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Sammanfattning 

Fotbolls VM i Brasilien 2014: Sportevenemangets påverkan på landets hållbara 

utveckling  

En kvalitativ dokumentanalys om vilka sociala, ekonomiska och ekologiska effekter VM har 

haft på värdlandet.  

 

Denna studie syftar till att undersöka och utforska de sociala, ekonomiska och ekologiska 

effekterna av att arrangera ett sportevenemang. Studien fokuserar på FIFA:s världsmästerskap 

2014 och dess effekter på värdlandet Brasilien. Studien kommer att undersöka underliggande 

faktorer bakom idrottsevenemanget och om världsmästerskapet har bidragit eller hindrat 

utvecklingen av Brasiliens hållbara utveckling. FIFA-VM är det högst betraktade 

sportspektaklet som sammanför fotbollsfans över hela världen. VM associeras med glädje, 

stolthet, underhållning och har även en kulturell betydelse. Studien analyserar effekterna av att 

bygga och rekonstruera infrastruktur och arenor. Investeringar och statlig finansiering som 

kunde ha lagts på den offentliga sektorn såsom utbildning- och hälsosektorn lades istället på 

byggprojekt inför VM. Dessa byggprojekt medförde bland annat tvångsvräkningar, avhysning 

av människor, ökad marginalisering av människor, utnyttjande av billig arbetskraft och 

nedrivning av byggnader av historiskt och kulturellt värde. Resultatet belyser fördelar och 

nackdelar med att vara värd för VM. Studien undersöker även de ekonomiska fördelarna av att 

arrangera ett mega-evenemang såsom FIFA:s världsmästerskap. 
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Abstract 

FIFA World Cup 2014 in Brazil: The sporting event's impact on the country's 

sustainable development  

A qualitative document analysis as a research method to examine the social, economic and 

ecological effects of hosting the world cup.  

 

This study aims to examine and explore the social, economic and ecological effects of hosting 

sports events. It will focus on the FIFA world cup 2014 and its effects on its host nation, Brazil. 

The study will explore the underlying factors behind the sports-event and whether the world 

cup has contributed or hindered the development of Brazils sustainable development. It seeks 

to understand the environmental impact of reconstructing infrastructure and implementation of 

arenas. The FIFA world cup is the highest viewed sports spectacle that connects football fans 

all over the world. It is strongly linked with joy, pride and entertainment that also holds cultural 

significance. In contrast, the preparation for hosting the world cup includes reconstructions of 

the city’s infrastructure. These redevelopment projects consisted of forced evictions, disposing 

of people, ostracization and further marginalization of people, cheap labor, demolishing 

buildings of historical and cultural value. Violations of human rights took place in order to host 

the event. It also diverted state funds from the education and health sector which were invested 

in building grandiose arenas.  The result highlights the advantages and disadvantages of hosting 

the world cup. It will discover its effects on the country’s economy, whether it profits from 

hosting such an event.   
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1. Inledning 
 

Världsmästerskapet (VM) i herrfotboll hålls vart fjärde år och är ett av de största och mest 

välkända sport-evenemangen i världen. Deltagarna av världsmästerskapet består av FIFA:s 

(Fédération Internationale de Football Association) 208 medlemsländer. Människor från hela 

världen samlas för att dela ett gemensamt intresse för denna sport. Enligt FIFA var det ca 715 

miljoner tittare som anslöt sig för att se på VM finalen mellan Italien och Frankrike som hölls 

i Tyskland 2006. Under VM i Sydafrika 2010, sändes matcherna på 245 olika kanaler i 204 

länder. Världsmästerskapet lockar inte endast tittare utan även flertal sponsorer (FIFA, u.å.a).  

 

FIFA skapar olika kampanjer för att främja social utveckling under varje världsmästerskap. 

Under VM i Sydafrika 2010 skapades kampanjen ”20 centres for 2010” hade som mål att samla 

in 10 miljoner USD. I samarbete med sponsorer strävade FIFA efter förbättrad sjukvård och 

utbildning i Afrika (FIFA, u.å.b). I kontrast till evenemangets förskönade bild finns det även 

bakomliggande negativa effekter. Arenor och andra infrastrukturprojekt som byggs i 

förberedelse inför VM överskrider på traditionell mark och det förekommer markexploatering 

(Conchas, 2013). Billig arbetskraft utnyttjas och migranter från fattiga länder och områden 

arbetar under dåliga arbets- och levnadsförhållanden (BBC, 2013).  

 

Protester i flertal brasilianska städer tog fart året innan världsmästerskapet hölls. Invånarna 

protesterade bland annat mot de höga investeringarna som lades på att bygga fotbollsarenorna 

och vräkningar i samband med världsmästerskapet. De hade även i avsikt att belysa korruption 

och polisbrutalitet i landet. Några exempel på slagord som användes av demonstranterna var 

“FIFA go home” och “World Cup of Corruption”. De menade att världsmästerskapet inte var 

för lokala invånare utan för turister. Demonstranter hävdade även att VM stal pengar från 

sjukvården, utbildningen och dem fattiga. Människor vräktes från sina hem och hemlösa 

tvingades från gatorna utan en ordentlig kompensation från staten. Många anställda på företag 

strejkade för att visa solidaritet till demonstranterna, inklusive flygplatser i Galao och Santos 

Dumont och tunnelbane-arbetare i São Paulo, vilket ledde till många förseningar av flyg och 

en ökad trafik (Watts, 2014).  

 

Ginikofficienten är en ekonomisk måttenhet som mäter inkomstnivå hos en befolkning. Den 

används även för att jämföra inkomstspridning mellan olika länder. Koefficienten visar värden 

mellan 0 och 1, eller, 0 % – 100 %. Det allra lägsta värdet representerar absolut jämlik 

inkomstfördelning medan höga värden indikerar hög inkomstojämlikhet (Investopedia, 2019). 

Ginikofficenten visar att Brasilien är ett av de länder med högst inkomst ojämlikhet. År 2009 

låg värdet på 54,7% och 2012 låg det på 51,9%. Utav de 32 medlemsländer som deltog i 

världsmästerskapet i fotboll var det endast två länder som hade kraftigare inkomst ojämlikhet.  

16 % utav Brasiliens befolkning lever under fattigdomsgränsen och 33.1 miljoner människor 

lever på mindre än $1.25 dollar per dag. Trots den ökade förbättringen av sjukvård i landet så 

ligger Brasilien efter i jämförelse med andra OECD länder. En stor del av befolkningen saknade 

tillgång till sjukvård. En ökad investering i privatisering av sjukvård har lett till en 

underfinansiering av den offentliga sektorn. De privata sjukhusen har sedan 2009 medfört en 
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ökning på 20 – 30 procent utav priset på sjukvård. Detta har resulterat i att Brasilien har blivit 

det dyraste landet i Latinamerika att söka sjukvård i (Mitra, 2015). 

 

Den här studien har fotbolls VM i Brasilien 2014 som fokus och huruvida detta globala 

sportevenemang bidrog till utveckling av landets hållbara utveckling. I studien ägnas ett mer 

specifikt intresse åt att titta på socio-ekonomiska och ekologiska perspektiv, samt 

sportevenemangets eventuella positiva och negativa effekter på värdlandet. Detta görs genom 

en kvalitativ dokumentanalys av tidigare forskning. Fotbolls VM är ett internationellt mega-

evenemang, som är återkommande och berör människor från hela världen. Av den anledningen 

är det nödvändigt att lyfta fram och diskutera de bakomliggande effekter och dess påverkan på 

värdländerna. För att kunna nå ett säkrare, mer inkluderande och hållbart VM i framtiden krävs 

en analys av evenemanget. Därav anses detta vara ett relevant ämne för Globala studier.  

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att genom en litteraturstudie undersöka och ta reda på vilka sociala, 

ekonomiska och ekologiska följdverkningar ett idrottsevenemang såsom fotbolls VM 2014, 

som hölls i Brasilien, kan föra med sig för värdlandet. Studiens frågeställningar är följande:  

  

1. Hur har världsmästerskapet påverkat Brasiliens hållbara utveckling?  

2. Finns det några sociala, ekonomiska och ekologiska följdverkningar av att arrangera 

världsmästerskapet i fotboll? 

 

3. Teori och centrala begrepp  
 

I kommande avsnitt behandlas teori och modeller som studien baseras på. Studien förhåller sig 

till grön ekonomi med ett fokus på hållbar utveckling. Hållbar utveckling och grön ekonomi är 

därför viktiga begrepp och modeller som denna studie kommer att behandla.  Molly Catos 

(2009) teori om grön ekonomi har valts ut för att bidra till en djupgående förståelse av grön 

ekonomi och hållbar utveckling. 

 

3.1 Grön ekonomi   

 

Idén kring hållbar ekonomi myntades först 1972 i Romklubbens bok, tillväxtens gränser 

(Limits to growth). Bokens budskap var att förmedla jordens och tillväxtens gränser. Begreppet 

grön ekonomi användes först 1989 i en rapport skriven av brittiska miljöekonomer vid namn 

”Blueprint for a Green economy”.  Trots begreppets utveckling under nittiotalet var grön 

ekonomi fortfarande en outvecklad idé som ännu inte hade fått fäste. 2008 lyfte FN:s 

miljöprogram, UNEP (United Nations Environment Programme) upp termen igen och startade 

ett “grön ekonomi” initiativ. Under FN:s klimatkonferens 2009 i Köpenhamn gjordes även ett 
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uttalande som stöttade utvecklingen av grön ekonomi. Tre år senare, 2012, var grön ekonomi 

ett centralt tema FN:s hållbarhetskonferens Rio+20 i Brasilien (Sousa, 2017). 

Grön ekonomi är en teori och ett normativt ramverk som riktar kritik mot traditionella 

världsekonomier såsom liberalismen (Cato, 2009). Det finns ingen konsensus kring 

definitionen av grön ekonomi. Gröna ekonomer definierar det som en ekonomi som stödjer och 

strävar efter en balans mellan människan och miljön genom att nå bådas behov (Sousa, 2017). 

Modellen har växt fram i internationella sammanhang (Alfredsson & Wijkman, 2014). FN 

definierar Grön ekonomi som en inkluderande ekonomi som förbättrar människors 

välbefinnande och skapar social rättvisa samt minskar miljörisker. Grön ekonomi är ett 

alternativ till dagens dominerande ekonomiska modell som ökar ojämlikheter och genererar 

omfattande hot mot miljön och människors hälsa. Den här modellen har därav framträtt som 

en strategisk prioritering hos många regeringar under det senaste decenniet (FN, u.å.a). 65 

länder har påbörjat att inkludera grön ekonomi, och liknande strategier, i sin ekonomipolitik.  

Genom att utföra en ekonomisk omvandling till en mer hållbar ekonomi kommer dessa länder 

att bekämpa och hantera de stora utmaningarna från 2000 talet. Dessa utmaningar inkluderar 

bland annat urbanisering, brist på naturresurser, klimatförändringar och ekonomisk volatilitet 

d.v.s. prisrörligheten på den finansiella marknaden över tid (FN, u.å.b).  

 

Gröna ekonomer menar att alla ekonomiska beslut ska tas med ekosystemet i åtanke. Naturliga 

resurser och ekologin ska ha en ekonomisk vikt och skapa ett sammanslutet system mellan 

miljön och människan. Ekonomin är alltså en del av miljön (Sousa, 2017).  Gröna ekonomer 

menar att traditionella ekonomer har en skev världsbild som inte stämmer överens med 

verkligheten. Deras världsbild baseras på grafer och mätningar och tar inte hänsyn till 

människors behov. Vidare menar de att det finns en komplexitet hos människor och deras 

behov, motiveringar och relationer som är viktiga i avgörandet för deras beteende. Detta kan 

inte sammanställas i en graf som endast mäter utbud och efterfråga. Gröna ekonomer menar att 

den ekonomiska attityden måste förändras (Cato, 2009). Ekonomin bör ses som kärnan i 

utvecklingen utav samhällen. Det finns ett behov att förändra ekonomins ramverk för att kunna 

implementera hållbarutveckling i samhällen runt om i världen. Med andra ord menar de att utan 

ekonomi försvåras möjligheten att skapa ett hållbart samhälle. OECD, dvs. organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling, har utvecklat strategier för ”green growth” dvs. grön 

tillväxt (Alfredsson & Wijkman, 2014).  2009 signerade trettiofyra länder “The green growth 

decleration” vars mål var att ”/.../ strengthen their efforts to pursue green growth strategies as 

part of their responses to the crisis and beyond, acknowledging that green and growth can go 

hand-in-hand” (OECD, 2011). Grön tillväxt sammankopplar ekonomi, miljö, sociala och 

tekniska aspekter för utveckling (OECD, 2011). Grön tillväxt efterliknar på så sätt grön 

ekonomi då båda strävar efter en hållbar utveckling och sammankopplar liknande aspekter för 

att uppnå ett hållbart samhälle. 

 

3.1.1 Grön ekonomi definierad av Molly Cato 

Den traditionella synen på ekonomi och dess relation till ekologin och samhället menar att de 

är integrerade men inte beroende av varandra. Ett vanligt sätt att beskriva hur dessa tre 

dimensioner hänger ihop är med hjälp av Trefigusrmodellen som finns i två variationer. Den 
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första modellen (figur 1), som har en mer traditionell syn på ekonomi, illustrerar det jämlika 

samspelet mellan samhälle, ekonomi och miljö men att de inte är beroende av varandra. 

Cirklarna är ritade i samma storlek därav har alla tre dimensioner lika stor betydelse. Dock i 

verkligheten, är det ekonomin som tar den största platsen vid beslutsfattande processer, där 

samhället och miljön får ta den största smällen för att ekonomin ska utvecklas. Den här 

modellen förklarar varför ekonomer kan avskriva de negativa konsekvenserna av produktion 

som en ‘externitet’, för i deras syn på världen sker dessa konsekvenser för miljön och 

människor någon annanstans i världen. De negativa konsekvenserna kan alltså skjutas ut från 

ekonomicirkeln och hamna någon ‘annanstans’ (Cato, 2009).  

