
(Buenos 
Aires) 

Kina (Peking) Grekland 
(Aten) 

Holland 
(Amsterdam) 

Japan 
(Nagoya) 

 

 

Sydafrika 
(Kapstaden) 

Tyskland 
(Berlin) 

Serbien 
(Belgrad) 

  

 

 

Sverige 
(Stockholm) 

Turkiet 
(Istanbul) 

Kanada 
(Toronto) 

  

 

 

Italien 
(Rom) 

Storbritannien 
(Manchester) 

Storbritannien 
(Manchester) 

  

 

 

  Australien 
(Melbourne) 

  

 Källa: Gamesbids, 2013    
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FIFA och IOK gör om vem som tilldelas arrangemanget då man kan få fram ett estimat av vad 

länder kan gå miste om (alternativkostnad).  

Vidare har dubbletter tagits bort ur urvalet, exempelvis tas USAs kandidatur till fotbolls-VM 

1986 bort då landet senare arrangerade mästerskapen 1994 istället. Då kandidaturen och 

arrangemanet överlappar varandra tidsmässigt blir det svårare att sortera ut respektive 

effekt. Även Sydafrika som arrangerade fotbolls-VM 2010 är borttagna som kandidater år 

2006. Länder vars data ej har gått att få tag på, i detta fall Ryssland och Serbien för 

tidpunkter innan 1990, har även förflyttats ur undersökningsunderlaget. 
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5. Resultat 
 

Innan resultat från regressioner kan redovisas måste modellen kontrolleras för eventuella fel 

och korrigeras därefter. För att lösa problemet med omitted variables eller felaktigt 

utelämnade variabler kommer jag utöver dummyvariablerna att inkludera kontrollvariabler 

som jag tidigare motiverat är relevanta för modellen och på detta sätt minska risken för att 

jag saknar viktiga variabler. Jag är restriktiv i inkluderandet av kontrollvariabler då för många 

onödiga variabler leder till redundant variables eller överflödiga variabler istället. 

Vidare testas dessa kontrollvariabler för multikolinjaritet genom att undersöka deras 

korrelationskoefficienter vilka ej uppnår tal högre än 0,8 och kan anses vara 

kombinationskompatibla. För att testa för icke-stationäritet letar jag efter enhetsrötter i 

variabler och undersöker genom ett Dickey Fuller-test om de endast beror på en trend;  

                    

Där förändringen i   endast beror på en trend (t) om A3-koefficienten intar värdet 0 (Gujarati 

s.382-383, 2010). Testen indikerar på existerande enhetsrötter i de beroende variablerna 

och således är de icke-stationära. Detta problem löser jag genom att ändra modellens form 

och logaritmera och differentiera variablerna som nu blir stationära (Iordanova, 2009).  

Genom att transformera modellen löses också problemen med autokorrelation vilken kan 

kontrolleras med Durbin Watson-statistikan som intar värdet två eller i närheten av två vid 

avsaknad av autokorrelation. Resultaten visar DW-statistikor som faller inom det område där 

vi vid en 5 % signifikansnivå kan förkasta förekomsten av autokorrelation. 

Trots re-specificering av modellen upptäcks genom White’s test att modellen lider av 

heteroskedasticitet vilket kan leda till felaktiga slutsatser. Genom att estimera modellen med 

White’s robusta standardfel tas heteroskedasticiteten i beaktande och inferens kan göras 

utifrån modellen (Gujarati, 2010). 

Efter dessa korrigeringar är modellen redo för att testas och nedan redovisas resultaten. De 

variabler som resultat redovisas för är interaktionsdummyvariablerna, det vill säga; att vara 

arrangörsland under en specifik tidpunkt; D*Tt-4-7/Tt-3/Tt0/Tt+3/Tt+4-7. Utöver dessa är 

kontrollvariabler inkluderade i en utvidgad modell. 
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5.1 Fotbolls-VM 
Till att börja med körs en enklare regression där endast dummyvariablerna för 

arrangörsländer under de olika tidsperioderna för att se hur väl arrangörseffekterna på egen 

hand förklarar den beroende variabeln. Resultaten redovisas i regression (1) i Tabell 4 nedan. 

