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1

Inledning

Sveriges Olympiska Kommitté, Riksidrottsförbundet samt de två jämtlandskommunerna Åre och Östersund genomförde under 2004 en förstudie angående förutsättningarna att söka ett olympiskt vinterspel och Paralympics
2014. Till grund för studien låg enligt parterna Sveriges stora idrottsintresse
och goda förutsättningar att arrangera vinteridrott samt den ändrade urvalsvalsprincipen och värdet av att genomföra stora evenemang.
Mot bakgrund av att ett olympiskt vinterspel och Paralympics innebär ett
omfattande statligt åtagande gav i mars 2005 Justitiedepartementet Statskontoret i uppdrag att göra en samhällsekonomisk analys av de effekter som
uppstår om Sverige tilldelas dessa evenemang. I Statskontorets uppdrag
ingår bland annat att bedöma effekter av den ökade turismen till Sverige,
effekter på sysselsättning, samt effekter på statsbudgeten vad gäller såväl
skatteintäkter som utgifter till följd av att olympiskt vinterspel och
Paralympics 2014 förläggs till Sverige. Vidare ska behovet av insatser för
att upprätthålla behövlig säkerhet och ordning i anslutning till spelens
genomförande beaktas. Analysen skall även beakta hållbarhetsaspekten
särskilt i dess miljömässiga dimension. Jämförelser i alla dessa avseenden
skall göras med de resultat som förväntas under den aktuella perioden om
Sverige inte får spelen. I uppdraget ingår vidare att studera relevanta samhällsekonomiska bedömningar av jämförbara idrottsevenemang i andra
länder.
Den här rapporten redovisar Statskontorets utredning om de samhällsekonomiska effekterna av ett olympiskt vinterspel och Paralympics i Åre och
Östersund 2014.

1.2

Metod

Statskontoret skall särskilt redovisa den analysmetod som används för de
samhällsekonomiska bedömningarna. Centrala antaganden skall också redovisas. Nedan presenteras översiktligt den metod vi använder oss av. Vilka
centrala antaganden vi gör presenteras löpande i de olika avsnitten. Vissa
metodologiska delar kommer att gås igenom mer ingående i de avsnitt där
de används.
Den grundläggande metodiken i en samhällsekonomisk analys av ett projekt, vilket som helst, kan förenklat sägas vara följande. Först gäller det att
försöka identifiera alla de effekter eller konsekvenser på samhällsekonomin
som uppstår till följd av evenemanget. Ett OS kan betraktas som en ekonomisk ”chock” på den region som står som värd för arrangemanget. Det
har att göra med att när väl beslutet om att en stad blivit tilldelat ett olym-
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piskt spel, vilket sker ca 7 år före spelens genomförande, så drar en mängd
olika ekonomiska aktiviteter igång. Framförallt handlar det om betydande
investeringar i nya idrottsanläggningar, uppgraderingar av redan befintliga
anläggningar, utbyggnad och förbättring av kommunikationer och annan
infrastruktur, boendekapacitet m.m. Detta är aktiviteter som i huvudsak äger
rum före själva spelen.
Under de ca tre veckor då spelen tilldrar sig ökar också den ekonomiska
aktiviteten i arrangörsområdet kraftigt. Man kan tillspetsat säga att under
denna period råder ett slags undantagstillstånd i värdregionen. Sedan kan det
finnas effekter även efter spelen i form av ökad turism, stärkt näringsliv och
förbättrade arbetsmarknader, goodwilleffekter för arrangörslandet m.m.
Med all sannolikhet uppstår såväl positiva som negativa effekter. Nästa steg
är att uppskatta hur stora de olika effekterna är. Det sista steget i analysen är
att värdera de olika effekterna i monetära termer. Detta görs genom att
ansätta monetära värden på de olika effekterna.
Genom att summera ihop de positiva och de negativa effekterna fås ett tal
som är positivt, noll eller negativt. Om talet är positivt är projektet samhällsekonomiskt lönsamt medan om det är negativt är det samhällsekonomiskt
olönsamt. I en ideal värld skulle detta gå att göra. I praktiken är det ofta inte
möjligt eftersom alla relevanta effekter kan vara att svåra identifiera, uppskatta och framförallt värdera i kronor och ören. Det senare hänger bl.a.
samman med att det inte existerar marknadspriser för en mängd olika effekter.
Högst sannolikt kommer de OS-specifika aktiviteterna att genera samhällsekonomiska intäkter, såväl sådana som går att värdera i kronor och ören som
aktiviteter som inte går att värdera på ett sådant sätt, och samhällsekonomiska kostnader, som också kan delas in kostnader som kan uttryckas monetärt
och kostnader som inte kan värderas monetärt. För att kunna hantera detta
problem och på ett pedagogiskt sätt beskriva möjliga samhällsekonomiska
intäkter och kostnader men också centrala avvägningsproblem har vi valt att
redovisa den samhällsekonomiska analysen i form av ett antal olika
perspektiv. Dessa perspektiv är:
•
•
•
•
•