 

Bild  1: Hämtad från ”Green Economics” av M. Scott, 2009, s. 37. 

Men när man inser att det inte finns ‘någon annanstans’ utan att allt hänger ihop, måste hänsyn 

tas till avfall som produceras inom alla ekonomiska aktiviteter. Detta illustreras i den andra 

modellen. Den andra modellen (figur 2) visar normativt samspelet och bundenheten mellan 

ekonomi, miljö och samhälle samt hur ekonomin och samhället i teorin aldrig kan expandera 

utöver miljöns kapacitet, dvs. Enligt denna uppfattning är både samhälle och ekonomi beroende 

av miljön (Cato, 2009). 

The economy is, in the first instance, a subsystem of human society /…/ which is 

itself, in the second instance, a subsystem of the totality of life on Earth (the 

biosphere). And no subsystem can expand beyond the capacity of the total system 

of which it is a part. (Cato, 2009, s. 37) 

Denna studie använder grön ekonomi som en teori utifrån beskrivningen i Catos (2009) “Green 

Economics” och som ett normativt ramverk för att behandla och bedöma hållbarheten i 

Brasiliens ekonomi.  

 

3.2 Centrala begrepp 

 

En definition och beskrivning av viktiga begrepp som fungerar som utgångspunkter för studien 

presenteras före genomgången av tidigare forskning.  
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3.2.1 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett begrepp som har blivit väldigt populär på senare tid och används av 

väldigt många. Trots det så är det väldigt svårt att förstå vad begreppet faktiskt innebär. Hållbar 

utveckling definieras som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hållbar utveckling syftar 

till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheten till mänsklig utveckling ska 

tillfredsställas samtidigt som naturliga systemets förmåga att förse samhällen och människor 

med naturresurser och ekosystemstjänster upprätthålls. För att detta ska bli möjligt 

introducerade Förenta Nationerna (FN) Agenda 21, på en konferens om miljö och utveckling i 

Rio de Janeiro år 1992 (Hållbar utveckling, u.å). Sammanfattningsvis handlar hållbar 

utveckling om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och övriga ekosystems 

produktionsförmåga och att minska den negativa påverkan på naturen och människors hälsa. 

Enligt ledarna (u.å) finns det tre olika dimensioner av hållbar utveckling:  

1. Social hållbarhet, som handlar om att långsiktigt ta vara på grundläggande mänskliga 

rättigheter.  

2. Ekologisk hållbarhet, som handlar om att spara på jordens resurser, så att det räcker till 

dem kommande generationer.  

3. Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att motverka fattigdom på så sätt att det inte 

påverkar den sociala och ekonomiska hållbarheten negativt.  

3.2.2 Mega-evenemang 

Mega-sportevenemang definieras som enstaka sportevenemang av internationell skala. Det 

organiseras av en särskild myndighet och ger en extremt hög nivå av mediedäckning. Det 

medför även effekter (ekonomisk, turism, infrastruktur, etc.) för värdsamhället på grund av 

händelsens betydelse och/eller storlek. Mega-evenemanget följs ofta av parallella aktiviteter 

som festivaler och/eller kulturella evenemang (Byers, Slack & Parent, 2012).  

 

3.2.3 Grön organisation  

Gröna organisationers huvudmål är att värna och ta hand om miljön. En miljöorganisation är 

en organisation som arbetar med bevarande av miljön som syftar till att skydda, analysera eller 

övervaka miljön mot missbruk eller nedbrytning från människors handlingar (The Green 

Organisation, u.å). Det som är viktigt att lyfta fram här är att ”green organisation” som nämns 

i den här uppsatsen handlar inte specifikt om en organisation som heter ” The Green 

Organisation” utan snarare om fler andra organisationer som har liknande mål och syfte. Det 

är alltså ett paraplybegrepp studien använder sig av. 

 

3.2.4 FIFA  

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) är världsorganisation för fotboll som 

regleras av schweizisk lag grundad 1904 och baserad i Zürich. Den har 211 medlemsförbund 

och dess mål, som finns i stadgarna, är den ständiga förbättringen av fotboll. Det är FIFA som 

står bakom dem stora internationella fotbollstävlingar, varav Världsmästerskapet för herrar är 

det största och mest kända evenemanget (FIFA, u.å.c). 
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3.2.5 Branding 

Branding är en marknadsföringsstrategi då man skapar en unik identitet som lockar både 

kunder och affärspartners.  “A brand” eller som det på svenska heter ett varumärke kan vara 

t.ex. ett namn eller symbol som kännetecknar den specifika varan eller tjänsten (Varumärke, 

u.å) Anholt myntade begreppet ”Nation Brand” 1996 vilket innebar att länder, och i 

utsträckning städer och regioner, rykten fungerar på liknande sett som ett varumärke. Anholt 

anser dock att hans begrepp har misstolkats under åren och blivit ”nation branding” vilket 

istället menar bilden utav länder kan manipuleras och förändras genom 

marknadsföringsstrategier. Idén om att skapa sitt eget varumärke och som följd få en förbättrad 

internationell status lever kvar. Anholt menar att det inte finns någon studie som kan styrka 

detta och att länders rykten baseras på vad de gör och inte vad de utmärker sig att vara (Anholt, 

2011). 

3.2.6. Favela 

Favelas är kåkstäder i Brasilien. Favelas växte fram på 1800 talet och har idag stor kulturell 

vikt och visar på socioekonomiska utmaningar. De existerar främst i Rio de Janeiro och Sao 

Paolo. Ungefär 6% av den brasilianska befolkningen bodde i favelas år 2010 (Sheth, 2017). 

 

4. Tidigare forskning  
  

Följande kapitel kommer att presentera centrala delar av tidigare forskning kring ämnet som 

rör stora evenemang såsom fotbolls VM, Olympiska Spelen (OS) och Eurovision Song Contest 

(ESC). Materialet fokuserar på om sådana evenemang har sociala, ekonomiska och ekologiska 

påverkan på värdlandet och, vilka effekter, i sådana fall. Därefter följer en sammanställning av 

kunskapsläget utifrån den presenterade forskningen.  

  

4.1 Framträdande metoder och teorier   

 

Avsnittet tidigare forskning bygger på rapporter från FIFA, olika protokoll från andra 

organisationer och vetenskapliga artiklar. Det förekommer även fallstudier och intervjuer med 

högt uppsatta inom FIFA och Brasiliens regering. Tidigare forskning lyfter förgående fotbolls 

VM och olympiska spel då forskare har analyserat mega-evenemangs påverkan på 

värdnationerna. Forskare har även undersökt FIFA:s tidigare arbete och jämfört olika 

hållbarhetsprojekt som arrangerats under VM. 

 

4.2 Internationella evenemang 

Fotbolls VM, OS och ESC lockar en stor publik och är några av de största internationella 

evenemang. ESC tillsammans med VM och OS beskrivs som: “The ultimate trophy in 

the intensified competition for public attention and investment” (Arnegger & Herz, 2016). 

Var fjärde år hålls VM och OS i olika länder i världen där länder från alla delar av världen 

deltar. Medan ESC är en årlig återkommande sångtävling för endast Europa och vissa 
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grannländer. Trots att dessa tre evenemang kan framstå som helt skilda företeelser så har de 

mycket gemensamt. Alla tre evenemang samlar människor från hela världen på en och 

samma plats för att dela ett gemensamt intresse.  

  

4.2.1 Socio-ekonomisk påverkan  

Länder och regioner tävlar i princip om vem som ska vara värd för fotbolls VM och OS. Detta 

görs i hopp om att det kommer att förbättra landets status och “image” samt öka den 

ekonomiska tillväxten i landet (Baade & Matheasson, 200). Värdnationer upplever dessa stora 

internationella evenemang som en unik möjlighet att förbättra och sprida en bra bild av landet 

och även locka till sig fler turister. ESC, VM och OS anses som händelser av enorm ekonomisk, 

politisk och socio-kulturell signifikans. Detta är därför den största anledningen till varför länder 

så gärna vill vara värdar för dessa mega-evenemang. Skillnaden mellan VM, OS och ESC, är 

att ESC hålls i det land som vinner och fick flest röster från föregående tävling. ESC genererar 

även lägre vinster än fotbolls VM och OS vilket beror på att ESC endast pågår i en vecka. Trots 

att VM och OS bidrar till högre vinster är dessa endast korsitkiga och överstiger inte de 

kostnader som värdlandet spenderar på att arrangera själva evenemanget (Baloshenko, 2012).  

Investeringarna som läggs på att arrangera mega-evenemang såsom OS och VM har idag ingen 

nytta för samhället. Värdnationer förlorar stora summor pengar, med undantag för OS 1984 i 

Los Angeles, som var den första och hittills den sista som visade på en positiv vinst (Engerman, 

2012).  Detta beror på att Los Angeles använde sig av redan existerande anläggningar. 

Dessutom använde de sig inte av statliga finansieringar då de fick finansiellt stöd av den privata 

sektorn. På så sätt genererade OS en vinst på 223 miljoner USD (Olympic, 2017). I de flesta 

fallen överstiger kostnaderna att arrangera evenemangen vinsterna som de genererar. OS i Aten 

2004 kostade ungefär 9 till 10 miljarder amerikanska dollar (USD), vilket motsvarar cirka 5 % 

av Greklands BNP, och gav en nettoskuld på cirka 11,5 USD. Under OS 2004 sjönk turismen 

med 12% och endast två tredjedelar av biljetterna till evenemanget såldes (Engerman, 2012). 

Att det sker en ökning inom turistindustrin råder ingen tvekan om, men ökningen är inte 

nödvändigtvis så stor. I dem flesta fall ersätts den vanliga turismen med ”sport” turister som 

söker sig till mega-evenemangen. Detta leder till att turismens snarare jämnas ut. Dessutom är 

turismen endast kortvarig och centrerad till området kring evenemanget (Hurley, 2018). 

Exempelvis, visar statistiken att cirka 60% av besökande i Azerbajian 2011 var där på grund 

av Eurovision, varav cirka 13,4% av dessa angav att de besökte minst en annan stad/region 

eller någon historisk plats i närheten av Baku (Arnegger et.al. 2016). 21 av de 22 arenor som 

byggdes i samband med OS i Aten står idag tomma och kräver fortsatt kapital från staten. 

Arenorna värda 5,4 miljarder dollar från VM i Sydafrika står idag fortsatt tomma. Ett liknande 

fall skedde i Kina då många av de nya anläggningarna inte hade någon användning efter OS. 

Det finns planer på att göra om en arena, vars kostnad låg på 500 miljoner USD till ett 

köpcentrum, medans de mindre arenorna planeras att rivas ner (Engerman, 2012).  Nackdelar 

med att arrangera större evenemang är att det finns kostnader som kan förekomma som 

värdlandet inte räknar med. Det kan vara kostnader som orsakas av yttre faktorer, såsom 

exempelvis säkerhetskostnader. ESC i Malmö var cirka 2 miljoner kronor dyrare än beräknat 

på grund av externa faktorer såsom säkerhetskostnaden. Däremot kan ett lyckat ESC lämna 

långsiktiga effekter på landets eller stadens internationella “varumärke”. Detta i sin tur ger 
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större affärsmöjligheter och ökad attraktionskraft för landet eller staden som en 

turistdestination. Därav är turistindustrin en viktig faktor i diskussionen om ESC och 

ekonomisk utveckling. (Edler & Jerntorp, 2013).   

Müller och Gaffney (2018) menar dock att värdlandets politiska och ekonomiska styre påverkar 

effekterna av att arrangera ett mega-evenemang som OS och VM. De jämförde evenemang 

som arrangerades i mindre demokratiska och mer statsledda länder med evenemang som 

arrangerades i mer demokratiska och mer marknadsledda länder. De jämförde OS i Vancouver 

2010, London 2012, Sochi 2014, Rio de Janeiro 2016 och VM i Sydafrika 2010 och Brasilien 

2014. Vidare menar de att mer demokratiska marknadsledda värdarna kunde handskas bättre 

med dem negativa effekter av att arrangera mega-evenemangen såsom avhysning, ökad 

privatisering av sport- och transportinfrastruktur och en ökning av privata bostäder. I sådana 

länder blir evenemangen mer som en katalysator för stadsutveckling och bidrar till långsiktiga 

vinster för värdlandet. För mindre demokratiska och mer stadsledda länder var det tvärtom som 

påverkades betydligt mer av dem negativa effekterna av att arrangera mega-evenemang. 

 

Alla tre evenemang genererar nya arbetstillfällen till flera branscher, såsom restauranger och 

hotell, i landet under evenemangets gång. Internationella event är otroligt gynnsam för 

byggbranschen då dessa evenemang oftast behöver en utveckling och förbättring av den redan 

befintliga infrastrukturen. Arbeten som skapas under dessa mega-evenemang är dock 

temporära arbeten och löper endast under tiden som evenemanget varar. Många forskare menar 

även på att dessa jobb är lågt betalda (Malfas, Theodoraki, Houlihan, 2004). Forskning visar 

även att dessa händelser hålls på befolkningens bekostnad och att dem socio-ekonomiskt 

utsatta är dem som får ta den största smällen. Förändringar av den befintliga infrastrukturen 

leder till att många människor blir tvångsförflyttade på grund av byggnaden av 

händelserelaterade objekt. Det kan också leda till en ökning av hyror och huspriser, som i sin 

tur skapar stora problem för låginkomst-invånare (Malfas et.al., 2004; Mitra, 2015). En annan 

stor grupp som missgynnas är också ungdomar, främst de som bor på gatan. I en studie om VM 

i Sydafrika 2010 visades att dessa barn och ungdomar utesluts och trängs undan vilket ledde 

till småbrottslighet och osäkerhet i landet. Studien föreslår istället att denna grupp bör 

inkluderas mer och genom fotboll och deltagande i VM på olika sätt bygger förtroende. Genom 

ett större deltagande av ungdomar leder detta till en utveckling av deras livsförmåga och 

skapande av arbetstillfällen och utbildning för ungdomarna. Studien menar på att värdländerna 

bör engagera ungdomarna mer i evenemanget, snarare än att tränga undan dem. Detta i sin tur 

resulterar i att staden blir säkrare och småbrottsligheten minskar, vilket betyder att turismen i 

landet ökar då de kan känna sig säkra. Det erbjuder även ungdomar en bättre livs- och 

arbetsmöjlighet (van Blerk, 2011).    