Det inledande resultatet visar att det finns signifikanta samband mellan arrangörsländer 

under åren för spelen till tre år efter och arbetslöshet. Dessa resultat antyder att länder som 

arrangerar fotbolls-VM har lägre arbetslöshet under spelen och perioden tre år efter spelen. 

Det är dock troligt vid en envariabelsanalys att modellen lider av felaktigt utelämnade 

variabler vilket även den låga förklaringsgraden antyder. Funktionen utvidgas därför med 

variabler som kan tänkas ha en signifikant inverkan på arbetslösheten. Arrangörsdummyn 

kan även den komma att inta andra värden när den kombineras och interagerar med andra 

variabler och det är således intressant att inkludera fler variabler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Beroende variabel: Arbetslöshet (Procentuell 
förändring) 

 

(1) (2) 

Intercept 
0,012  
(0,814) 

0,029  
(1,685)* 

Minus 7-4 år 
0,145  
(1,588) 

0,037  
(1,107) 

Minus 3år 
-0,004  
(-0,111) 

-0,040 
(-1,016) 

År 0 
-0,083 
(-2,414)** 

-0,038 
(-0,769) 

Plus 3år 
-0,074  
(-2,372)** 

-0,051 
(-1,689)* 

plus 4-7år 
-0,002 
(-0,133) 

0,027  
(0,913) 

BNP/capita 
 

-2,394  
(-4,419)*** 

BNP-tillväxt  
 

0,007  
(0,697) 

FDI 
 

0,010  
(0,977) 

   R2 0,078 0,185 

201 resp. 144 observationer 
 Koefficienter med t-statistika inom parantes 

* Signifikant 10 %-nivå ** Signifikant på 5 % *** signifikant på 1 % 
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Efter att ha inkluderat dessa ytterligare variabler försvinner omitted variablesproblematiken 

och efter att ha kontrollerat för multikolinjäritet är modellen redo. Resultaten visas i 

regression (2) i Tabell 4 nedan. De variabler som är signifikanta är rödmarkerade och 

markerade med asterisker för olika signifikansnivåer. 

Resultaten visar att BNP/capita har ett positivt och starkt signifikant effekt på arbetslösheten 

under tidsperioden. Vidare kan samband tydas mellan arbetslöshet och tre år efter spelen. 

Arrangörsländer tycks ha något lägre arbetslöshet under de tre år som följer efter spelen 

även om detta samband är tämligen svagt. 

Förklaringsgraden är i denna multipla regressionsmodell högre vilket tyder på att modellen 

är bättre skattad än förra enkla regressionsmodell.  

Det som skulle kunna antas utifrån teorin att investeringar inför spelen skulle leda till lägre 

arbetslöshet speglar sig i svagt samband efter spelen dock ej i samband med investeringarna 

utan dessa effekter tycks släpa några år för att sedan försvinna. Att turism skulle bidra till en 

lägre arbetslöshet stöds ej av resultaten i den utvidgade modellen då det ej finns något 

signifikant samband under året för spelen. I den utvidgade modellen som förklarar 

sambandet bättre mellan arbetslöshet och valda variabler gav vaga resultat för 

arrangöreffekterna där endast svag signifikans efter spelen kunde tydas. För att hitta andra 

effekter av ett megaevenemang har även regressioner med självmord som beroende 

variabel körts. 

Även denna modell är transformerad för att korrigera för autokorrelation och icke-

stationäriet. Problem med heteroskedasicitet avhjälps med White’s robusta standardfel. 

Återigen körs en enkel regressionsmodell till att börja med. Resultatet redovisas i regression 

(1) i Tabell 5 nedan och visar signifikans för en högre självmordsfrekvens i arrangörsländer 

fyra till sju år före spelen och ett lägre antal självmord tre år före spelen. För att försöka 

förklara sambandet bättre utvidgas modellen som tidigare. 
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Den utvidgade modellen, regression (2) i Tabell 5 visar svaga signifikanta samband där 

arrangerandet av ett världsmästerskap i fotboll leder till högre antal självmord sju till fyra år 

innan spelen. Detta samband är som sagt svagt och förklaringsgraden i den utvidgade 

modellen är inte högre vilket betyder att vi ej kan dra bättre slutsatser utifrån regression (2). 