Medborgarperspektivet
Det statsfinansiella perspektivet
Det ekonomiska utvecklingsperspektivet
Idrottsperspektivet
Miljöperspektivet

För vart och ett av dessa perspektiv gör vi en bedömning av möjliga positiva
och negativa samhällsekonomiska effekter. Bedömningen baseras på en
sammanvägning av tidigare erfarenheter av olympiska spel och egna undersökningar. Huruvida värdet av de positiva effekterna sammantaget över-
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stiger kostnaderna kommer vi inte att försöka avgöra. Syftet med Statskontorets rapport är att förse regeringen med att underlag för att kunna göra en
sådan bedömning.

1.3

Avgränsningar

Statskontorets samhällsekonomiska analys rör tidsperioden 2007-2020. Vi
gör således ingen ekonomisk bedömning av processen fram till år 2007.
Statskontoret gör ingen bedömning av huruvida Åre och Östersund kommer
att kunna genomföra ett vinter-OS på ett bra sätt. Vi gör heller ingen värdering av det koncept med ett geografiskt koncentrerat spel man valt eller möjligheterna att lyckas med en eventuell OS-ansökan.
Vi utgår i de ekonomiska analyserna från att mervärdesskatt hanteras på
vanligt sätt och att inga undantag görs för OS-organisationen m.m. Vi är
medvetna om det i samband med tidigare OS-ansökningar funnits en viss
oklarhet rörande mervärdesskattens hantering1 men anser att detta är en
fråga som i det fall den blir aktuell får lösas då.
Den samhällsekonomiska analysen baseras till största delen på redan befintligt material och data.

1.4

Disposition

I kapitel 2 presenteras en sammanfattning av den förstudie som SOK presenterade i slutet av 2004. Därefter redogör vi i kapitel 3 för den process
som kommer att ta sin början år 2007 om Sverige tilldelas spelen. Vi beskriver var de olika tävlingarna är tänkta att gå av stapeln, vilka anläggningar som måste byggas eller modifieras, omfattningen av själva spelen i
form av deltagare, funktionärer m.m. Vi går i detta kapitel också noggrant
igenom själva OS-projektets ekonomi i form av investerings- och genomförandebudgeten.
I kapitel 4 och 5 redogör vi för hur kunskapsläget ser ut när gäller samhällsekonomiska effekter av olympiska spel i allmänhet. Vi redovisar särskilt en
kunskapsöversikt över möjliga turismeffekter av vinter-OS och de betydande problem som finns när det gäller att mäta dessa effekter.
Kapitel 6, som kan sägas vara rapportens kärna, redovisar en regionalekonomisk analys av ett eventuellt vinter-OS i Åre och Östersund år 2014.
1

Se t.ex. Riksrevisionsverkets remissyttrande till Finansdepartementet rörande ansökan om
statlig garanti för olympiskt sommarspel i Stockholm 2004.
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Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av regionen Åre och Östersund utifrån ett regionalekonomiskt perspektiv. Därefter presenterar vi prognoser för hur den utländska turismen skulle kunna påverkas av ett OS.
Som verktyg för att beskriva de regionalekonomiska effekterna och effekterna på arbets- och bostadsmarknad används det regionala Analys- och prognossystemet (rAps). Mer specifikt används rAps för att analysera den regionalekonomiska utvecklingen dels i ett s.k. nollalternativ (utan OS 2014),
dels i ett antal utredningsalternativ där planerade åtgärder eller andra kända
händelser som är specifika för OS 2014 ingår i beräkningsförutsättningarna.
Analysen omfattar ett stort antal variabler: Befolkning, arbetskraft, sysselsättning, arbetslöshet, pendling, flyttning, bruttoregionprodukt, export och
import m.m. Genom att jämföra utvecklingen i nollalternativet med ett eller
flera utredningsalternativ, där de OS-specifika aktiviteterna beskrivs, kan
effekterna av OS 2014 analyseras såväl innan som under och efter spelens
genomförande.
Kapitel 7 redovisar utifrån de fem perspektiven: medborgarperspektivet, det
statsfinansiella perspektivet, det ekonomiska utvecklingsperspektivet,
idrottsperspektivet, samt miljöperspektivet, Statskontorets analys av de samhällsekonomiska effekterna av ett eventuellt vinter-OS i Åre och Östersund
år 2014.
I medborgarperspektivet analyseras vilka värden ett vinter-OS kan tänkas
medföra för svenska medborgare. Här diskuteras också det avvägningsproblem som uppstår när dessa värden ska vägas mot OS-projektets alternativkostnad, värdet av den bästa alternativa användningen av de resurser
som används för att förbereda och genomföra OS.
I det statsfinansiella perspektivet analyseras hur statens utgifter respektive
intäkter kan komma att påverkas av ett vinter-OS.
I det ekonomiska utvecklingsperspektivet analyseras hur ett vinter-OS kan
komma att påverka ekonomisk tillväxt, sysselsättning, näringslivsutveckling
m.m. såväl regionalt som nationellt.
I idrottsperspektivet analyseras vilka värden men också möjliga kostnader
som uppstår för svensk idrott vid ett eventuellt vinter-OS.
Slutligen diskuteras i miljöperspektivet möjliga effekter på miljön som uppstår på grund av ett eventuellt vinter-OS i Åre och Östersund.
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2