 

4.2.2 Ekologisk påverkan   

Det finns brist på vetenskapliga artiklar kring mega-evenemangs ekologiska 

effekter. Preuss (2018) skriver att både OS och VM lämnar stora miljöavtryck och ingriper i 

lokalsamhället på ett sätt som skadar miljön och katalyserar motstånd från gröna organisationer 

(Preuss, 2018). Även ESC lämnar fotavtryck på miljön, men betydligt lägre än OS och VM 

vilket beror på förberedelserna som evenemangen kräver. Inför ESC byggs det oftast en stor 
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arena och infrastrukturen i staden förändras lite. Medan VM och OS omfattar fler städer, då 

eventen oftast hålls i olika städer och ibland i olika länder t.ex. VM i Japan och Sydkorea 2002 

(Arnegger et.al. 2016).  Tidigare världsmästerskap har visat att inte alltid skördar sociala och 

ekonomiska fördelar av dessa händelser. Istället genererar dessa stora sportevenemang 

betydande oförutsedda miljökonsekvenser. Miljökonsekvenserna som eventen lämnar efter sig 

är allt från bygganden av arenor, hotell, parkeringsplatser och annan infrastruktur för att hantera 

saniteten från nya toaletter. Förberedelserna inför mega-evenemang släpper oerhört höga 

koldioxidutsläpp som bidrar till klimatförändringar. I och med den globala publiken som dessa 

evenemang lockar lämnas ett avtryck på klimatet på grund av både in- och utrikes resor. En 

studie visar att en genomsnittlig deltagare i fotbolls VM lämnar ett fotavtryck sju gånger större 

än någon som utför normal daglig aktivitet. Resorna som görs under händelserna står för den 

största delen av den betydande ökningen. Konsumtionen av mat och dryck och energin och 

resurserna som krävs för att producera mat och dryck utgör den näst största delen av 

fotavtrycket. För att förbättra och minska klimatförändringarna föreslår forskare användningen 

av "sociala licenser". Sociala licenser är en praxis anpassad från gruv- och energibranscher som 

arbetar i utvecklingsländer. Dessa sociala licenser är pågående avtal med lokala myndigheter 

och andra intressenter för att forma lokalt godkännande av ett projekt. Detta hjälpte att 

identifiera och hantera miljörisker. Användningen av sociala licenser för mega 

idrottsevenemang kan gynna alla parter och möjliggöra en rättvis fördelning av fördelar och 

kostnader i samband med evenemanget (Warren, 2017).    

 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA), som anordnar VM, har insett vikten 

av miljön och har ansträngt sig att minimera och kompensera evenemangets fotavtryck. Från 

och med VM 2006 som hölls i Tyskland började FIFA tänka mer på sin miljöpåverkan. De 

introducerade sitt Green Goal-program samma år, som syftar till att kompensera 

koldioxidutsläpp som orsakas av VM. Programmet fortsatte med världsmästerskapet 2010 i 

Sydafrika och 2011 Kvinnors VM i Tyskland. Inför VM 2014 i Brasilien släppte FIFA en 

omfattande konsekvensrapport som uppskattade alla evenemang och aktiviteters direkta 

miljöpåverkan i samband med VM. Även OS har börjat ta miljö och hållbarhet på stort allvar 

(Edington, 2014).  FN:s fördrag erkänner den allmänna rätten till att delta och ha tillgång till 

sport- och fritidsevenemang. Trots det finns ingen internationell konvention som lyfter sociala, 

ekonomiska och miljömässiga förhållanden i samband med idrottsevenemang. Det närmaste är 

IOC implementering av Agenda 21. Vid Rio Earth-toppmötet 1992 åtog sig många FN-länder 

till miljömässig hållbarhet i ekonomisk utveckling och antog Agenda 21 som ram för att 

uppfylla denna skyldighet. Agenda 21 är icke bindande och frivillig men uppmuntrar alla 

organisationer - statliga och icke-statliga, internationella, regionala och lokala - att förbereda 

sin egen version utifrån ramen. Även om den inte specifikt riktar sig till sportevenemang antog 

Internationella olympiska kommittén (IOC), som arbetar med FN: s miljöprogram, sin egen 

Agenda 21 1999.  IOC skapade en plan för att förbättra de socioekonomiska förhållandena, 

bevara och hantera resurser samt stärka huvudgruppernas roll i varje olympiskt värdland. 

Denna plan baserades på den allmänna ramen för Agenda 21 (Warren, 2017).  
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5. Metod och material 
 

I det här avsnittet kommer metoder och material, som används för den här uppsatsen, att 

redogöras samt vilka val och avgränsningar som gjorts.   

 

5.1 Datainsamling 

 

Denna studie har använt två databaser för insamlingen av data, varav Proquest Central är den 

mest använda databasen för framställning av vetenskapliga artiklar. Artiklarna ”Between 

discourse and reality: The un-sustainability of mega-event planning” av Gaffney och “Research 

possibilities for the 2014 FIFA world cup in Brazil” av Conchas, är tagna från Google scholar. 

Google Scholar användes som en sekundär sökmotor. Proquest central hittades via Jönköping 

University bibliotekshemsida. Denna databas ansågs vara den lämpligaste sökmotorn angående 

forskningsämnet i fråga då den innefattar de stora ämnesområdena såsom ekonomi och 

samhällsvetenskap som är relevanta för denna studie. 

 

De artiklar som valdes ut var direkt eller indirekt relaterade till denna studie. Allra först utgick 

vi från sökorden ”Brazil, Green economy, World Cup 2014”, “Brazil, 2014, World Cup”, och 

””Green economy” AND Brazil* AND ”World Cup” AND 2014”. Detta har varit dem mest 

förekommande sökorden som användes initialt i denna studie. Dessa sökord genererade 142 

träffar, sedan tillämpades ett språkfilter vilket minskade resultatet till 90 träffar. Med dessa 

resultat behandlades de artiklar som handlade om specifikt världsmästerskapet 2014 i Brasilien, 

därefter vidgades sökorden ut för att inkludera OS och Eurovision Song Contest. De nya 

sökorden var ”olympics, social impact”, ”olympics, economic impact”, ”olympics, 

environmental impact”, ”Eurovisian song contest, social impacts”, ”Eurovision Song Contest, 

environmental impact”, ”Eurovision song contest, economical impact”. Majoriteten av de 

artiklar som visades i det initiala sökresultatet rörde ämnen såsom generella hållbarhetsprojekt, 

jämförelsestudier av idrotts-evenemang i diverse länder eventuellt år. Detta ansågs som ett 

problem i början, men senare i processen kunde även dessa artiklar komma till nytta, då den 

informationen går att använda i avsnittet “tidigare forskning” för att senare kunna dra en 

koppling i diskussionen. Alla använda texter, som samlades genom ovannämnda databaser, är 

peer reviewed granskade vilket resulterar i ett mer trovärdigt arbete.  

 

För att få med ett hållbarhetstänk och social rättvisa så valde vi att ytterligare vidga våra sökord. 

De nya sökorden var: ”Brazil, ”Social Justice”, World Cup, 2014” och dessa genererade 114 

träffar och “”Social Justice”, Brazil, “World Cup”, 2014, environ*” som genererade 93 träffar. 

Det första filtret vi applicerar är ett språkfilter för att snabbt utesluta de artiklar som är skrivna 

på andra språk som vi inte behärskar. Flertal artiklar som visades i sökresultatet var artiklar vi 

redan använt oss av tidigare. Avslutningsvist i exkluderingsprocessen ansåg vi att många 

artiklar återigen endast nämnde ”Brasilien, social justice, world cup” i andra sammanhang och 

därav inte var relevanta för vår studie. Detta ledde till ett mer avsmalnat antal artiklar som 

kunde inkluderas i vår studie. Sökningar gjordes även på ”World Cup, Brazil, Social impact, 

2014”,” World Cup, Brazil, Economical impact, 2014”,” World Cup, Brazil, Environmental 
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impact”. De artiklar som valdes bort behandlade andra ämnen såsom hälsorelaterade artiklar 

som endast nämnde världsmästerskapet kortfattat. 

 

Efter ämnessökningar på internet, ansågs materialet som framställdes var tillräckligt för att 

kunna besvara studiens frågeställningar samt komma till nytta för arbetet på andra sätt. 

Eftersom det mesta av det använda materialet varit peer review granskat fanns ingen 

större oro över källornas trovärdighet. Tvivelaktiga fakta har sorterats bort om annat 

material inte har kunnat stärka informationen.  Stor hänsyn har tagits till huruvida 

informationen verkar trovärdig eller inte.  

 

En lista på vetenskapliga artiklar som användes i denna studie:  

Författare  År Titel  Källa 

Anholt 

Simon 

 

2011 

 

Beyond the Nation Brand: The Role of 

the image and identity in International 

Relations. 

Journal of Destination Marketing 

and Management 5(2) 76–85, 

DOI: 10.1016/j.jdmm.2015.11.007 

Arnegger 

Julius & 

Herz Marc 

Florian 

 

2014 

 

Economic and destination image 

impacts of mega-events in emerging 

tourist destinations. 

 

Journal of Destination Marketing 

and Management 5(2) 76–85, 

DOI: 10.1016/j.jdmm.2015.11.007 

 

Baade A. 

Robert & 

Matheson 

A. Victor 

2004 The Quest for the Cup: Assessing the 

Economic Impact of the World Cup. 

Regional Studies. 38:4, 343 354, 

DOI: 

10.1080/03434002000213888 

Buendia 

Cala Filipe  

2017 Brazilian inequalities in the global 

balance: From jogo bonito to jogo 

diplomático. 

Latin American Research Review 

52(2), 269-280. 

doi:http://dx.doi.org.proxy.library.

ju.se/10.25222/larr.82 

Cacho 

Andrea 

et.al.  

2015 A smart destination initiative: The case 

of a 2014 FIFA world cup host city. 

IEEE First International Smart 

Cities Conference (ISC2). DOI: 

10.1109/ISC2.2015.7366223. 

Mexico.   

Fermeglia 

Matteo 

2017 The show must be green: Hosting 

mega-sporting events in the climate 

change context. 

Carbon & Climate Law Review: 

CCLR, 11(2), 100-109. 

doi:http://dx.doi.org.proxy.library.

ju.se/10.21552/cclr/2017/2/6 

Conchas 

Miguel 

2014 Research possibilities for the 2014 

FIFA world cup in Brazil. 

Soccer & Society, 15:1, 167–174, 

DOI: 

10.1080/14660970.2013.828600 

Gaffney 

Christopher 

2013 Between discourse and reality: The un-

sustainability of mega-event planning. 

Sustainability, 5(9), 3926-3940. 

doi:http://dx.doi.org.proxy.library.

ju.se/10.3390/su5093926 

Mitra Arjyo 2015 An ethical analysis of the 2014 FIFA 

World Cup in Brazil. 

Business Review of the Americas, 

21(1), 3-19. 

https://www.researchgate.net/journal/2212-571X_Journal_of_Destination_Marketing_and_Management
https://www.researchgate.net/journal/2212-571X_Journal_of_Destination_Marketing_and_Management
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Muller 

Martin &  

Gaffney 

Christopher 

2018 Comparing the urban impacts of the 

FIFA world cup and olympic games 

from 2010 to 2016 

Journal of Sport and Social Issues, 

42(4), 247-269 

Preuss 

Holger 

2013 The contribution of the FIFA world 

cup and the Olympic games to green 

economy.  

Sustainability, 5(8), 3581-3600. 

Timo 

Patella 

2013 Development at the cost of violations: 

The impact of mega-projects on human 

rights in Brazil. 

Sur International Journal on 

Human Rights, 10(18), 136-157. 

Van Blerk 

Lorraine 

2011 ‘Managing’ Cape Town's street 

children/youth: the impact of the 2010 

World Cup bid on street life in the city 

of Cape Town. 

South African Geographical 

Journal, 93:1, 29-37, DOI: 

10.1080/03736245.2011.570515 

 

5.2 Urval av material 

 

Denna studie bygger i första hand på vetenskapliga artiklar från tidigare forskning. De övriga 

källorna består i största del av nyhetsartiklar för att få en inblick i demonstrationerna och vad 

de berodde på. FIFA:s officiella handlingar och dokument har även varit viktiga 

informationskällor, vars information främst använts till inledningsdelen. Dessa och liknande 

källor som inte är peer reviewed, har använts och granskats av oss personligen. Eftersom 

källorna kommer från både vetenskapliga artiklar och vanliga nyhetsartiklar är det både primär- 

och sekundärkällor. En primärkälla är en vetenskaplig artikel där forskningsresultatet 

publiceras för första gången, medan sekundärkällor bygger vidare på en primärkälla. Faktumet 

att vissa källor som använts för att skriva arbetet kan vara vinklade, har tagits hänsyn till under 

hela urvalsprocessen. Användningen av sådana källor användes därför bara i enstaka fall då 

tillförlitligheten är viktig. För att ytterligare stärka tillförlitligheten har informationen från 

FIFA:s officiella dokument endast används för informativa fakta. All information som kan 

anses vara vinklad, till FIFA:s fördel, eller suspekt har uteslutits. 

 

5.3 Kvalitativ innehållsanalys 

 

Denna studie är en kvalitativ innehållsanalys som granskar samt analyserar tidigare forskning.  