5.2 Olympiska spel 
 

Samma princip som i fallet med fotbolls-VM har utförts med observationer i samband med 

Olympiska spel. Den första enkla regressionsmodellen i fallet med de Olympiska spelen visar 

i regression (1) i tabell 6 att det finns ett signifikant samband mellan en lägre arbetslöshet 

och arrangörer av Olympiska spel under tre år före spelen. En något lägre arbetslöshet under 

Tabell 5: Beroende variabel: Självmord (Procentuell 
förändring) 

 

(1) (2) 

Intercept 
-0,006 
(-0,911) 

-0,020  
(-1,523) 

Minus 7-4 år 
0,056 
(2,202)** 

0,030  
(1,947)* 

Minus 3år 
-0,031 
(-2,228)** 

-0,019  
(-1,084) 

År 0 
0,022 
(0,591) 

0,022  
(0,655) 

Plus 3år 
0,026  
(1,489) 

0,028  
(1,435) 

plus 4-7år 
-0,010  
(-0,840) 

-0,009  
(-0,535) 

BNP/capita 
 

0,497  
(0,991) 

BNP-tillväxt  
 

-0,004 
 (-0,817) 

FDI 
 

-0,003  
(-0,484) 

   R2 0,134 0,095 

137 resp. 103 observationer 
 Koefficienter med t-statistika inom parantes 
 * Signifikant 10 %-nivå ** Signifikant på 5 % *** signifikant på 1 % 
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åren före spelen stöder teorin om att stora investeringar krävs innan spelen vilket skulle leda 

till fler anställningar och lägre arbetslöshet.  

Dock ger denna enkla modell en svag förklaringsgrad och därför utvidgas återigen modellen 

med möjliga signifikanta variabler för att kontrollera om resultaten blir annorlunda och se 

om det går att hitta en bättre modell. 

Tabell 6: Beroende variabel: Arbetslöshet (Procentuell 
förändring) 

 

(1) (2) 

Intercept 
-0,021  
(-1,553) 

0,006  
(0,376) 

Minus 7-4 år 
0,019 
(0,549) 

0,024  
(0,720) 

Minus 3år 
-0,045  
(-2,476)** 

0,001  
(0,063) 

År 0 
0,025  
(0,451) 

0,068  
(1,451) 

Plus 3år 
-0,013  
(-0,468) 

0,007  
(0,252) 

plus 4-7år 
0,042  
(0,866) 

0,030 
(0,995) 

BNP/capita 
 

-1,593  
(-3,697)*** 

BNP-tillväxt  
 

0,006  
(0,469) 

FDI 
 

-0,023  
(-2,062)** 

   R2 0,027 0,171 

182 resp. 139 observationer 
 Koefficienter med t-statistika inom parantes 

* Signifikant 10 %-nivå ** Signifikant på 5 % *** signifikant på 1 % 

    

Resultaten i regression (2) i Tabell 6 visar stark signifikans på ett samband mellan lägre 

arbetslöshet och högre BNP/capita bland länder som kandiderade för de Olympiska spelen. 

Liknande samband kan tydas mellan arbetslöshet och FDI. Dock syns inget samband mellan 

att stå som arrangörer av ett Olympiskt spel och arbetslöshet. 
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Liksom fallet med fotbolls-VM är resultaten av observationerna från de Olympiska spelen 

vaga angående sambandet mellan arrangemang och arbetslöshet och kommer kompletteras 

av en modell med självmord som beroende variabel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från den enklare modellen i regression (1) i tabell 7 visar ett statistiskt signifikant 

samband mellan antalet självmord och Olympiska arrangörsländer. Under åren för spelen 

syns ett svagt samband på färre antal självmord i arrangörsländer. Vidare finns det också 

samband mellan fler självmord i arrangörsländer fyra till sju år efter spelen. 