SOK:s förstudie om möjligheterna att
söka Olympiska vinterspel 2014

Ett olympiskt vinterspel är ett mycket stort sportevenemang som om det
genomförs på ett bra sätt kan generera en mängd olika värden för Sverige,
arrangörsregionen, och det svenska folket. Men det är också ett evenemang
som kostar mycket tid och pengar att planera, förbereda och genomföra. I
syfte att ge en bild av vilka värden som kan genereras och vilka kostnader
det handlar om presenterar vi i det här kapitlet en sammanfattning av den
förstudie som SOK lade fram i slutet av 2004. Förstudien pekar på ett stort
antal positiva effekter till följd av att arrangera ett vinter-OS i Östersund och
Åre. Men den visar också att det handlar om betydande investerings- och
genomförandekostnader.
Som nämndes inledningsvis genomförde en arbetsgrupp under ledning av
Sveriges Olympiska kommitté under 2004 en förstudie inriktad på att undersöka förutsättningarna för Östersund och Åre att söka olympiskt vinterspel
och Paralympics 2014.2 Bakgrunden till förstudien var dels att Internationella olympiska kommittén, IOK, ändrat ansöknings- och urvalsproceduren
i en riktning som ansågs förbättra Sveriges chanser att få ett vinterspel, dels
ett intresse och en ökad medvetenhet från svensk sida om betydelsen av att
få stora evenemang, som t.ex. OS, till Sverige. Detta i kombination med
Sveriges goda grundläggande förutsättningar såväl vädermässigt som
idrottsligt ansågs utgöra skäl att undersöka förutsättningarna för en framgångsrik ansökan 2014.
Förstudien inriktades på att besvara följande frågeställningar: Varför ska
Sverige söka vinter-OS 2014? Vad är värdet av att arrangera ett vinter-OS?
Hur går det till att söka vinter-OS 2014? Kan Sverige uppfylla de krav IOK
ställer på en arrangör? Har en ansökan tillräckligt starkt stöd bland befolkningen i stort? Vad kostar ett vinter-OS? Finns det förutsättningar att lyckas
med en ansökan? Nedan redogörs i korta drag för de svar på dessa frågor
förstudien kom fram till och som kan anses ha direkt relevans för Statskontorets samhällsekonomiska analys.

2

”Möjligheterna att söka Olympiska Vinterspel 2014” Slutrapport från förstudie 2004-1114. Bakom rapporten står SOK, där två arbetsgrupper bestående dels av representanter från
SOK:s styrelse, J/H-distrikts IF och RF, dels av representanter för de sju berörda vintersporterna samt Svenska handikappförbundet har tagit fram rapportens underlag, Det har
också funnits en referensgrupp som följt förstudien med representanter från SOK, RF,
kommunerna Åre och Östersund samt idrottsdistriktet i J/H län.
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2.1

Varför ska Sverige söka vinter-OS?

När det gäller den första frågan, varför Sverige ska söka vinter-OS 2014, ger
förstudien följande svar. För det första är Sverige en synnerligen framgångsrik idrottsnation som på senare år genomfört ett antal stora idrottstävlingar
som VM, EM och Världscupen. OS har dock bara arrangerats en enda gång,
sommar-OS i Stockholm 1912. För det andra har ett antal faktorer ändrats
till Sveriges fördel. IOK:s ansöknings- och urvalsprocedur har styrts upp,
gjorts mer genomskinlig och mindre kostsam, vilket anses gynna en svensk
ansökan. Den tilltänkta arrangörsregionen, Åre och Östersund, har utvecklats både vad gäller idrottsanläggningar och infrastruktur. För det tredje har
Sverige flyttat fram sina positioner inom IOK genom namn som Gunilla
Lindberg, Pernilla Wiberg och Arne Ljungqvist. För det fjärde anses den
konkurrens man förutser från andra potentiella värdnationer inte överdrivet
stark. För det femte anser man sig genom de tidigare och misslyckade ansökningarna ha dragit viktiga lärdomar och erfarenheter som kommer väl till
godo i en ny ansökningsprocess. Sist men inte minst framhålls de som man
anser stora icke-idrottsrelaterade värden ett OS för med sig för Sverige i
stort och för arrangörsregionen, vilket anknyter till den andra frågan om
värdet av att arrangera ett vinter-OS.