Vid val av metod togs studiens syfte i åtanke, därför ansågs en innehållsanalys vara den mest 

lämpliga metoden. Officiella dokument, rapporter och vetenskapliga artiklar ligger till grund 

för den här studien och analyseras med hjälp av en induktiv ansats. Enligt Bryman (2011) är 

kvalitativ innehållsanalys, sannolikt det vanligaste tillvägagångssättet när det gäller en 

kvalitativ analys av dokument. Det inbegriper ett sökande efter bakomliggande teman i det 

material som analyseras. Genom innehållsanalys eftersöks antingen det latenta eller manifesta 

budskapet i texter. Denna metod kan vara både kvantitativ eller kvalitativ, som i den här studien 

(Bryman, 2011). På grund av den satta tidsramen men även det geografiska avståndet, 

har det inte funnits möjlighet att genomföra studien på plats i det berörda området. Av den 

anledningen är andra metoder, som exempelvis en intervjustudie, inte lämplig för just den här 
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studien. Metoden innehållsanalys har därför används och tillämpats för att arbetet skulle bli 

klart inom den utsatta tidsramen. Det ansågs vara den bästa och mest givande vägen för att 

besvara studiens frågeställningar. Induktiv ansats, som tidigare nämns, har varit den 

framträdande analysmetoden i den här uppsatsen. Då denna studie ämnar undersöka resultaten 

av fotbolls VM i Brasilien 2014 har vi vid genomgång av samlat råmaterial identifierades det 

manifesta budskapet i texterna för att finna svar på studiens frågeställningar. Det första som 

gjordes i analysprocessen var en sökning efter artiklar som anses relevanta för studien. En 

genomläsning av det som resulterades och sammanställning av relevanta artiklar gjordes 

därefter. En kodning gjordes vid sidan av under hela analysprocessen. Under insamlingen av 

råmaterial och kodning. kategoriserades dem samtliga artiklarna och sorterades utifrån teman. 

Artiklar sorterades under kategorierna “positivt”, “negativt”, “socio-ekonomi” och “ekologi”. 

Exempelvis, artiklar som berörde miljöfrågor hamnade under kategorin “ekologi”.  Detta 

gjordes för enkelhetens skull, som sedan skulle underlätta resultats skrivandet, det är även 

samma teman som används i resultatet.  

 

5.4 Validitet och Reliabilitet  

 

Validitet och reliabilitet är två riktningar som bedömer kvaliteten på en kvantitativ studie. 

Medan för kvalitativa studier finns andra bedömningskriterier som mäter studiens kvalité, ett 

sådant kriterium är trovärdighet. Oberoende av terminologi är metoderna likartade och mäter 

samma sak. Validitet handlar om mätningens relevans, alltså om studien mäter verkligen det 

som syftet är. Medan reliabiliteten tittar på hur bra mätningen är. För att reliabiliteten ska vara 

så hög som möjligt gäller att studien kan göras om flera gånger och få exakt samma svar 

(Bryman, 2011). För en högre tillförlitlighet har författarna varit objektiva genom hela 

arbetsprocessen. Då studiens syfte är att undersöka om fotbolls VM haft påverkan på 

värdlandet Brasilien har därför artiklar som enbart handlar om det analyseras, vilket resulterat 

i en god validitet. Artiklar som handlar om andra VM hade inte gett samma validitet då det 

varken skulle besvara studiens frågeställningar eller syfte. Då författarna klart och tydligt 

beskriver hur dem har gått tillväga i insamlingen av data anses även reliabiliteten i denna studie 

vara hög. Då det anses att det finns möjlighet till att upprepa studien och upprepande mätningar 

skulle ge samma svar. Det är viktigt att lyfta upp att det är väsentligt att vara objektiv som 

författare och ha överseende över att samtliga källor kan vara vinklade.   

 

5.5 Avgränsningar   

 

Denna studie avgränsar sig till att endast undersöka fotbolls VM i Brasilien år 2014. Studien 

har ett fokus på VM i Brasilien eftersom demonstrationerna inför världsmästerskapet spred sig 

på en global nivå. Detta väckte stort intresse för de bakomliggande effekterna av 

världsmästerskapet som ledde till detta missnöje. Dessutom har det gått fem år sedan VM hölls 

i Brasilien och följderna av idrottsevenemanget kan analyseras.  
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6. Resultat 
 

I det här avsnittet presenteras resultatet av de insamlade materialet, som även kommer hjälpa 

att besvara studiens frågeställningar. Resultatet delas in i tre övergripande kategorier då den 

analyserar de sociala, ekologiska och ekonomiska effekterna av VM. De två frågeställningarna 

besvaras genom hela resultatsavsnittet då det tydligt förklarar VM:s påverkan på Brasiliens 

hållbara utveckling samt dess socio-ekonomiska och ekologiska följdverkningar.  

 

6.1 Sociala effekter  

 

I det här avsnittet beskrivs dem sociala följdverkningarna av att hålla i världsmästerskapet. 

Kränkningar av mänskliga rättigheter samt dåliga arbets- och levnadsförhållanden tas upp i 

detta avsnitt.  

6.1.1 Stadsutveckling och förberedelser inför VM  

År 2007 fick Brasilien besked om att de skulle hålla i fotbolls VM 2014 skriver Timo (2013) i 

sin studie. Vidare nämner Timo (2013) att evenemanget lockar en allmän uppmärksamhet och 

ett politiskt intresse som stärker Brasiliens roll på den internationella arenan. Eftersom 

världsmästerskapet sätter värdnationen i ett fokus är det viktigt att höja landets status och 

framstå som ett jämlikt och utvecklat land. Vidare utvecklar Buendía (2017) att Brasilien hade 

under det senaste decenniet etablerat sig som ett demokratiskt land med lovande utveckling. 

Världsmästerskapet gav möjlighet att visa upp den ekonomiska tillväxten samt hur de har 

minskat både klassklyftorna och fattigdomen i landet. Mitra (2015) nämner att nästintill 40 

miljoner människor tog sig ut ur fattigdomen sedan 2000 talet. Trots detta är Brasilien ett utav 

de länder med högst inkomst ojämlikhet, 16% utav befolkningen som lever under 

fattigdomsgränsen och 33.1 miljoner invånare lever på mindre än 1.25 USD per dag. Timo 

(2013) skriver om Brasiliens snabba ekonomiska tillväxt. Han menar att den grundades på en 

”predatory model of development”, dvs. en stadsutveckling som prioriterar storskaliga 

infrastrukturprojekt för att stärka landets framträdande på världsmarknaden. Dessa 

infrastrukturprojekt har haft negativa effekter på miljön och samhället och sker på naturen och 

marginaliserade gruppers bekostnad. Inför världsmästerskapet 2014 fanns det planer om att 

bygga fotbollsarenor, förbättra landets infrastruktur, utveckla transportsystem samt 

förväntningar av ökad turism och säkerhetsutveckling. December 2013 var endast 50% utav 

arenorna färdig byggda och mindre än 25% av alla byggprojekt utförda. För att allt ska stå klart 

innan VM 2014 krävdes en ökad hastighet i stadsutvecklingen vilket vidare understödde ”a 

predatory model of development”. Dessa infrastrukturprojekt har haft negativa effekter på 

miljön och samhället och sker på naturen och marginaliserade gruppers bekostnad.   

 

6.1.2 Rätt till bostad 

 Timo (2013), skriver i sin studie om en koalition av kommittéer, Articulação Nacional dos 

Comitês Populares da Copa e das Olimpíadas (ANCOP). Dessa kommittéer bildades i de 12 
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städer som VM matcherna skulle hållas. I Carta da articulação (charter av artikulation) 

argumenterade de att 

Hosting the 2014 World Cup and 2016 Olympic Games is an opportunity to generate 

investments that reduce social inequalities and improve the conditions of the Brazilian 

people, the lack of dialogue and transparency in spending points toward the repetition 

of what happened during the 2007 Pan American Games, when we witnessed the 

squandering of public funds in over-priced public works that became white elephants 

(Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa e das Olimpíadas 2011, 86–87).   

December 2011 presenterade koalitionen fram negativa aspekter av att hålla i 

världsmästerskapet. De lyfte fram diverse kränkningar mot mänskliga rättigheter såsom att 

människor vräktes från sina hem och hemlösa drevs bort från gatorna för att undangömma 

landets fattigdom. 150 000 - 170 000 människor beräknades att omlokaliseras och vräkas från 

deras hem inför världsmästerskapet. FN 1993 uttryckte att vräkning är en av de grövsta 

kränkningarna då varje människa har rätt till skydd och funktionerande hem. Regeringskansliet 

(u,å) refererar till Artikel 11 i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter i sin 

sammanställning av FN:s konventioner. Artikel 11 konstaterar att var och en har rätt till 

tillfredställande levnadsstandard för sig själva och sin familj, detta innefattar rätten till lämplig 

bostad. Vidare utvecklar Timo (2013), att det som krävs för att en avhysning ska vara laglig är 

att det sker demokratiskt. Detta innebär att tydlig information ska ges ut i god tid, att personerna 

i fråga är deltagande under processen samt att det råder transparens. Varje individ har även rätt 

till rättvis kompensation och stöd till återintegrering i samhället.  

Detta skiljer sig från det som faktiskt skedde i Brasilien under VM förberedelserna. Timo 

(2013) menar att lokala samt statliga myndigheter i Brasilien använde sig av vilseledande 

upplysningar, förskräckelse och hot för att utföra vräkningarna. Fattiga och 

ursprungsbefolkningen drabbades som allra värst av vräkningarna. Rio de Janeiros 

borgmästare erbjöd endast kompensation till individer från medelklassområden som 

påverkades av byggprojekten. Slumområden renoverades och hyrorna ökade vilket ledde till 

en gentrifiering och låg inkomstinvånare tvingades flytta från sina hem och riskerade att bli 

hemlösa. Vräkningarna var ofta våldsamma då polisen bland annat bröt sig in i hem utan 

tillstånd och tvingade ut människor. De använde även traktorer som hot för att avhysa 

människor. I Porto Alegre användes konstruktionerna inför världsmästerskapet som svepskäl 

att fördriva dussintal av afro-brasilianska religiösa platser inklusive den äldsta Terreiro som 

var över 40 år gammal i Rio Grande do Sul. Kränkningar av rätten till bostad har även skett på 

landsbygden då ursprungsbefolkningen har tvångsförskjuts från deras land och hem. Mega-

evenemang såsom VM har överträtt på traditionell mark då ursprungsbefolkningen har saknat 

officiella dokumentationer vilket har utnyttjats av FIFA. Förberedelserna inför 

världsmästerskapet har medfört överträdelser och exploatering av både natur och samhälle. 

Regeringen prioriterade stora investeringar och sponsorers intresse över den lokala 

befolkningen och kulturen. Inför renovationen av Rio De Janeiros Maracanã arena revs en 

historisk byggnad ner. Denna historiska byggnad var ett museum som på senare år blev ett 

boende och integrationscenter för ursprungsbefolkningen och andra minoriteteter. 

Renoveringarna har även bidragit till förorening av floder vilket påverkar ekosystemet och i 

utsträckning Brasiliens försörjning av livsmedel. Den brasilianska regeringen har tagit avstånd 
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och låter företagen, i detta fall FIFA, avgöra vilka som blir berörda och ansvarar för 

kompensationen. 

6.1.3 Arbetsrätt  

Karlsson (2014) skriver i sin artikel att världsmästerskapet genererade nya arbeten inom 

byggindustrin. Migranter och människor från landsbygden sökte sig till städerna för att arbeta 

och bygga arenor och andra infrastrukturprojekt. Byggbranschen skapade 3.12 miljoner nya 

jobb under 2013 och var även det arbete med flest arbetsolyckor som ständigt ökade. År 2012 

ökade 12% av arbetsolyckorna från tidigare år och 62,000 arbetsolyckor rapporterades. I Sao 

Paulo steg siffran från 1386, år 2012 till 7133, år 2013. 

Vidare nämner Karlsson (2014) att byggarbetare i Brasilien utgörs av den fattigaste 

befolkningen i landet som oftast är omedvetna om deras rättigheter. På grund av 

byggfördröjningar tvingades arbetare att jobba 12 timmar skift och arbeta OB utan adekvat 

kompensering, vilket är olagligt under Brasiliansk lag. Building Woodworkers International, 

BWI, ett företag som arbetar med arbetsrätt under världsmästerskapet. Jin Sook Lee, en 

representant från BWI konstaterar att arbeta 84 timmar i veckan är ett brott mot arbetstidslagen. 

BWI kräver att arbetsvillkoren ska förbättras och att lönen ska höjas med 10%. Bloomer & 

Neiva (2014) skriver i sin artikel om att OAS, ett byggföretag, anklagades av det brasilianska 

arbetsministeriet för att ha tvingat 111 arbetare att leva under ”slavliknande” förhållande och 

till och med betala 250 amerikanska dollar för att försäkra sig själva om att få arbete. Under 

renoveringarna och byggnationen i samband med förberedelserna omkom 8 stycken arbetare. 

Detta skiljer sig från tidigare år och länder då ingen omkom under OS i London. Karlsson 

(2014) nämner även i sin artikel att två stycken arbetare omkom under förberedelserna för VM 

i Sydafrika 2010 och 60 i Ryssland inför VM 2018.  

6.1.4 Medborgares delaktighet 

I sin studie lyfter Timo (2003) medborgares inflytande och delaktighet i 

beslutsfattandeprocesser. Detta är centralt i demokrati och därav är rätten till korrekt 

information en nödvändig förutsättning för ett demokratiskt samhälle.  

“Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens, at 

the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to 

information concerning the environment that is held by public authorities, including 

information on hazardous materials and activities in their communities, and the 

opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and 

encourage public awareness and participation by making information widely available. 

Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and 

remedy, shall be provided “. Principle 10, The Rio declaration 1992 (UNEP, 2016).  

Vidare lyfter Timo (2013) konvention 169 från Internationella arbetsorganisationen (ILO). 

Denna konvention handlar om rättigheterna för ursprungsbefolkningar och stamfolk och 

ratificerades av Brasilien 2002. Den konstaterar att regeringen måste konsultera 

ursprungsbefolkningen och söka sitt samtycke innan de genomför eller tillåter något projekt 

för utforskning av resurser på deras mark. Rätten till FPIC, dvs. fria och väl underbyggda 

förhandsgodkännande, innebär grundläggande krav för att säkerställa att processen inte bara är 
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informativ, utan en legitim dialog mellan staten och den drabbade befolkningen för att arbeta 

för ett gemensamt intresse. 