Förklaringsgraden är dock relativt låg vilket betyder att modellen som helhet inte förklarar 

antalet självmord speciellt väl och bör därför utvidgas med relevanta variabler. 

Tabell 7: Beroende variabel: Självmord (Procentuell 
förändring) 

 

(1) (2) 

Intercept 
-0,009 
(-1,455) 

-0.006 
(-0,729) 

Minus 7-4 år 
0,028 
(1,603) 

0,049 
(2,356)** 

Minus 3år 
-0,009 
(-0,577) 

-0,005 
(-0,228) 

År 0 
-0,052 
(-1,942)* 

-0,051 
(-2,146)** 

Plus 3år 
-0,007 
(-0,484) 

-0,014 
(-0,773) 

plus 4-7år 
0,041 
(2,386)** 

0,042 
(2,144)** 

BNP/capita  
-0,196 
(-0,857) 

BNP-tillväxt   
-0,008 
(-1,374) 

FDI  
0,004 
(0,435) 

 
  

R2 0,093 0,143 

141 resp. 119 observationer 
 Koefficienter med t-statistika inom parantes 
 * Signifikant 10 %-nivå ** Signifikant på 5 % *** signifikant på 1 % 
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Den utvidgade modellen i regression (2) i Tabell 7 visar på signifikanta samband mellan 

arrangörsländer och självmord; fyra till sju år har arrangörsländer högre antal självmord, 

under året för själva spelen har arrangörsländer ett lägre antal självmord och fyra till sju år 

efter spelen har arrangörsländer återigen ett högre antal självmord. 

 

5.3 Resultatsammanfattning 
 

 

Tabell 8: VM   

Signifikanta variabler Signifikansnivå Effekt 

Plus 3år - arbetslöshet 10 % Negativ 

BNP/capita - arbetslöshet 1 % Negativ 

   Minus 7-4 år - självmord 10 % Positiv 

 

Tabell 9: OS   

Signifikanta variabler Sigifikansnivå Effekt 

FDI - Arbetslöshet 5% Negativ 

BNP/capita - Arbetslöshet 1% Negativ 

   År 0 - Självmord 5% Negativ 

Minus 7-4 år - Självmord 5% Positiv 

Plus 7-4 år - Självmord 5 % Positiv 

 

I sammanfattningen inkluderas endast de signifikanta variablerna från de utvidgade 

modellerna för arbetslöshet och självmord för fotbolls-VM och de Olympiska spelen. 

Effekterna är kvantitativa och ej kvalitativa, det vill säga att en negativ effekt innebär en 

minskning av antalet självmord och procent arbetslösa och en positiv effekt innebär en 

ökning. 
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6. Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Resultaten visar inga generella effekter på arbetslösheten eller lycka av att arrangera 

idrottsliga megaevenemang utan effekterna visar sig på olika områden och olika tidpunkter 

för de två evenemangen. Detta har förmodligen att göra med att evenemangen är olika till 

karaktären; ett Olympiskt spel är koncentrerad till en specifik stad men samtidigt är det mer 

diversifierat med olika idrotter och idrottare från fler länder som därmed tilltalar och 

möjliggör en annan publik och andra investeringar. Fotbolls-VM som arrangemang är 

däremot spritt över värdlandet och utspelar sig i ett antal olika städer medan det idrottsliga 

är koncentrerad till en idrott vilket möjligtvis ger upphov till andra sorters investeringar och 

besökare.  