2.2

Värdet för Sverige av att arrangera vinter-OS

I SOK:s förstudie pekas på följande värden för Sverige av att stå som värd
för ett olympiskt vinterspel:
•

En stärkt identitet för nationen som en följd av den ökande exponeringen
i internationell media m.m. under perioden från det att landet tilldelas
OS till att det genomförs.

•

En sannolikt ökad turism till Sverige, vilket stärker turistnäringen som
pekas ut som en framtidsbransch.

•

Positiva effekter på samhällsekonomin bland annat till följd av ökad
möjlighet för näringslivet till profilering och goodwill - som man anser
kan uppskattas till mycket stora värden - betydande positiv påverkan på
de offentliga finanserna i form av ökade skatteintäkter och avgifter, ett
nettobidrag till valutabalansen på ett betydande belopp. Förstudien gör
således gällande att ett OS kommer att innebära en positiv effekt på
samhällsekonomin. Man hänvisar bland annat till en översiktlig samhällsekonomisk beräkning som gjordes i samband med en studie om
Östersund och Åre skulle söka vinter-OS 2006 och som indikerade plusvärden på ett flertal miljarder kronor och en mycket kort återbetalning
på investerade medel.
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•

Positiva bestående effekter i form av ökad kompetens och kunskap till
följd av de investeringar i modern teknik som krävs för att genomföra ett
OS i modern tid.

•

Idrottens exponering ökar vilket anses bland annat gynna nyrekrytering
av barn och ungdomar med positiva effekter på både elitidrott och folkhälsa.

•

Ett OS är en möjlighet för företrädare från olika delar av samhället att
komma samman och arbeta mot ett gemensamt mål. Ett väl genomfört
OS kan också skapa en känsla av nationell stolthet och ”vikänsla”.

•

Ett vinter-OS innebär att arrangörskommunerna Åre och Östersund
stärker sin redan tydliga profil som vintersportcentrum med idrottsforskning och idrottsutbildning. Det hävdas bland annat ett vinter-OS är
den största och starkaste regionalpolitiska satsning som Jämland kan få.
Förberedelser och genomförande av ett vinter-OS ökar den ekonomiska
aktiviteten i regionen i form av ökade turistintäkter och ökad sysselsättning. Två siffror som nämns är 600 miljoner kronor per år i form av
ökade utländska turistintäkter och drygt 1300 nya årsarbetstillfällen.3 De
investeringar som görs i nya idrottsanläggningar och infrastruktur, anses
ge ett betydande antal nya arbetstillfällen, totalt ca 3000 årsarbetstillfällen.

•

Den ökade ekonomiska aktiviteten för med sig effekter som att regionen
blir mer intressant att investera i, stimulansen av arbetsmarknaden förbättrar möjligheten att rekrytera kvalificerad arbetskraft och utvecklar
möjligheterna på arbetsmarknaden för ungdomar, samt ger en positiv
inverkan på inflyttning m.m.

•

Ett vinter-OS innebär en kraftfull stimulans för svensk idrottsrörelse i
allmänhet och för vinteridrotterna i synnerhet, en inspirationskälla för
tusentals svenska idrottsungdomar, ett kunskapslyft för svensk idrott till
följd av ett ökat utbyte med utländska idrottare och tränare och ökade
resurser för utveckling och utbildning. Ett vinter-OS kommer få stor
betydelse för de idrotter som inte finns med på OS-programmet. Dessa
idrotter, menar man, gynnas genom att de nya anläggningar som kommer med OS kommer att kunna nyttjas av dessa idrotter.