Timo (2013) konstaterar att det saknades dialoger med den drabbade befolkningen under 

förberedelserna inför mega-evenemang såsom VM. I de flesta fall saknas dialoger och 

konsultation med ursprungsbefolkningen och de officiella tal som hålls är mer av en formalitet 

för att uppnå kraven. Det saknas även översättning till det lokala språket i dialoger med 

ursprungsbefolkning. Utöver detta delegeras även ansvaret till ett tredjeparti snarare än de 

lokala myndigheterna. 

6.1.5 Medias roll 

Timo (2013) skriver om hur Brasilien har försökt dölja dessa negativa effekter för befolkningen 

samt det internationella samfundet genom att styra mediediskursen nationellt. Landets 

medieföretag förstärker bilden av investeringarna som positiva och hävdar bland annat att det 

skapar arbete och ekonomisk tillväxt för hela den brasilianska populationen. I kontrast till 

denna bild som media målat upp, har flertal icke-statliga organisationer (NGO) och andra 

aktivistgrupper rapporterat om de negativa effekterna. De konstaterar att mega-evenemang 

såsom VM har stridigt mot mänskliga rättigheter och även ökat den sociala orättvisan som 

råder i landet, vilket har resulterat i bland annat fattigdom. Det har i synnerhet drabbat 

marginaliserade grupper och områden såsom ursprungsbefolkningen, hemlösa och 

slumområden. Dem positiva effekterna av världsmästerskapet såsom ökade arbetsmöjligheter 

och ökade investeringar har överskattats. Investeringar som kunde ha finansierat den offentliga 

sektorn såsom utbildningssektorn och hälso- och sjukvårdssektorn lades istället på 

konstruktionen av fotbollsarenor. VM och liknande mega-evenemang medför mer skada än 

nytta för samhället. Byggnationen av fotbollsarenor är oerhört kostsamma och fyller ingen 

funktion efter världsmästerskapet är slut. Gaffney (2013) lyfter även tidigare värdar för VM 

såsom Japan och Sydkorea 2002 och Sydafrika 2010’s arenor står idag tomma. Buendía (2017) 

skriver i sin studie om de insatser som Brasilien lade på förberedelserna inför VM. Dessa 

insatser förvärrade livssituationen för invånarna snarare än att förbättra dem. Federala åklagare 

bad domstolar att förbjuda regeringen från att sprida den positiva bilden av världsmästerskapets 

fördelar såsom ökade arbetsmöjligheter och den ekonomiska tillväxten då denna bild motsatte 

sig verkligheten.  

Timo (2013) menar att trots landets ansträngningar att dölja de negativa effekterna, nådde 

informationen ut till befolkningen. Detta skapade en social debatt som tillslut ledde till 

demonstrationer som tog fart i juni 2013. En opposition vid namn People’s World Cup 

Committees” grundades med mål att motverka och bekämpa kränkningarna mot mänskliga 

rättigheter. Dessa kränkningar mot mänskliga rättigheter innefattar allt från arbetsrätt, då 

anställda arbetar under förskräckliga arbetsförhållanden, till VM:s relation till det ökade antalet 

av barnprostitution och våldtäkt i områden kring arenorna. Peoples world Cup Committees 

motverkade detta genom att informera befolkningen, kräva transparens och försvara den 

drabbade befolkningen.  Buendía (2017) lyfter även i sin studie att det skapades en hashtag 

#CopaPraQuem? (VM för vem?) som i fokus belyste dessa kränkningar. #CopaPraQuem hade 

som mål att stoppa avhysning, omlokalisering, statligt våld och strävade efter att avmilitarisera 

polisen, avskaffande av FIFA:s uteslutningszoner och förföljning av gatuförsäljare, ökad 
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kunskap och medvetenhet om människohandel och sexuellt utnyttjande och ogiltigförklaring 

av bland annat FIFA:s skattebefrielse. Demonstranter menar att VM 2014 blev en ”toxic brand” 

som grundades på korruption, girighet och slöseri på skattepengar.  

6.1.6 Opinionsmätning 

Buendía (2017) skriver i sin studie om hur VM bemöttes av befolkningen. När Brasilien fick 

besked om att de skulle arrangera världsmästerskapet sade ordförande, Ricardo Teixeria, för 

det Brasilianska fotbollsförbundet, CBF:    

Our objective is to make Brazil become more visible in global arenas. The World Cup 

goes beyond a mere sporting event. It’s going to be an interesting tool to promote social 

transformation (Ricardo Teixeria, ordförande för det Brasilianska fotbollsförbundet, 

2007).   

Enligt Buendía (2017) delades denna inställning över hela landet. Sju år senare, 2014, befann 

sig Brasilien i en lågkonjunktur och befolkningen blev allt mer kritiska till att spendera 

motsvarande 13 miljarder amerikanska dollar (USD) för att arrangera världsmästerskapet. 

Opinionsmätningar visade att intresset för att arrangera världsmästerskapet sjönk från 79% år 

2008 till 48% år 2014. Brasilianska invånare vände sig emot FIFA VM och hade förväntningar 

på regeringen att förbättra välfärdssystemet och investera bland annat i utbildningssektorn och 

i hälso- och sjukvårdssektorn istället för öka FIFA:s vinster. 

Buendías studie (2017) hänvisar till en opinionsundersökning av Pew Research Center 2014 

som visade att 61% av Brasilianska invånare var skeptiska till VM:s effekt på den nationella 

ekonomin. De menade att evenemanget tog från de investeringar som istället kunde ha lagts på 

den offentliga sektorn. Över 60% av befolkningen menade även att VM skulle skada eller inte 

ha någon effekt på Brasiliens brand. Det växte fram ett missnöje för ojämlikheterna i landet. 

83% av befolkningens bekymmer gällde bristen på tillgång till hälso- och sjukvård, 78% 

korrupta politiker, 68% klassklyftor i samhället och 64% gällande brist på bra utbildning. 

6.1.7 Demonstrationer 

Buendía (2017) talar om hur förberedelserna inför världsmästerskapet präglades bland annat 

av korruptionsskandaler, byggfördröjningar, stigande antal av dödsolyckor i arbete, 

vräkningar i favelas (slumområden) av militariserade polisinsatser. Världsmästerskapet gav 

möjlighet till demonstranter att uttrycka sitt missnöje kring systematiska problem i landet. 

Buendía (2017) konstaterar att demonstrationerna var spontana och sporadiska. Olika 

samhällsgrupper demonstrerade mot VM och drog även kopplingar till bland annat sexism, 

ojämlikheter baserat på kön och bristfälliga utbildning och sjukvårdssystem. Brist på utbildning 

ledde till att ungdomar sköts åt sidan och inte fick samma arbetsmöjligheter som vuxna. Detta 

bidrog till en hög ungdomsarbetslöshet och hälften av alla ungdomar i landet vände sig till den 

informella sektorn för att försörja sig själva. Detta väckte ett stort missnöje och på grund av 

detta utgjorde ungdomar ett utav det största antalet som demonstrerade mot världsmästerskapet 

2013 – 2014. Vidare påpekar De Lange (2017) att många menade att VM var en bortkastad 

möjlighet att ta itu och förbättra samhällsaspekter och ojämlikheterna i landet. 
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Buendías (2017) studie visar att stora delar av demonstrationen tog plats på sociala medier och 

hemsidor såsom ”Portal Popular da Copa e das Olimpíadas”, ”#VemPraRua” och Midia 

NINJA. Midia NINJA var ett oberoende medieinitiativ som delade information om 

demonstrationerna genom att live streama och live tweeta händelserna. Väggmålningar och 

graffiti var ett annat sätt att uttrycka sitt missnöje för världsmästerskapet. Missnöjet riktades 

även emot FIFA och dess chefer som var kända för mutor och korruption. De krav, standard 

och förväntningar FIFA hade på VM ledde till nedrivning av tusentals hus och kränkningar av 

arbetarrätt. FIFA hade skapat ”exclusion zones” vilket innebar att inga andra produkter fick 

säljas än det som sanktionerats av FIFA själva. Demonstranter menade att världsmästerskapet 

inte var för befolkningen utan för FIFA och deras vinstdrivande intressen. Syftet med dessa 

demonstrationer var inte bara att lyfta upp ojämlikheterna i landet men även att vinsterna från 

VM skulle fördelas lika i samhället.  

Buendía (2017) konstaterar att ANCOPs avsikt inte var att förhindra världsmästerskapet utan 

snarare att den skulle äga rum när alla dessa kränkningar av mänskliga rättigheter har lyfts. Ju 

mer tiden gick blev demonstranter otåliga och idén av att förhindra VM från att äga rum mer 

lockande. Ett slagord skapades, ”Nossa Copa é na rua”, ”Vårt VM är på gatorna”, detta 

återupplivade traditionen av gatufotboll som tar bort fotbollen från de stora arenorna och 

tillbaka till folket. Detta distanserade fotbollen från kränkningarna av mänskliga rättigheter 

som VM förde med sig. Det markerade skillnaden mellan ”vi och dem”. Det fanns även en 

hopplöshet hos demonstranterna. En före detta professionell fotbollsspelare och nuvarande 

politiker, Romário, uttryckte 2014 

Now we have to cheer for Brazil to win on the field, but off the pitch we’ve 

already lost and there is no way to reverse it. 

Timo (2013) nämner att demonstrationerna blev allt mer våldsamma och polisen 

militariserades. Demonstranter möttes av ständigt hot, attacker och till och med mord. Vidare 

fortsätter Buendía (2017) att de bemöttes av polisen med tårgas och gummikulor. Enligt (Timo, 

2013) har myndigheter misslyckats att utföra fullständiga brottsutredningar och erbjöd inte 

korrekt skydd för offren och deras familjer. Därför utgörs det flera kränkningar mot 

yttrandefriheten, fysisk integritet och rätten till liv. 

Sammanfattningsvis täcker detta avsnitt de mänskliga rättigheter som har kränkts under 

förberedelserna inför världsmästerskapet 2014. Dessa innefattar: 

− Kränkningar till rätten av bostad 

− Kränkningar till medborgares delaktighet i beslutsfattande processer 

− Nedrivning av kulturella och historiska byggnader 

− Kränkning av arbetsrätt  

− Kränkningar av yttrandefrihet 

Det lyfter även hur medborgare har missletts och inte fått korrekt information i tid samt medias 

roll under förberedelserna inför VM. Anställda har fått arbeta under dåliga arbetsförhållanden 

under många världsmästerskap och inte bara i Brasilien. Vid förberedelsen av 
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världsmästerskapet har nästan alla länder och städer kränkt statliga och mänskliga rättigheter. 

Brasilien var inget undantag, som det redan nämns i tidigare avsnitt, vilket ledde till att många 

protester ägde rum innan VM 2014.  Genom dessa protester uttryckte lokalbefolkningen ett 

missnöje för evenemanget och hade istället önskat att landet tog itu med andra viktigare 

samhällsaspekter, som exempelvis hälso- och sjukvårdssektorn och utbildningssektorn. 

 

6.2 Ekonomiska effekter 

 

Detta avsnitt fokuserar på de ekonomiska effekterna av att arrangera ett världsmästerskap. En 

jämförelse och koppling dras även till andra värdnationer bland annat Ryssland och Sydafrika. 

Avsnittet tittar även på den ekonomiska dilemman som Världsmästerskapet för med sig.  

 

6.2.1 Sätta Brasilien på kartan   

Conchas (2013) konstaterar i sin studie att Brasilien är ett utvecklingsland på jakt efter global 

framträdande. Mitra (2015) vidare utvecklar detta och menar att Brasiliens mål var att fastställa 

sitt rykte som “A vibrant, rich, diverse and sophisticated country” med hjälp av 

världsmästerskapet. Fotboll är även en viktig del av traditionen och kulturen i Brasilien och 

därför var det en självklarhet att arrangera världsmästerskapet. Förutom att landet skulle få 

chansen att förbättra sin bild skulle detta även vara ett tillfälle för landet att visa hur de kan 

organisera och arrangera ett världsklassigt evenemang. Detta skulle stärka dem i en ekonomisk 

kontext samt locka potentiella affärspartner. Världsmästerskapet skulle även medföra en ökad 

turism, en förbättrad internationell status, ”brand-image” och även utökad och förbättrad 

infrastruktur.  

 

Conchas (2013) lyfter upp i sin studie hur planeringen inför världsmästerskapet 2014 

innefattade en utökning av kollektivtrafik, boende, renovering samt utbyggnad av infrastruktur. 

VM blev en slags drivkraft för Brasilien att investera i landets infrastruktur. Dock kunde detta 

uppnås utan hjälp av världsmästerskapet. Brasilien var sedan tidigare i behov av att utveckla 

dess infrastruktur, sjukvård och utbildning. Dessa investeringar lades istället på kostnader för 

renovering och byggnationer av bland annat fotbollsarenor då 3.6 miljarder dollar lades endast 

på byggnationen av arenorna. Dem motgångar som Brasilien stod inför kunde ha mötts och 

finansierats i tidigare skede om landet valde att inte hålla i mega-evenemanget. Mitra (2015) 

uttrycker i sin artikel att Världsmästerskapet hölls trots landets bristfälliga byråkrati, korruption 

samt en ökad marginalisering av befolkningen. Mellan 250,000 och 1.5 miljoner människor 

vräktes från sina hem utan ekonomiskt stöd eller bostadsersättning. De investeringar som lades 

på förberedelserna inför världsmästerskapet kunde istället läggas på den offentliga sektorn. Det 

fanns planer om investeringar i den offentliga infrastrukturen, men det nådde aldrig ett 

slutskede då dem antingen inte hann bli klara till sin deadline eller för att regeringen fokuserade 

mer på världsmästerskapet istället. Således uppnåddes inte den avsedda konsekvensen av att 

"sätta Brasilien på kartan" i önskad utsträckning. 
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Infrastructure investment might pay some long-run returns, but you don't have to host a 

money-losing tournament to build new roads and airports, and to the extent that your 

infrastructure spending goes primarily toward stadiums, essentially every economic 

study shows that stadiums are a terrible economic investment (Victor, A. Matheason, 

Holy Cross University). 