Resultaten som kan ses för regressionerna i både fallet med de Olympiska spelen och 

fotbolls-VM ger ej någon allmän förklaring för sambandet med självmord och 

arrangörsländer eller ett lands ekonomiska prestationer. Lycka-självmordsparadoxen säger 

att lyckligare länder har fler antal självmord. Använder man BNP/capita som mått på ett 

lands välstånd/lycka stöder inte resultaten lycka-självmordsparadoxen då inget samband 

syns mellan BNP/capita och självmord. Detta kanske snarare tyder på att BNP/capita inte är 

ett mått som beskriver lycka särskilt väl. Resultaten visar dock signifikanta samband mellan 

Olympiska arrangörsländer och antalet självmord. Resultaten visar ett lägre antal självmord 

för arrangörsländer under året för själva spelen. Enligt lycka-självmordsparadoxen skulle 

alltså ett Olympiskt spel göra värdlandet ”olyckligare” vilket kanske inte är troligt. 

Förklaringen ligger mer sannolikt i att den relativa lyckan eller olyckan förändras. Lycka-

självmordsparadoxen säger att det är relativ olycka som får individer att begå självmord och 

ett Olympiskt spel skulle i detta fall minska den relativa olyckan och minska klyftorna mellan 

lyckliga och olyckliga individer. Ett Olympiskt spel kan således antas generera en mer 

generell och allmän lyckonivå för ett arrangörsland under året för spelen. Det är dock 

svårare att förklara de andra signifikanta sambanden mellan högre antal självmord och 

arrangörsländer fyra till sju år innan och efter spelen. Det ökade antalet självmord efter 

spelen skulle kunna kopplas till någon sorts baksmälla eller post-Olympisk depression där 
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individer efter denna stora idrottsfest känner tomhet och blir relativt mer olyckliga vilket 

skulle kunna leda till självmord enligt lycka-självmordsparadoxen. 

Det kan dock finnas förklaringar till varför antalet självmord i ett värdland inte skulle skilja sig 

från andra länder under året för spelen. Förklaringen är att de Olympiska spelen och 

fotbolls-VM, som i detta fall som inte upplever någon skillnad i självmord, inte är isolerade 

händelser som bara kan åskådas av de som är på plats i värdlandet. Dessa stora evenemang 

TV-sänds över hela världen vilket gör det lättillgängligt och alla kan indirekt ta del av 

festligheterna och händelserna via diverse medier. I takt med att tekniken utvecklas blir 

rapporteringen och bevakningen av dessa evenemang mer omfattande och tillgänglig vilket 

ytterligare gör evenemanget mer globalt. Vidare kan även de sportsliga resultaten spela roll; 

ett land som är framgångsrikt och presterar bra resultat i de Olympiska spelen eller fotbolls-

VM kan uppleva en större lycka av detta vilket gör att skillnaden i lycka mot värdlandet 

minskar.  

Resultaten visar dock att trots att alla indirekt kan ta del av evenemanget bidrar de 

Olympiska spelen med något speciellt som gör att värdlandets befolkning känner sig 

lyckligare. Det verkar alltså vara så att de Olympiska spelen bidrar med någonting större än 

bara idrottsresultat och tävling, utan människor i anslutning till spelen känner av den 

Olympiska andan och den Olympiska rörelsens närvaro vilket kan vara något som genererar 

större lycka. 

Ser man på de rent ekonomiska effekterna, i detta fall arbetslösheten, visar resultaten svaga 

samband och det är svårt att dra alltför säkra slutsatser om sambandet mellan arbetslöshet 

och arrangerandet av ett Olympiskt spel eller fotbolls-VM. Resultaten antyder ett samband 

mellan fotbolls-VM, tre år efter spelen, och lägre arbetslöshet. Denna effekt är dock liten 

och sambandet är svagt. Det som kan förklara detta resultat är att stora idrottsevenemang 

tycks karaktäriseras av en substitutionseffekt i turism, konsumtion och i investeringar. De 

investeringar som görs och turister som besöker landet adderas inte till befintliga eller 

typiska turister och investeringar utan de substituerar snarare andra investeringar och 

turister. En investering i en ny fotbollsarena kommer på bekostnad på investeringar i 

forskning och utveckling exempelvis. På samma sätt som idrottsturister kommer på 

bekostnad av exempelvis kulturturister, det tycks finnas en sorts undanträngningseffekt 
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snarare än en komplementär effekt. Alternativkostnaderna som är kopplade till 