Förstudien pekar på en stor mängd positiva effekter av ett vinter-OS såväl
nationellt, regionalt och idrottsligt. Man tar också upp och bemöter ett antal
problem, framför allt av ekonomisk natur, som kan uppstå i samband med
ett vinter-OS i Östersund och Åre. Det första problemet som tas upp rör
3

Dessa uppgifter är i sin tur hämtade från material som tagits fram i samband med tidigare
ansökningar från Östersund och Åre.
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risken för fördyringar när det gäller investeringar i anläggningar m.m. I förstudien beräknas kostnader för erforderliga investeringar i anläggningar och
infrastruktur uppgå till ungefär 5,5 miljarder kronor. Man framhåller att
dessa kostnader är preliminära beräkningar som inte bygger på projekterade
anläggningar men att de ändå bygger på referensdata från byggande av liknande anläggningar i Sverige och utomlands, speciellt aktuella vinter-OS
som Salt Lake City, Turin och Vancouver. Vidare nämner man att IOK
medvetet arbetar för att kostnaderna ska vara rimliga.
Det andra problemet som tas upp är risken för att de anläggningar som
byggs för OS kommer att stå oanvända efter OS eller demonteras utan att ge
en långsiktig nytta. Förstudien håller med om att flera av de anläggningar
som byggs kommer med det begränsade befolkningsunderlag som finns i
Jämtland inte nyttjas i särskild stor omfattning. Som svar på detta framhålls
de, som man anser, numera goda möjligheterna att med modern byggteknik
flytta anläggningar till orter där anläggningar kan utnyttjas i högre grad.
Därtill säger man att i investeringskostnaderna så är medel avsatta för ett
rationellt och rimligt efterbruk.
Det tredje problemet är risken för kraftigt ökade kostnader för att garantera
säkerheten under ett vinter-OS. De senaste årens terroristattacker runt om i
världen har givit säkerhetsfrågan en större dignitet. I förstudien gör man
dels bedömningen att Sverige har tekniska och andra förutsättningar att
hantera säkerhetsfrågorna, dels att Sverige åtminstone inte hittills varit det
primära målet för tänkbara attacker.
Slutligen nämner man problemet som ligger i att ett vinter-OS riskerar att ta
resurser från andra angelägna samhällssektorer som t.ex. vård, skola och
omsorg. Förstudien framhåller här att det inte är en fråga om antingen eller.
Att genomföra ett vinter-OS kräver helt klart att en betydande investering
görs, men säger man, den investeringen kommer enligt rimliga antaganden
ge en god avkastning. Denna avkastning kan sedan användas för olika
angelägna samhällsändamål.

2.3

IOK:s krav på en OS-arrangör

Kan en svensk ansökan om ett vinter-OS i Åre och Östersund uppfylla de
krav som IOK ställer på en OS-arrangör? Förstudien pekar ut tre potentiella
och faktiska problemområden.
Det första handlar om osäkerheten rörande allmänhetens inställning till ett
så omfattande projekt som vinter-OS. IOK tillmäter allmänhetens inställning, såväl nationellt som regionalt, stor betydelse.
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Det andra handlar om svårigheten att i en stad av Östersunds storlek kunna
tillgodose de omfattande krav på boende för deltagare, media, sponsorer
m.fl.
Det tredje problemet handlar om att inom ett i sammanhanget litet land som
Sverige kunna få tillräckligt med intäkter från biljettförsäljning, nationella
sponsorer o. dyl.

2.4

Kostnaden för att arrangera ett vinter-OS

Den sista frågan rör kostnaderna för att arrangera ett vinter-OS. IOK:s regler
för ansökan och genomförande säger att arrangören ska tillhandahålla erforderliga idrottsanläggningar utan kostnad.
I förstudien uppskattas, som tidigare nämnts, investeringskostnaderna för
idrottsanläggningar, boende och infrastruktur till ca 5,5 miljarder kronor.
Kostnaden för att genomföra ett OS uppskattas till ca 8,5 miljarder kronor.
I investeringsbedömningen ingår 460 miljoner kronor för att säkra en vettig
eller lönsam användning av idrottsanläggningarna efter spelen.
Förstudien framhåller vidare att 5,5 miljarder kronor är ett betydande belopp
men att de samhällsekonomiska beräkningar som gjordes i studien inför
Östersunds ansökan 2006 pekade på en mycket kort återbetalningstid för
investeringarna.
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3

Vad innebär ett vinter OS och
Paralympics i Åre och Östersund 2014?

I det här kapitlet redogör vi för vad det innebär att stå som värd för ett
vinter-OS och hur spelen är tänkta att genomföras. Vi redogör för vilka
investeringar i anläggningar m.m. som kommer att krävas och vad det
bedöms komma att kosta. Syftet är att en bild av vad ett vinter-OS värdskap
innebär för de dimensioner som är relevanta för denna utredning. Vi avslutar kapitlet med en diskussion om den problematik som kan finnas när det
gäller behovet av de anläggningar som byggs efter OS och finansieringen av
driften för dessa.