 

6.2.2 Den ekonomiska dilemman 

I en artikel skriver Hurley (2018) att VM:s värdländer skryter ofta om belöningarna – både 

finansiella och politiska – som världsmästerskapet medför.  Förra årets värdland Ryssland 

(2018), hävdade att landet skulle generera 31 miljarder dollar i BNP (Bruttonationalprodukt*) 

under de kommande tio åren. Den förväntade ekonomiska ökningen baserades på 

förhoppningar om att byggande, allmänna investeringar och den ökade turismen skulle 

generera in dessa summor. I en liknande artikel skriver Hall (2018) att det finns en tro om att 

världsmästerskapet och liknande sportevenemang kan öka den ekonomiska tillväxten hos 

värdländerna. VM lockar turister, driver på infrastrukturprojekt och är ett tillfälle att visa andra 

aktörer att värdlandet är en lovande affärspartner. Vidare lyfter Hurley (2018) upp ett exempel 

från VM 2018 i Ryssland och skriver att Rysslands regering måste kunna rättfärdiga 

kostnaderna på 14 miljarder som de investerat i byggprojekt såsom arenor, utveckling av 

transportsystem och annan infrastruktur inför världsmästerskapet. Dock är många skeptiska till 

detta. Flertal rapporter har skrivits om att VM endast kommer att generera en kortvarig 

ekonomisk vinst för Ryssland. Hall (2018) poängterar också att kostnaderna som krävs för att 

uppnå dessa mål överväger de ekonomiska fördelar som evenemangen producerar. 

 

Mitra (2015) talar också om hur VM 2014 i Brasilien också ledde till många frågor och 

diskussioner kring de ekonomiska fördelarna jämfört med de offentliga utgifterna. 

Dokumentationer från den brasilianska regeringen visade att förberedelserna inför 

världsmästerskapet kostade mellan 11–14 miljarder USD. Andra källor konstaterar att 

kostnaderna låg på ca. 15 miljarder USD. FIFA hade beräknat att Brasilien behövde 1,1 

miljarder amerikanska dollar för att bygga och renovera arenor. Dock underskattades 

kostnaderna av förberedelsen och år 2012 var utgifterna redan tre gånger större än tänkt. 

Brasilien hade spenderat 3,6 miljarder USD på att bygga eller renovera redan befintliga 

anläggningar. Vidare skriver Hall (2018) om hur Brasiliens revisionsrätt konstaterade att de 

offentliga utgifterna som spenderades på VM skulle vara "tillräckligt med pengar för att betala 

hela landets årliga socialförsäkringsräkning två gånger".  

 

Brasiliens dyraste VM-arena, i den lilla staden Manaus, ”Arena Amazonia” används i dagsläget 

som en parkeringsplats (Hall, 2018). Enligt Hurley (2018) blev den här arenan en symbol för 

det överflödiga och onödiga utgifterna som följer med FIFA:s tävlingsevenemang. Arenan 

kostade uppskattningsvis 46 miljoner dollar att bygga, och efter att ha varit värd endast två 

matcher sitter den nu oanvänd. Nu föreslås det att arenan kanske skulle betjäna samhället bättre 

genom att bli ett fängelse. Mitra (2015) konstaterar att Brasilien sammanlagt hade 12 arenor 

som var aktuella under mästerskapet. Det byggdes fem helt nya arenor, en arena revs ner och 
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byggdes om så att den skulle uppfylla FIFA:s specifikationer och resterande sex arenor 

genomgick omfattande renoveringar. 

 

 
Bild  2: Investeringar Brasilien har gjort under VM 2014 (Källa: VM-portalen för den brasilianska regeringen) 

John L. Solow hävdar att generellt sätt är ekonomer kritiska till att det finns långvariga positiva 

ekonomiska fördelar av att hålla i stora evenemang. Detta menar Solow beror på “substitutions” 

och “crowding-out”. Undanträngningseffekten (crowding-out) innebär att när de offentliga 

utgifterna ökar så trängs de privata investeringarna undan och minskas (Rydén, u.å.). I sin 

artikel förklarar Hurley (2018) “Substitutions” som något som syftar till varor och tjänster som 

är ersättningsbar, ett exempel på detta är restaurang- och hotellbranschen. Pengarna som 

spenderas på de restauranger och hotell i närheten av arenorna och evenemangen kommer på 

bekostnad av andra konkurrerande företag. På grund av detta jämnas vinsterna ut då vissa 

restauranger och hotells affärer minskar. Ägarna och anställda på dessa restauranger och hotell 

vars affärer minskar, spenderar mindre, så multiplikatoreffekten av successiva utgiftsrunder 

gäller också för dessa nedgångar. 

 

Estimations of net economic impact of hosting one-time sporting mega-events like the 

World Cup are grossly over-exaggerated by the host country. The overall direct impact 

is probably zero-sum at best because of the negative congestion costs and crowding out 

of other economic activity (John Vrooman, Vanderbilt Universitet). 

 

6.2.3 Turism  

Mitra (2015) uttrycker att världsmästerskapet 2014 lockade till sig uppskattningsvist 3,7 

miljoner människor från hela världen. Turister förväntades generera 3,3 miljarder amerikanska 

dollar till den brasilianska ekonomin, genom utgifter för mat, transport och underhållning. 

Intäkterna från matchbiljetterna inkluderades inte eftersom dessa vinster går till FIFA. Utöver 

dessa direkta effekter på Brasiliens ekonomi, finns även indirekta intäkter genom den så kallade 

multiplikatoreffekten. Detta innebär att det sker en “återvinning” av utländska valutor i den 
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brasilianska ekonomin i form av lokal konsumtion. Med andra ord hänvisar 

multiplikatoreffekten till den ökning av slutinkomst som uppstår till följd av nya inkomster. 

Statistiskt kan det vara svårt att beskriva nettoeffekterna av inflödet av turism under VM eller 

andra internationella händelser. Inflödet turism beror på landets säkerhet och dess 

internationella rykte. I och med ökningen i demonstrationer och ökade oroligheter i landet 

ledde till att fler människor avstod från att resa till Brasilien under världsmästerskapet. Enligt 

Hurley (2018) finns det inga studier och bevis som visar på att VM höjer turismen. Även om 

det sker en ökning, så är ökningen dock inte nödvändigtvis så stor. Detta beror på att dessa 

länder oftast redan har bra turistindustri, VM ersätter endast vanliga turister med 

fotbollsturister, menar han. Därför är det väldigt vanligt att länder med redan bra turism är 

värdar för VM och efter evenemanget får länderna ingen märkbar ökning i sin redan stora 

turism. I Sydafrika (2010) var den totala ökningen av internationella turister bara 200,000 under 

hela världsmästerskapet. Under optimala omständigheter kan turistinkomsten nå upp till 1 

miljard amerikanska dollar, vilket är långt ifrån att täcka summan vad världsmästerskapet 

kostar att hålla i.  

 

6.2.4 Kritik  

I sin artikel skriver Conchas (2013) om kritiken som riktades mot både Brasilien och FIFA. 

Kritikerna menar på att Brasilien, genom detta mega-evenemang, har förfalskat sin identitet, 

då de under förberedelserna förskönade landets infrastruktur istället för att förbättra landets 

brister.  Brasilien har lagt stora investeringar och ansträngningar på att ge riklig infrastruktur 

och resurser för att ordentligt kunna styra detta mega-evenemang. Den offentliga sektorn såsom 

skolor, boende, sjukvårdssektorn sköts åt sidan. Dessa investeringar har skett på bekostnad av 

befolkningens sociala situation. Fattigdom, ökning av den informella sektorn, brottslighet och 

marginalisering fortsatte att vara ett stort problem i landet. Tematiskt sätt ser vissa FIFA-VM 

ur ett kritiskt perspektiv. Kritiker menar att VM är en manifestation av globaliseringskrafterna 

som utnyttjar maktlösa. De hävdar att världsmästerskapet produceras och är menade för den 

priviligierade eliten. Detta är en uppfattning som delades demonstranterna, då de ansåg att VM 

inte var för befolkningen utan för turisterna. Endast en minoritet av Brasiliens befolkningen 

hade tillgång till själva evenemanget. En del av kritiken riktar sig mot medborgarnas välfärd, 

och hur detta förträngs av sådana evenemang som VM. De menar att den brasilianska 

regeringen är mer oroliga över deras image som ett stort framväxande land snarare än 

medborgarnas välfärd. Kritiker menar även att FIFA tenderar att endast gynna sina egna 

intressen och sina sponsorer. De betonar att FIFA inte är verksamma för att utveckla ekonomin 

– utan att de snarare är en vinstdrivande organisation som bara vill sälja biljetter och främja 

fotbollen globalt.   

 

6.3 Ekologiska effekter  

  

Här beskrivs miljöåtgärder som har gjorts från både FIFA:s och Brasiliens sida för att göra VM 

2014 till en miljövänlig kup. Detta avsnitt lyfter även de negativa effekter av 

världsmästerskapet och även kritik på dessa.  
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6.3.1 Den politiska arenan  

Enligt The World Bank (2019) är det möjligt för Brasilien att bli ledande i grön tillväxt. De har 

visat lovande framsteg i arbetet mot avskogning av Amazonas regnskog och skapa nya 

innovativa lösningar för en hållbarutveckling. Brasilien har blivit en av de ledande länderna i 

klimatfrågor och erbjuder konstruktiva och kreativa lösningar till klimatproblemen på både en 

global och nationell nivå.  

Klimatfrågan är central i Brasiliens interna policys och deras externa röst. 1992 höll FN i en 

konferens i Rio de Janeiro i Brasilien. Under denna konferens framfördes Agenda 21, ett 

dokument med långsiktiga riktlinjer och mål för att skapa en hållbar utveckling (FN, u.å.c). 

Agenda 21 fokuserade på att motverka natur och miljö-förstöring men även 

fattigdomsbekämpning (Sustainable Development Goals Knowledge Platform, u.å). 20 år 

senare hölls Rio+20 då världens ledare samlades för att diskutera steget efter milleniemålen 

vilket resulterade till uppstarten som ledde till Agenda 2030 (FN, u.å.c). Under Rio+20 

skapades dokumentet “The Future we want” med mål att stödja länder i dess övergång till en 

grön ekonomi. PAGE, “Parnership for Action on Green Economy” bildades som ett resultat av 

detta dokument. 2016 lanserades ”Parntership for Action on green Economy”, PAGE, i 

regionen Mato Grosso, Brasilien. Målet med detta initiativet är att stödja Mato Grosso’s 

övergång till en grön ekonomi som resulterar i en förbättrad välfärd, jämlikhet samt minskar 

miljörisker och ekologisk obalans. FN:s PAGE förser med tekniskt och finansiellt stöd för att 

analysera möjligheterna för grön ekonomi och för att skapa nya policies i alla sektorer samt 

förstärka och skapa en hållbarhet (PAGE, u.å.). 

 

6.3.2 Miljöinitiativ  

Att vara värd för ett internationellt evenemang innebär inte enbart investeringar och 

förändringar i infrastrukturen, det kan också vara väldigt skadligt för den lokala miljön och 

klimatet skriver Fermeglia (2017) i sin undersökning. Vidare skriver Fermeglia (2017) att trots 

det faktum att mega-evenemang gynnar BNP tillväxten och i viss mån ekonomin, orsakar det 

även negativa effekter på den biologiska mångfalden. Den ökade utsläppen av växthusgaser 

från stor avfallsproduktion, elförbrukning och transport i kombination med byggandet av 

sportanläggningar är några av orsakerna som påverkar klimatet negativt. Följaktligen har 

miljöskydd fått en allt mer central roll i den Internationella idrottsorganisationernas (ISO) 

politik, såsom IOC (The International Olympic Committee) och FIFA. IOC har sedan 1986 

arbetat parallellt med internationella miljöinitiativ, såsom FN:s konferens om miljö och 

utveckling (UNCED) 1992 i Rio och Agenda 21 om hållbar utveckling. 1994 skrev IOC på ett 

samarbetsavtal med FN:s miljöprogram (UNEP), som så småningom ledde till att de utfärdade 

sitt eget dokument om hållbar utveckling som fick namnet - den olympiska rörelsen Agenda 

21. Det här dokumentet använde sig av Brundtlandkommisionens (FN:s Världskommision för 

miljö och utveckling) (NE.se) definition av hållbar utveckling. Detta ledde till att ett särskilt 

organ inom IOC grundades, som idag heter “Sustainability and Legacy Commision” vars 

uppgift är att ge råd till IOC-styrelsen att främja och inkludera hållbarhetsperspektivet i spelen. 

Sedan dess har allt fler värdnationer för både fotbolls VM och OS implementerat denna 
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miljöhänsyn i sina evenemang. VM i Brasilien var en de länder som implementerade detta 

hållbarhetsperspektiv. 