arrangerandet av stora idrottsevenemang är betydande. Bygget av en ny Olympiastadion i 

huvudstaden kan kosta minskade anslag till landets universitet vilka måste dra ner på 

utbildningsplatser eller sin forskning. En upprustning av flygplatsen kostar en utökning av 

tågnätet i en annan del av landet. Alltså; pengar som spenderas i samband med dessa 

megaevenemang, på exempelvis arenor, byggnader och infrastruktur, hade kunnat läggas på 

andra samhällsfrämjande alternativ om landet ej hade arrangerat evenemanget. Det är 

möjligt att det är detta som de länder som inte fick evenemanget har gjort; istället för att 

bygga nya arenor har de vigt pengar åt exempelvis utbildningsväsendet vilket har gjort att 

dessa länders humankapital har höjts vilket på lång sikt kan tjäna landet. 

Det finns vidare stora risker att investera för mycket i samband med evenemang likt 

Olympiska spel och fotbolls-VM. Att bygga för många och stora arenor, transportsystem eller 

liknande kan resultera i icke-optimal infrastruktur som står underutnyttjad efter spelen. 

Denna vita elefant-problematik är vanlig i dessa sammanhang vilket bäst exemplifieras med 

Montreals Olympiastadion från 1976 som skattebetalarna fick återbetala under 30 år efter 

spelen. Det blir ett dilemma då arrangörer i princip är tvungna att bygga stora arenor för att 

kunna hantera de stora åskådarmassorna som anländer i samband med spelen bara för att 

försvinna ett par veckor senare. Det krävs alltså att värdländer kan stå som värd för andra 

stora evenemang efter att ha arrangerat fotbolls-VM eller OS för att arenor och investeringar 

inte ska stå underutnyttjade, alternativt riva de arenor eller den infrastruktur som inte 

behövs efter spelen. Något som London gjorde efter de Olympiska spelen 2012 där de rev 

eller förminskade många arenor som riskerade bli underutnyttjade. 

Det finns även vissa begränsningar med metoden som används i denna studie då difference-

in-differencemetoden, för att fungera optimalt, kräver en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp som är så lika som möjligt utöver den förändringen som sker. Även om länder 

som kandiderar för megaevenemang är relativt lika och ligger på ungefär samma 

utvecklingsnivå kommer det att finnas underliggande skillnader som möjligtvis kan snedvrida 

resultatet. Kulturella och strukturella skillnader kan påverka nivån och skillnader i antalet 

självmord och andelen arbetslösa mellan länder i fråga.  Till viss del har dessa effekter 

försvunnit då variablerna i regressionerna differentierades men överlag när länder jämförs är 

det svårt att hitta perfekta tvillingar. Vidare hade resultaten förmodligen varit annorlunda 
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om kontrollgruppen varit en annan. Om kontrollgruppen inkluderat ett större antal länder, 

som inte kandiderade för ett av dessa evenemang, hade skillnaderna mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen möjligtvis varit större. Arrangörsländer, 

interventionsgruppen i detta fall, karaktäriseras av att vara välutvecklade länder och för att 

användningen av difference-in-difference ska vara effektiv måste kontrollgruppen även 

bestå av välutvecklade länder. Om detta inte är fallet kan skillnaderna bli missvisande och 

skillnader kan tolkas resultera från om ett land är arrangör eller ej snarare än de initiala 

skillnaderna mellan länderna som kommer att påverka resultaten.  

Sammanfattningsvis tycks arrangemang av ett megaevenemang inte generera några 

generella effekter på arbetslösheten jämfört med kandiderande länder. Det finns en antydan 

för ett samband mellan lägre arbetslöshet och arrangörer av fotbolls-VM tre år efter 

mästerskapen. Detta samband är dock svagt och går ej att definitivt fastställa. Inte heller 

tycks det finnas några sysselsättningseffekter av att arrangera ett Olympiskt spel. 