3.1

Vinter OS – världens största vintersportevenemang

Att arrangera de olympiska vinterspelen innebär att stå värd för världens
största vintersportevenemang. Om Sverige tilldelas vinter-OS 2014 innebär
detta att cirka 2500 personer4 kommer att tävla i sju vintersporter under en
intensiv tidsperiod om 16 dagar i Östersund och Åre. De idrotter som idag
finns med på det olympiska vinterprogrammet är bob, curling, ishockey,
rodel, skidor, skidskytte samt skridsko. Inom flera av dessa idrotter finns
sedan ett antal olika underdiscipliner vilka i sin tur kan vara uppdelade på
ett antal olika grenar.
I det senaste vinterspelet, Salt Lake City i februari 2002, ägde sammanlagt
78 olika tävlingar och ceremonier rum. Över 1,5 miljoner biljetter såldes
och det genomsnittliga antalet besökare uppgick till 70 000 människor per
dag. Förutom tävlande och ledare samt vanliga åskådare tillkom även andra
kategorier av besökande såsom domare, ”den olympiska familjen” (medlemmar från IOK, NOK5 och olika idrottsförbund), statsöverhuvuden och
andra internationella gäster, sponsorer, frivilliga och betalda arbetande samt
representanter för media. Som exempel kan nämnas att runt 22 000 frivilliga
arbetade under spelen i Salt Lake City och nästan 9 000 representanter från
media fanns på plats. TV-sändningarna från spelen nådde över två miljarder
människor från sammanlagt 160 länder.
Att ansöka om de olympiska vinterspelen innebär även en ansökan om att
arrangera Paralympics, de olympiska spelen för funktionshindrade.
Paralympics går av stapeln någon vecka efter det olympiska spelet. Till
Paralympics i Vancouver 2010 förväntas mellan 600 och 800 idrottsutövare
från 40 nationer tävla under cirka tio dagar. De idrotter som står på
4
5

Turin 2006 räknar med 2500 tävlande.
Nationella olympiska kommittéer, såsom exempelvis SOK.
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Paralympics program är alpin skidåkning, rullstolscurling, längdskidåkning,
skidskytte och kälkhockey.
Även om vinter-OS är av betydligt mindre storleksordning än ett sommarOS6 är det fortfarande ett evenemang av ansenlig omfattning. Den betydande omfattningen gör att varje arrangör av ett vinter-OS måste vara beredd att
göra stora investeringar, ägna sig åt mycket planering och rent allmänt göra
stora ansträngningar för att säkerställa ett lyckat arrangemang.

3.2

Vad händer om Åre och Östersund får
spelen?

Om IOK i juli 2007 utser Östersund/Åre till arrangör för OS 2014 kommer
ett stort antal aktiviteter som krävs för att arrangera och genomföra OS att
initieras. Under en sjuårsperiod, som sträcker sig från utnämningen till
invigningen av spelen, krävs omfattande investeringar i idrottsanläggningar,
boendekapacitet och infrastruktur. Vi går nedan igenom vilka dessa investeringar är. Genomgången baseras i huvudsak på SOK:s förstudie.
SOK:s förstudie utgår inte från ett färdigt ”koncept” där redovisade investeringar utgår från konkreta projekteringar, det saknas en färdig genomförandebudget, antalet volontärer är inte uppskattat och så vidare. Informationen är i viss mån bristfällig eftersom det handlar om en förstudie och inte
planering i ett ”skarpt läge”. Vi har kompletterat innehållet i förstudien med
information som hämtas in på plats i regionen, genom samtal med de tilltänkta arrangörerna och andra berörda.
När IOK utvärderar vilken arrangörskandidat som ska få arrangera vinterOS tar de bland annat ställning till vilka befintliga anläggningar som finns,
vilka anläggningar som planeras oberoende av OS samt hur många anläggningar som är OS-specifika (det vill säga bara kommer till stånd om staden
får OS). De anläggningar som specificeras i förstudien följer de riktlinjer
som IOK angav till 2010 års vinterspel.
IOK har numera en ambition att hålla spelen samlat enligt konceptet ”one
games- one city”.7 Mot bakgrund av detta kommer vinter-OS i Östersund/
Åre att profileras som ett geografiskt koncentrerat spel.
6

Som en jämförelse kan nämnas att vid Sommar-OS i Sydney år 2000 deltog 199 nationer,
antalet tävlande var 10,651 idrottare, 300 tävlingar och cermonier ägde rum, antalet frivilliga uppgick till knappt 47 000, över 16000 mediarepresentanter rapporterade från spelen.
Antalet människor med möjlighet att följa spelen via TV uppskattades till 3,6 miljarder. Till
Aten-OS 2004 steg antalet deltagande länder till över 200 och knappt 4 miljarder människor världen bedömdes kunna se spelen på TV.
7
IOK:s tankar kring att hålla tillbaka en skenande kostnadsutveckling genom att begränsa
omfånget av spelet och uppmuntra till att större hänsyn tas till efteranvändning av arenorna
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När det gäller idrottsanläggningarna är det inte helt klart med lokaliseringen,
men enligt förstudien är den troliga uppdelningen att de alpina grenarna,
bob- och rodel samt curling lokaliseras till Åre. Ishockey, längdskidåkning,
skridsko och skidskytte förläggs till Östersund. Tillgången på befintliga
idrottsanläggningar i regionen för skidgrenarna är bra. Det mesta finns redan
på plats även om OS kräver viss uppgradering och anpassning av anläggningarna. Däremot måste det byggas helt nya ishallar, en helt ny backhoppningsanläggning samt en helt ny bob- och rodelbana. Nedan går vi mer i
detalj i genom tillgången på idrotts- och andra erforderliga anläggningar,
boende och infrastruktur.