6.3.3 En mer miljömedveten FIFA  

FIFA började inse att miljöfrågor blev allt viktigare och ansåg att de hade ett ansvar att skydda 

och värna om miljön. De hade som mål att vara ett ledande exempel för andra internationella 

idrottsorganisationer i miljöfrågor (FIFA, 2014). Detta ledde till att FIFA skapade ett initiativ 

med namnet “Sustainability strategy – concept" som skulle fokusera på avfall, vatten, energi, 

transport, upphandling och klimatförändringar. Målet med det här initiativet var att minimera 

de negativa miljöeffekterna av VM. Detta intiativ blir ett stillsamt erkännande i organisationen 

och VM:s negativa effekt på miljön. Sustainablity strategy initiativet består av fem mål som 

FIFA förhandlat fram om hållbarhet. Detta hållbarhetsdirektiv syftar till:   

• Ansvarighet 

• Etik och antikorruption 

• Transparens  

• Respekt för intressenternas intressen  

• Respekt för rättsstatsprincipens  

Dessa hållbarhetspelare fokuserar på att minimera miljökonsekvenserna men även hur 

samhället styrs och anpassar sig till en hållbar stadsutveckling. De identifierar också fem 

viktiga handlingsområden:  

• Gemenskapens engagemang och utveckling  

• Rättvisa arbetssätt  

• Konsumentfrågor  

• Arbetspraxis 

• Mänskliga rättigheter  

I huvudsak utvidgar FIFA:s sin hållbara strategi till att omfatta mer hållbart strukturerade 

system, men har inget sätt att garantera eller upprätthålla dessa metoder. Avsikten med dessa 

hållbarhetspelare är att lämna städer med tydliga riktlinjer för framtiden (FIFA, 2012). 

Vidare granskar Fermeglia (2017) och lyfter upp den växande oron för klimatförändringar från 

både IOC och FIFA, vilket har resulterat i framkomsten av begreppet "Green Games". Green 

Games är ett koncept där det tas hänsyn till dem ekologiska och miljömässiga värden som 

också är en del av den ekonomiska utvecklingen. FIFA presenterade sitt första miljöprojekt år 

2006 när VM hölls i Tyskland. Tillsammans med den tyska lokala organisationskommittén 

(LOC) presenterade FIFA sitt projekt under namnet ”Green Goal”. Initiativet 

Green Goal fokuserade främst på vattenhushållning, avfallshantering, ökad energieffektivitet 

och kolvätetransporter, med det ambitiösa målet av att bli det första "klimatneutrala 

Världsmästerskapet". Under VM 2010 försökte värdnationen Sydafrika att fortsätta i 

“miljövänliga” spår genom att förbättra den inhemska transporten. I FIFA:s (2014) rapport 

skrives det om “Green Goal” och hur de inför VM 2014 ändrade namnet på miljöprogrammet 

från “Green Goal” till “Football for the planet”. Det här projektet skulle representera FIFA:s 

engagemang för att minska effekterna av verksamheten på miljön och att använda FIFA 
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tävlingar till att öka medvetenheten om miljöfrågor. FIFA genomförde undersökningar under 

åren, fram till VM 2014, som visade att miljöskydd var en högsta prioritet för den brasilianska 

publiken med utbildningsåtgärder, och var därför en fråga som förväntades tas upp av 

organisatörer. Projektet inkluderade även initiativ relaterade till avfallshantering, transport och 

upphandling, samt klimatförändringar och koldioxidutjämning (FIFA, 2014). På detta sätt 

försökte FIFA gradvist förstärka sina ansträngningar mot ett kolneutralt världsmästerskap.  

6.3.4 “Find Natal” 

Cacho et.al. (2015) skriver i en uppsats om ett annat miljövänligt initiativ som skapades under 

VM 2014 i Brasilien vid namnet “Find Natal”. Natal var en av städerna i Brasilien där 

matcherna hölls. Natals stadsfullmäktige i samarbete med ett lokalt universitet och Rio Grande 

de Norte delstatspolis, engagerade sig i att skapa ett smart turistmål och omvandla Natal till en 

smart stad. Att hålla i VM sätter stort tryck på stadens infrastruktur och tjänsterna i samband 

med transport och säkerhet i städer. För att ta itu med detta tryck har staden Natal presenterat 

en turismapplikation som heter “Find Natal”. Applikationen hade som syfte att förbättra 

turisternas reserfarenhet genom program som är utformade för att utnyttja 

infrastrukturmekanismerna bakom staden. Planen var också att det här initiativet skulle 

förbättra dem viktigaste dimensionerna i Natal såsom: stadsmiljön (transport, vatten avfall 

mm.), socialt kapital (utbildning, jämställdhet mm.), urban turism, ekonomiska förhållanden 

(fattigdomsminskning och sysselsättning) och medborgarna erfarenhet mm. Applikationen 

erbjöd information om diverse attraktioner och hjälpte turister att på ett enkelt och smart sätt 

ta sig fram till dem olika destinationerna. Utöver reseinformation som var hjälpsam för turister, 

erbjöd applikationen även statistik som visade vilka attraktioner som var mest populära bland 

turister. Detta kan även användas av framtida värdnationer inför VM förberedelser då länder 

kan bygga och satsa på rätt attraktioner. Applikationen notifierar även när och i vilka områden 

som det mest sannolikt kan uppstå bråk mellan rivaliserade fotbollsfans vilket bidrar till en 

ökad säkerhet då konflikter kan stoppas innan de ens sker. 

 

6.3.5 Miljökritik 

I en uppsats skriven av Alvarado (2014) kan vi läsa om hur FIFA:s miljöinsatser möttes av 

kritik från både forskare och mediekällor. Stark kritik riktades mot byggnader och 

konstruktioner som byggdes nära Amazonas regnskog. De påstod att detta skulle leda till djupa 

konsekvenser för det närliggande ekosystemet. De höga bränsleutgifter som krävdes för 

byggandet av Arena Amazonia i Manaus hotade den unika regnskogens ekologi. Bältdjur som 

redan är ett utrotningshotat djur på grund av brist på föda samt det ständiga hotet av 

urbanisering och stadsutveckling, fick ännu sämre omständigheter under VM. Trots att 

bältdjuren var den officiella maskoten (Fuleco) för VM 2014 så menar kritikerna på att FIFA 

inte lyckats bevara bältdjurens livsmiljö samt den ekologiska säkerheten. Bältdjuret användes 

istället som logo i reklamerande syfte. Även Timo (2013) skriver hur mega-evenemang leder 

även till förorening av floder vilket påverkar ekosystemet och i utsträckning livsmedlet. 

 

Sturrock (2018) skriver om att världsmästerskapet även har andra miljökonsekvenser utöver 

byggprojekten inför evenemanget. Miljontals fotbollssupportrar flyger från andra sidan 

jordklotet för att se matcherna live. Detta innefattar resor både inrikes och utrikes som skapar 
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oerhört stora mängder koldioxidutsläpp. Tanken var att VM i Brasilien skulle vara det 

miljövänligaste världsmästerskapet hittills och därav fick namnet ”Green Cup”. Målet 

innefattade att minska miljörisker och undvika de miljöskador som orsakades under tidigare 

världsmästerskap. Trots detta var FIFA:s koldioxidavtryck oerhört hög i jämförelse med sina 

föregångare. Brasilien 2014 medförde uppskattningsvis 2,72 miljoner ton koldioxidutsläpp 

medan fördetta VM värd Sydafrika endast hade 1,65 miljoner ton, mycket lägre än det förmenta 

miljövänliga ”Gröna kuppen” i Brasilien.  

 

Bild 3 nedan visar vilka sektorer som ansvarat för höga koldioxidutsläpp under VM 2014.  

Tabellen visar att internationell transport (50,6%) och inter-trafik (29,5%) genererade högst 

koldioxidutsläpp. Medan boenden (5,7%), tillfälliga byggnadskonstruktioner (4,1%) och inom 

stadstrasport (3,6%) var betydligt lägre (FIFA, 2013). 

 

 
Bild  3: Koldioxidavtryck av fotbolls VM 2014 i Brasilien (källa: FIFA, 2013) 

 

Det här avsnittet talar om att FIFA har på olika sätt påverkat på miljön negativt. FIFA har blivit 

allt mer miljömedvetna i sitt handlande och tagit större hänsyn till miljön genom att involvera 

sig i flera miljöprojekt och gjort egna miljövänliga projekt, som exempelvis Football for the 

planet som nämns ovan. Vidare i avsnittet talas det om miljökritik som har riktats mot FIFA 

och Brasilien, på grund av konstruktionerna och byggnaden som har förstört den närliggande 

ekologin, som i sin tur även påverkat djurlivet.  

 

7. Diskussion och slutsatser 
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I följande avsnitt diskuteras och analyseras resultaten utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, som också besvaras. Studien besvarar frågorna: hur världsmästerskapet i 

fotboll påverkade Brasiliens hållbara utveckling och vilka sociala, ekonomiska och ekologiska 

effekter det hade på landet. Det görs även en koppling till uppsatsens teoretiska ramverk.  I den 

föreliggande studien undersöktes vilka sociala, ekonomiska och ekologiska effekter fotbolls 

VM 2014 hade på värdlandet Brasilien. Detta gjordes genom en kvalitativ dokumentanalys av 

tidigare forskning. Avslutningsvist kommer förslag till tidigare forskning att lyftas i avsnittet.  

 

7.1 Resultatdiskussion  

 

Inför denna studie insåg vi att det saknas forskning om specifikt fotbolls VM 2014 i Brasilien. 

Syftet med denna studie är att undersöka och ta reda på vilka sociala, ekonomiska och 

ekologiska följdverkningar som VM medför på värdlandet. Resultatet av studien visar att 

fotbolls VM 2014 i Brasilien hade omärkbara eller negativa sociala, ekonomiska och 

ekologiska effekter på värdlandet. Både Brasiliens regering och FIFA fokuserade mer på 

omvärlden och att skapa nya affärspartners, vilket gjorde att landets lokala befolkning glömdes 

bort och deras behov trängdes undan. Enligt teorin grön ekonomi ska alla ekonomiska beslut 

tas med ekosystemet i åtanke. Detta var inte fallet i Brasilien då de överskred naturens gränser. 

Forskare uttrycker att mega-evenemanget ingriper på lokalsamhället på ett sätt som skadar 

miljön och resulterar i motstånd från gröna organisationer. Förutom att utvecklingen av redan 

befintlig infrastruktur har tvingat bort människor från deras hem och satt dem i icke-hållbara 

situationer, så påverkade det även miljön och djurlivet i närheten. På grund av farliga utsläpp 

och gaser blev konsekvensen att många djurarter blev hotade som exempelvis bältdjuren. Detta 

påverkade även livsmedlet i närområdet som i sin tur påverkade andra djurarter och även 

människor, då det påverkade deras tillgång till mat. 

Denna studie visar att VM 2014 var ett bakslag för Brasiliens hållbara utveckling. Under 20 år, 

från 1992 fram tills 2012 hade Brasilien tagit del av och arrangerat diverse FN konferenser för 

hållbarhet. Under dessa möten skapades dokument och initiativ för arbetet mot en mer hållbar 

värld. Brasiliens väg mot en grön tillväxt och grön ekonomi som de strävat efter fick enormt 

bakslag i och med VM 2014. Förberedelserna inför världsmästerskapet och dess ekologiska 

och sociala effekter stred mot Agenda 21 och de olika hållbarhetsprojekten som arrangerades 

av diverse organisationer. Mänskliga rättigheter har kränkts och VM har medfört flertal 

miljökonsekvenser och bidragit till den globala uppvärmningen.  FIFA, the International 

Olympic Commitée (IOC) skapade riktlinjer och mål för ett mer hållbart VM genom olika 

hållbarhetsprojekt. Dock har detta inte implementerats ordentligt i praktiken.  

FIFA har länge fått kritik av att utnyttja länder som inte har tydliga regelverk som skyddar t.ex. 

landets natur och befolkning och därav kan FIFA lättare implementera sina önskemål och krav. 

Ett exempel på detta som resultatet visar är att Brasiliens urbefolkning förlorade mark inför 

VM eftersom det saknades officiella dokumentationer. FIFA är en vinstdrivande organisation 

som endast vill sälja biljetter och främja fotboll globalt. Organisationen har inget intresse av 

att utveckla ett lands ekonomi eller värna om miljön. Arena Amazonia i Manaus är ett exempel 
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på detta, vars bränsleutgifter hotade regnskogens ekologi. Trots FIFA:s löften och hållbarhets 

riktlinjer för ett mer hållbart världsmästerskap så har VM ingripit på den lokala ekologin. Detta 

motsätter alltså idén som grön ekonomi baseras på då de värnar om miljön och söker att skapa 

en balans med planeten och inte överskrida naturens gränser. 

FIFA har inte respekterat deras egna hållbarhetspelare som skulle inkludera ansvarighet, etik 

och antikorruption, transparens, respekt för intressenternas intressen och respekt för 

rättsstatsprincipen. Find Natal var ett av de få lyckade miljöinsatserna som skapades inför VM 

2014 och är ett tydligt exempel på hur FIFA har skjutit undan sitt miljöansvar. Denna 

applikation var en insats skapad av universitetselever i samarbete med lokala myndigheter. 

Miljö- och säkerhetsansvaret hamnade alltså hos lokal befolkningen. Trots Brasiliens avtal med 

FN och FIFA:s hållbarhetsdirektiv fick den berörda befolkningen lösa de problem som VM 

medförde för landet.   

Brasiliens mål under VM 2014 var att sätta landet på kartan. De ville framstå som ett land med 

många positiva aspekter. Som en följd av detta drabbades lokalbefolkningen av detta beslut. 

Därefter försökte de även undanhålla denna information genom att styra mediediskursen 

nationellt. VM 2014 skapade och lämnade efter sig grova brister i Brasiliens ekologi, ekonomi 

och i deras sociala situation. Brasilien är en utav de länder med högst inkomst ojämlikhet och 

16% av befolkningen lever i fattigdom. 

Inför världsmästerskapet 2014 har Brasilien förskönat sin infrastruktur och föst undan det som 

inte stämmer överens med den bild de önskar att måla upp. Trots detta, fokuserade den 

brasilianska regeringen på den positiva bilden av Brasilien som ett stabilt framväxande land 

snarare än att ta itu med bristerna i landets välfärdssystem. Detta kan kopplas till tidigare 

forskning från Baade och Matheasson (2000) då de nämner att värdländer tror att de genom att 

arrangera mega-evenemang kan skapa en ekonomisk tillväxt för landet. På så sätt rättfärdigar 

värdländer de höga spenderingarna på världsmästerskapet i hopp om att de ska gå i vinst. 