Det mest intressanta sambandet med arrangörsländer i denna studie var det med självmord 

under åren för de Olympiska spelen. Länder som arrangerade Olympiska spel har signifikant 

lägre antal självmord under året som spelen ägde rum jämfört med länder som kandiderade 

för spelen. Detta samband kunde inte tydas för ett arrangemang av fotbolls-VM vilket bör 

betyda att de Olympiska spelen har en sådan karaktär att det sprider en större glädje i 

värdlandet. Länder som kandiderar för att arrangera de Olympiska spelen kan alltså förvänta 

sig, om de blir tilldelade spelen, att lyckan i landet kommer att öka under året för händelsen 

i form av färre antal självmord. Länder som vill arrangera ett fotbolls-VM kan ej förvänta sig 

några säkra effekter på arbetslösheten och glädje vid ett eventuellt evenemang utan bör 

istället förvänta sig andra effekter.  

Framtida forskning 

I brist på ekonomiska effekter och viss psykologisk effekt kan det vara befogat att undersöka 

alternativa anledningar till att ansöka om att arrangera megaevenemang. De främsta 

alternativa anledningarna skulle kunna vara politiska och vara en sorts prestigefråga. 

Politiker kan använda en Olympisk kandidatur eller en ansökan om att få arrangera fotbolls-

VM som ett slags medel för att nå större framgång vid kommande val. En kandidatur skulle 

representera handlingskraft och en stark framtidstro vilket skulle kunna övertyga väljare och 
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vidare skulle en framgångsrik ansökan ytterligare förstärka bilden av någon som får saker 

gjorda och gör att landet kan hävda sig internationellt. Utifrån dessa antaganden skulle det 

vara intressant att undersöka eller koppla politiska faktorer och cykler med att arrangera, 

eller kandidera för, ett megaevenemang.  
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Appendix 
 

Arbetslöshet VM 

 

Dependent Variable: D_LN_UNEMP         
Method: Least Squares 

   
  

Date: 05/19/13   Time: 13:15 
   

  
Sample (adjusted): 2 215 

   
  

Included observations: 144 after adjustments 
  

  
  

   
  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
  

   
  

C 0.029858 0.017711 1.685797 0.0941 
ARRANGOR*MINUS7_4 0.037905 0.034237 1.107145 0.2702 
ARRANGOR*MINUS3 -0.040041 0.039373 -1.016973 0.3110 
ARRANGOR*YEAR0 -0.038146 0.049543 -0.769953 0.4427 
ARRANGOR*PLUS3 -0.051531 0.030498 -1.689668 0.0934 
ARRANGOR*PLUS4_7 0.027328 0.029911 0.913648 0.3625 
D_LN_BNP_CAPITA -2.394828 0.541838 -4.419820 0.0000 
D_LN_BNP_GROWTH 0.007126 0.010217 0.697459 0.4867 
D_LN_FDI 0.010324 0.010565 0.977180 0.3302 
  

   
  

R-squared 0.185995     Mean dependent var -0.025742 
Adjusted R-squared 0.137757     S.D. dependent var 0.125182 
S.E. of regression 0.116240     Akaike info criterion -1.405852 
Sum squared resid 1.824096     Schwarz criterion -1.220238 
Log likelihood 110.2213     Hannan-Quinn criter. -1.330429 
F-statistic 3.855826     Durbin-Watson stat 1.921347 
Prob(F-statistic) 0.000406 
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Självmord VM 

 

Dependent Variable: D_LN_SUICIDE       
Method: Least Squares 

   
  

Date: 05/19/13   Time: 13:17 
   

  
Sample (adjusted): 20 199 

   
  

Included observations: 103 after adjustments 
  

  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance   
  

   
  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
  

   
  

C -0.020023 0.013141 -1.523714 0.1309 
ARRANGOR*MINUS7_4 0.030077 0.015442 1.947734 0.0544 
ARRANGOR*MINUS3 -0.019195 0.017698 -1.084569 0.2809 
ARRANGOR*YEAR0 0.022958 0.035028 0.655431 0.5138 
ARRANGOR*PLUS3 0.028912 0.020142 1.435411 0.1545 
ARRANGOR*PLUS4_7 -0.009124 0.017025 -0.535933 0.5933 
D_LN_BNP_CAPITA 0.497543 0.502045 0.991033 0.3242 
D_LN_BNP_GROWTH -0.004312 0.005276 -0.817440 0.4157 
D_LN_FDI -0.003440 0.007103 -0.484330 0.6293 
  