3.2.1

Idrottsanläggningar

I tabell 1 nedan redovisas de idrottsanläggningar som krävs för att genomföra ett OS och vad det kommer att kosta att bygga alternativt modifiera
befintliga anläggningar. Tabellen visar även vilka grenar anläggningarna ska
används till, publikkapacitet, anläggningens lokalisering under OS, om anläggningen måste byggas ny från grunden eller om den bara behöver uppgraderas samt om det finns planer på efteranvändning inom regionen.
Tabell 1.

Idrottsanläggningarna 2014 (kostnad i miljoner kr).

Idrottsanläggningar
Publik
7000
Ishall (ishockey)
7000
Ishall (ishockey)
Ishall x 2 (konståkning, isdans, final
10000
ishockey m.m.)
3000
Ishall (curling)
8000
Ishall (skridsko långbana)
Ishallar (3 st. träningshallar)
40000
Längdstadion
15000
Skidskyttestadion
30000
Alpint 1 (slalom, störtlopp…)
35000
Alpint 2 (snowboard, freestyle)
Alpint träning
20000
Backhoppning
20000
Bob, rodel
Öppningsarena
Ceremoniplats

Placering
Nytt
Östersund
240
Östersund
240
Östersund
275
Åre
100
Östersund
350

Flytt/
Uppgradering Demontering8
Ja
Ja

10
Östersund
Östersund
Åre
Åre
Åre
Östersund
Åre
Östersund
Östersund

120
50
180
110
20
200
270
40
5

Kvar
Kvar
Ja
Kvar
Ja
Kvar
Kvar
Kvar
Kvar
Kvar
Kvar
Ja
Ja

hittas i ”Olympic games study Commission, report to the 115th IOC session”
(Hhttp://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_725.pdfH).
8
Detta är inte helt fastlagt men troliga (önskade) scenarion. Flertalet frågetecken finns dock
gällande efteranvändningen (se avsnitt 3.6 för en diskussion om efteranvändningsproblematiken).
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Då Åre blivit tilldelade de alpina världsmästerskapen år 2007 har redan
stora investeringar i nya och förbättrade skidbackar gjorts vilket gör att
pisterna för slalom, storslalom, super-G och störtlopp till stor del kommer
att vara anpassade till OS-krav redan till år 2007. Inför ett OS krävs fortfarande vissa anpassningar främst gällande målområden. Under besök i
regionen har framkommit att för att det alpina området ska kunna användas
till snowboard och freestylegrenar krävs att E14, som idag går mitt igenom
Åre och klyver skid- och bostadsområde, grävs ner i en tunnel.9 För curlinghall samt bob- och rodelbanan krävs nybyggnation. Dessa anläggningar är
OS-specifika investeringar. Åre kommun har uttryckt en vilja att behålla
dessa anläggningar även efter ett OS. Om de byggs blir de därför troligen
permanenta anläggningar.
I Östersund planeras skidskytte och längdåkning att äga rum. Östersund ska
stå värd för skidskytte-VM 2008 och har redan idag goda förutsättningar.
Skidskytte och längdåkning kommer under OS att dela spår men ha skilda
målområden då det blir för trångt att ha ett gemensamt målområde. De investeringar som behövs är främst relaterade till målområde och åskådarplatser. För längdåkningens del kommer behoven i första hand lösas med provisoriska byggnader och läktare som monteras ned efter spelen. Längdstadion
kommer också att användas som öppningsarena för OS och ha plats för 40
000 åskådare vid öppningsceremonin.
Backhoppningen kräver en helt ny anläggning. Även om det egentligen inte
finns ett direkt behov av en sådan anläggning i regionen hävdar arrangören
att den skulle kunna få en efteranvändning om man lyckas attrahera olika
evenemang och tävlingar till Östersund efter OS.
I Östersund saknas stora ishallar (det finns i dagsläget två mindre hallar i
regionen som kan användas som träningsanläggningar) vilket gör att det
krävs nybyggnation av fyra hallar. Behovet för OS är delvis två renodlade
ishockeyhallar där gruppspelet för 14 herrlag och 8 damlag ska äga rum. Ett
OS innebär också att en stor ishall med två isytor och plats för 10 000 åskådare måste byggas, en anläggning som kommer att användas för short-track,
konståkning och isdans samt för finalspel i ishockey. Slutligen kommer en
isoval som används för ”speedskating” att behöva byggas.