Dessutom är VM en drivande kraft i att utveckla landets infrastruktur. Anholt (2011), skaparen 

av begreppet Nation Brand som denna idé baseras på, menar att ett lands status och rykte 

baseras på vad landet faktiskt gör och inte vad de utmärker sig att vara. Han menar att denna 

tro om att ett lands varumärke kan påverka dess status och ställning på den internationella 

arenan är felaktig då det inte finns någon studie som stärker detta. Brasilien hade som mål att 

framstå som ”a vibrant, rich, diverse and sophisticated country”. Istället har minnet av VM 

2014 blivit ett korrupt och misslyckat evenemang.  För att kunna uppnå denna bild var de 

tvungna att undangömma bristerna i samhället såsom fattigdom genom att driva bort människor 

och allt som motsätter sig den bild de försöker att måla upp. De gick till sådana längder att de 

styrde landets mediediskussion i hopp om att tysta ner andra röster. Detta gav ett enormt 

bakslag och minnet av Brasilien som värdland har inte nått upp till de förväntningar som de 

hade 2007 när de fick beskedet. Länder tror att mega-evenemang kommer att öka den 

ekonomiska tillväxten i landet då det binder nya affärspartners. Dock visar tidigare forskning 

att vinsterna av VM och OS inte överväger kostnaderna som värdlandet spenderar på att 

arrangera evenemanget. Dessutom går intäkterna från biljetterna till FIFA och inte till 

värdlandet. Dessa mega-evenemang har idag ingen nytta för samhället och arenorna som 

byggdes står tomma, rivs ner eller renoveras till t.ex. fängelse, parkeringsplats eller 
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köpcentrum. Därav visar denna studie att rent ekonomiskt medför VM inte några långvariga 

vinster för värdlandet.  

En tydlig skillnad mellan tidigare forskning och VM 2014 är hur värdlandet har förhållit sig 

till den ökade privatiseringen. Världsmästerskapet och andra mega-evenemang medför en ökad 

privatisering av sport- och transport men även av boenden. Müller och Gaffney (2018) menar 

att denna privatisering hanteras bättre av demokratiska och mer marknadsledda värdländer. Ett 

exempel på detta är OS i Los Angeles (LA) 1984 som var det enda evenemanget som hade en 

positiv vinst. Om man utgår från Müller och Gaffney’s studie kan det bero på att USA är ett 

marknadslett land. Andra menar att det beror på de redan befintliga anläggningarna som 

existerade i LA. Brasilien har dock inte samma förutsättningar. Privatisering var redan ett 

existerande problem i Brasilien då privatiseringen av sjukvård hade ökat och lett till 

underfinansiering av offentliga sjukhus. Favelas renoverades och hyrorna ökade vilket bidrog 

till att låginkomstinvånare tvingades flytta från deras hem. Utöver detta skapade FIFA även 

uteslutningszoner då lokala säljare inte fick sälja inom 2 mil av arenorna. Detta ledde till ökad 

fattigdom och att redan utsatta grupper i samhället missgynnades. 

En ytterligare koppling som kan dras till tidigare forskning och tidigare VM är att dem negativa 

effekterna alltid överväger de positiva, både när det gäller ekonomi och ekologi. Det sägs att 

mega evenemangen genererar nya och fler arbetsmöjligheter och att det i sin tur ökar landets 

ekonomiska tillväxt. Dock visar tidigare forskning att dessa arbeten endast är temporära, vilket 

även var fallet i Brasilien 2014. Utöver detta arbetade dem även under ”slavliknande” 

förhållanden som bröt mot arbetsrättslagen i Brasilien. Kostnaderna att arrangera evenemangen 

överskrider i princip alltid vinsterna som evenemangen skapar.  

En annan signifikant likhet till tidigare forskning är det faktum att både i Sydafrika VM 2010 

och i Brasilien 2014 var ungdomarna den grupp som var mest utsatta. Detta ledde till protester 

och vandalisering. Ungdomar sökte sig även till den informella sektorn för att försörja sig då 

utbildning och arbete inte var ett alternativ eftersom satsningarna istället gick till att arrangera 

VM. Dessa protester och oroligheter påverkade även turismen. Människor undviker att gå till 

platser där det finns risk för att bli skadade, därför beslöt sig många att inte åka till Brasilien 

2014. Detta slog hårt på Brasiliens ekonomi och potentiella vinster från evenemanget eftersom 

det minskade drastiskt i turistindustrin. Hade Brasilien följt de råd som VanBlerk (2011) 

föreslog i sin studie att inkludera ungdomarna mer i evenemanget skulle detta gynna båda 

parterna. Detta skulle ge ungdomarna en större chans till både arbete och utbildning. De skulle 

även skapa en ökad säkerhet för Brasiliens gator och minskade protester i landet. Ett annat 

alternativ är den sociala licensen som Warren (2017) skriver om. Sociala licenser är bredare 

och omfattar hela befolkningen men också miljön. Den sociala licensen syftar till att skapa 

samarbete med lokala myndigheter och andra intressenter för att godkänna projekt. Detta hade 

inte bara minskat VM 2014s miljörisker utan även förbättrat livskvalitén för befolkningen. Om 

FIFA VM hade samarbetat med lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och allra 

främst marginaliserade grupper för att nå en överenskommelse om var och hur dessa arenor 

ska framställas hade det varit möjligt att arrangera ett hållbart världsmästerskap. Istället 

kränktes medborgares delaktighet och evenemanget saknade transparens. Om sociala licenser 
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hade tillämpats hade VM lyckats vara det miljövänliga och hållbara evenemanget som det 

påstods att det skulle bli. 

Teorin om Grön ekonomi talar om en balans mellan människan och miljön genom att nå bådas 

behov. Vidare definieras den som en inkluderande ekonomi som förbättrar människors 

välbefinnande och skapar social rättvisa samt minskar miljörisker. Teorin har även ett stort 

fokus på sociala aspekter i samhället då dem menar att ekonomisk vinst inte ska ske på 

bekostnad av marginaliserade grupper. Med detta sagt och utifrån det vi har fått läsa i resultatet 

kan vi se att grön ekonomi som ett ramverk inte applicerades på VM 2014. Rent teoretiskt kan 

detta ha varit målet under VM 2014 då både FIFA och Brasilien strävade efter att skapa olika 

miljöinitiativ samt förbättra den sociala situationen i landet. Dock applicerades detta inte i 

praktiken.  

Grön ekonomi menar att den existerande världsekonomin som råder idag inte tar hänsyn till 

människors behov utan baserar den ekonomiska tillväxten på grafer och mätningar. Detta kan 

vi även se var ett problem under OS 2004 i Grekland då landet överskattade både efterfrågan 

hos befolkningen av att arrangera evenemanget och vinsterna av världsmästerskapet. VM 2014 

är ett tydligt exempel på dem tillfälliga vinsterna och hur det kan ha sociala, ekonomiska och 

ekologiska följdverkningar på värdnationen. Världsmästerskapet 2014 genererade ingen som 

helst vinst för Brasilien som värdland, utan snarare ledde till stora förluster. Gröna ekonomer 

söker därav långvariga och hållbara vinster som värnar om människor och natur.  

Gröna ekonomer menar att ekonomin är kärnan för all utveckling och att det existerar i samspel 

med samhället och miljön. Genom denna studie kan vi se att trefigursmodellen inte har 

tillämpats på Världsmästerskapet 2014 trots dess strävan till ett mer miljövänligt VM. Syftet 

med modellen är att visa samspelet och bundenheten mellan samhälle, ekonomi och ekologi. 

Brasilien har istället förhållit sig till den traditionella synen som istället visar att de olika 

faktorerna är sammanlänkade men inte beroende av varandra. Med detta synsätt kan länder 

förkasta och förskjuta de negativa effekter som produktion av olika slag kan medföra. Detta är 

inte hållbart då det kan spilla över på ekologi och samhället i mån av att generera vinst. Under 

VM 2014 gjorde Brasilien allt möjligt för att öka den ekonomiska tillväxten som de trodde att 

evenemanget skulle medföra på bekostnad av både miljö och samhället. 

Den globala ekonomi som råder i dag har som fokus att öka länders BNP vilket i sin tur 

bekämpar fattigdom. Gröna ekonomer är kritiska mot detta då globala problem såsom 

fattigdom och miljödegradering kvarstår. Resultatet av denna studie bekräftar denna teori som 

gröna ekonomer framför. VM 2014 sökte ekonomisk tillväxt dock resulterade det istället i ökad 

marginalisering, fattigdom, höga koldioxidutsläpp och miljödegradering.  

Grön ekonomi är fortfarande i sitt tidiga skede. Varken begreppet eller idén har existerat länge 

och det är ännu inte en vedertagen teori. Som tidigare forskning och resultatet visar är det 

viktigt att implementera hållbarhets projekt och riktlinjer. Om grön ekonomi kan 

implementeras i policies för idrottsevenemang samt hålla idrottsorganisationer till högre krav 

är det möjligt att skapa mer hållbart evenemang. FIFA och IOC har visat intresse i att ta sitt 

ekologiska ansvar men det är viktigt att trycka på att detta följs och implementeras i praktiken. 

Värdländer måste även ta sitt ansvar i att skydda sin befolkning, allra mest dem marginaliserade 



 32 

grupperna i samhället. Under VM 2014 har detta ansvar förskjutits från regeringen till FIFA 

och från FIFA till befolkningen. Den berörda befolkningen har själva fått söka rättvisa och 

skydda ekologin. 

Som nämnts ovan visar denna uppsats att VM 2014 medförde stora miljökonsekvenser. 

Brasilien har även misslyckat att skydda sina medborgare under förberedelserna inför 

världsmästerskapet, då de istället prioriterade FIFA:s intressen och önskemål. Landet ville 

påstå att evenemanget skapade arbetsmöjligheter men undangömde arbetsförhållanden som 

dem arbetade under. Fokuset låg på idrottsevenemanget och viljan att etablera sig på den 

internationella arenan som ett land med lovande utveckling. Som följd av detta sköts 

befolkningen och naturens bästa åt sidan. Trots världsmästerskapets alla positiva sidor som bär 

på både kulturell vikt men även underhållning som skapar samhörighet bland fotbollsfans över 

hela världen, har vi genom denna studie sett evenemangets många nackdelar. En fråga 

angående om FIFA:s miljöintressen är genuin eller om det endast är en fasad har uppstått under 

denna studies gång. Om FIFA:s lovord, hållbarhets projekt samt riktlinjer endast är teoretiska 

och aldrig hade planer om att inte implementeras i praktiken förblir oklart.  

 

7.2 Slutsatser  

 

Slutsatsen som kan dras från denna studie är att de positiva effekterna av världsmästerskapet 

2014 inte vägde upp för de konsekvenser som evenemanget medförde. Världsmästerskapet har 

inte haft några anmärkningsvärda ekonomiska effekter rent affärsmässigt utan det har varit plus 

minus noll. När det gäller landets intäkter har de snarare gått i förlust på grund av de höga 

kostnaderna som krävdes i förberedelsen inför världsmästerskapet. VM 2014 har även haft 

negativa sociala effekter då evenemanget har kränkt mot mänskliga rättigheter genom bland 

annat, vräkningar, dåliga arbetsförhållanden, nedrivning av kulturella och historiska 

byggnader. Marginaliserade grupper trängdes bort och ungdomar sköts åt sidan. Det har även 

skadat den närliggande miljön genom utsläppen av farliga gaser i samband med konstruktionen 

av arenor. Detta ledde även till förorening av floder vilket påverkade ekosystemet och i 

utsträckning livsmedlet. Många, redan utrotningshotade djur, påverkades negativt av detta. 

Denna studie visar att Världsmästerskapet har haft negativa följdverkningar på värdnationens 

gröna ekonomi. Det har stridit mot sociala och ekologiska rättigheter och endast sökt tillfällig 

vinst. Sammanfattningsvis finns det inga fördelar med att arrangera världsmästerskapet. 

 

7.3 Framtida forskning 

  

Denna studie har många aspekter som kan forskas vidare på. Som det redan nämns i början av 

uppsatsen så upplever vi att det här ämnet har kunskapsluckor, som behöver fyllas eller 

förtydligas. Hade det här varit en intervjustudie där fler parter varit inblandade, skulle detta ge 

oss en mer holistisk bild och uppfattning. En mer omfattande studie skulle även ge mer 

reliabilitet och det skulle även vara enklare att generalisera resultaten. För en ytterligare bredare 

studie skulle inblandning av andra VM värdnationer vara en bra idé då det kan göras en 
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jämförelsestudie mellan de olika länder för att analysera de effekter VM har haft på deras gröna 

ekonomi. Som förslag till vidare forskning ser vi gärna en mer omfattande studie som tar 

hänsyn till inblandade aktörer såsom FIFA:s egna ambassadörer, Brasiliens regering men allra 

främst den lokala civilbefolkningen. Vår studie visar att civilbefolkningen exkluderades och 

uteslöts från beslutstaganden trots att de drabbades som värst. Därav betonar vi vikten av att 

fånga deras åsikter och upplevelser av evenemanget samt framtida förslag. 

 

7.4 Avslutande kommentarer  

 

VM är ett evenemang med global medietäckning och räckvidd där människor som delar ett 

gemensamt intresse för fotboll samlas. Avslutningsvis vill vi betona dem negativa effekterna 

av världsmästerskapet och liknande evenemang. Utifrån denna studie kan vi se att VM inte 

hade några positiva effekter på varken ekonomi, miljön eller samhället. I framtiden önskar vi 

hårdare policys som skyddar lokalbefolkningen, marginaliserade grupper och urbefolkningen. 

Vi önskar att se ökad medborgardelaktighet under planeringen av framtida mega-evenemang 

och en transparens från regeringen samt FIFA. Större hänsyn bör tas till dess aktörer. En ökad 

press för miljövänliga projekt och ansvarstagande från idrottsorganisationer såsom FIFA. Vi 

saknar ett ökat tryck på FIFA som organisation, det internationella samfundet samt regeringen 

som arrangerar världsmästerskapet att skapa regelverk som skyddar både människor och vår 

miljö. 
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