   
  

R-squared 0.095587     Mean dependent var -0.002757 
Adjusted R-squared 0.018615     S.D. dependent var 0.059161 
S.E. of regression 0.058608     Akaike info criterion -2.752560 
Sum squared resid 0.322883     Schwarz criterion -2.522341 
Log likelihood 150.7569     Hannan-Quinn criter. -2.659314 
F-statistic 1.241848     Durbin-Watson stat 1.894145 
Prob(F-statistic) 0.283724 
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Arbetslöshet OS 

 

Dependent Variable: D_LN_UNEMP         
Method: Least Squares 

   
  

Date: 05/19/13   Time: 13:33 
   

  
Sample (adjusted): 2 191 

   
  

Included observations: 139 after adjustments 
  

  
  

   
  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
  

   
  

C 0.006377 0.016950 0.376233 0.7074 
ARRANGOR*MINUS7_4 0.024124 0.033471 0.720733 0.4724 
ARRANGOR*MINUS3 0.001856 0.029278 0.063383 0.9496 
ARRANGOR*YEAR0 0.068970 0.047507 1.451783 0.1490 
ARRANGOR*PLUS3 0.007853 0.031113 0.252393 0.8011 
ARRANGOR*PLUS4_7 0.030452 0.030575 0.995964 0.3211 
D_LN_BNP_CAPITA -1.593914 0.431047 -3.697775 0.0003 
D_LN_BNP_GROWTH 0.006779 0.014442 0.469382 0.6396 
D_LN_FDI -0.023282 0.011290 -2.062225 0.0412 
  

   
  

R-squared 0.171452     Mean dependent var -0.044101 
Adjusted R-squared 0.120465     S.D. dependent var 0.108678 
S.E. of regression 0.101922     Akaike info criterion -1.666654 
Sum squared resid 1.350462     Schwarz criterion -1.476652 
Log likelihood 124.8324     Hannan-Quinn criter. -1.589442 
F-statistic 3.362631     Durbin-Watson stat 1.743403 
Prob(F-statistic) 0.001553 
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Självmord OS 

 

Dependent Variable: D_LN_SUICIDE       
Method: Least Squares 

   
  

Date: 05/19/13   Time: 13:34 
   

  
Sample (adjusted): 6 191 

   
  

Included observations: 119 after adjustments 
  

  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance   
  

   
  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
  

   
  

C -0.006303 0.008640 -0.729552 0.4672 
ARRANGOR*MINUS7_4 0.049912 0.021180 2.356623 0.0202 
ARRANGOR*MINUS3 -0.005095 0.022258 -0.228887 0.8194 
ARRANGOR*YEAR0 -0.051185 0.023843 -2.146694 0.0340 
ARRANGOR*PLUS3 -0.014735 0.019051 -0.773445 0.4409 
ARRANGOR*PLUS4_7 0.042423 0.019783 2.144403 0.0342 
D_LN_BNP_CAPITA -0.196649 0.229323 -0.857520 0.3930 
D_LN_BNP_GROWTH -0.008998 0.006545 -1.374893 0.1720 
D_LN_FDI 0.004207 0.009652 0.435920 0.6637 
  

   
  

R-squared 0.143707     Mean dependent var -0.008599 
Adjusted R-squared 0.081431     S.D. dependent var 0.060736 
S.E. of regression 0.058211     Akaike info criterion -2.776875 
Sum squared resid 0.372734     Schwarz criterion -2.566690 
Log likelihood 174.2241     Hannan-Quinn criter. -2.691526 
F-statistic 2.307590     Durbin-Watson stat 2.208401 
Prob(F-statistic) 0.025113 

  
  

          

 