3.2.2

Boende

OS-byn är ett av de största projekten i arrangörens OS-förberedelser. Cirka
3 750 tävlande och ledare samt 600 lagrepresentanter förväntas bo i OS-byn.
OS-byn värderas av IOK med avseende på lokalisering (det vill säga av9

Etapp 1 av vägtunneln byggs redan inför alpina VM 2007, där delar av E14 ”lyfts in” i
berget för att kunna bredda och förlänga tävlingsbackarna (samma backar som för ”alpint
1”) vilket också tar bort konflikten mellan turist kontra tävlande.
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stånd till idrottsanläggningar), koncept och efteranvändning. OS-byn är
tänkt att förläggas till i första hand Östersund men cirka 1100 tävlande kommer att bo i Åre.
OS-byn i Åre baseras framför allt på befintligt boende i Åre Fjällby även om
viss nybyggnation måste ske. För att hantera boendet i Östersund måste ett
helt nytt bostadsområde med kapacitet för cirka 3 000 personer byggas. Bostadsområdet är tänkt att uppföras på ett attraktivt läge vid Storsjöns strand.
I arrangörens planhållning baseras denna OS-by på att Östersunds kommun,
eller någon privat aktör, bygger ett bostadsområde som används till permanenta bostäder efter OS. Det finns i dagsläget inga konkreta planer på utformningen av denna nya stadsdel men kommunen verkar övertygade om att
marken kommer att bebyggas även utan ett OS, om än med senare byggstart. Investeringen som sådan rör sig om cirka 300 lägenheter, eller kontorslokaler beroende på efterfrågan och kan komma kosta runt en miljard
kronor. Tydligen finns intresserade byggföretag redan idag och kommunen
tror att ännu fler kommer att vara intresserade om det blir OS. Dock krävs
investeringar i grundinfrastruktur på i storleksordningen 40-50 miljoner
kronor som Östersunds kommun antagligen måste bekosta.
Vid ett OS är arrangören förpliktad att uppföra ett mediacenter. Vid tidigare
ansökningar har arrangören förlitat sig på att kunna använda Arméns tekniska skola (ATS) vars lokaler ansetts vara idealiska som mediacenter.
Nedläggningen av garnisonen i Östersund gör att det i dagsläget är osäkert
hur och om dessa lokaler kan användas. Arrangören har i sina kostnadskalkyler tagit hänsyn till detta och har skisserat på några alternativa lösningar. Den alternativa lösning som till dags dato verkar mest trolig, om inte
hela ATS kan användas, är att det byggs nya kontorsbyggnader på Campusområdet vilka tillsammans med Mittuniversitets lokaler används som mediacenter.
Att möta krav och efterfrågan på boende är av stor betydelse för spelens
framgång och en av de största utmaningarna för arrangören. Arrangören
måste tillhandahålla ett ansenligt antal rum för en mängd olika kategorier av
människor. Det gäller både för de personer som arrangören har skyldighet
att erbjuda boende (I enlighet med ”Host City contract”)10 och för andra
internationella och inhemska åskådare eller besökare. Boendefrågan är en av
nyckelfaktorerna i urvalsprocessen för att erhålla OS.
IOK anger i ”candidature file, part II”11 att arrangören är ansvarig för att
kunna erbjuda runt 20 000 rum (eller 16 000 exklusive OS-byn). Kraven på
boende varierar med olika besökskategorier, IOK:s kravspecifikation visar
att cirka 4 000 personer måste kunna inkvarteras i 4-5 stjärniga hotell och
10
11

Manual for candidate cities for the XXI Olympic winter games 2010.
Manual for candidate cities for the XXI Olympic winter games 2010.
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cirka 12 000 i 3-5 stjärniga hotell. Arrangören har inga formella krav på sig
att garantera ”vanliga” åskådare boende även om arrangörsstaden, enligt
IOK, bör kunna erbjuda tillräckligt med rum till rimliga priser och avstånd
för även denna kategori. Det ligger i arrangörens kommersiella intresse då
utbudet på boende kan få konsekvenser exempelvis genom att det kan påverka biljettförsäljningen och därmed biljettintäkterna.
Arrangörerna räknar idag med att det finns cirka 11 500 befintliga rum eller
sängplatser som kan tas i anspråk under OS12. Därutöver behövs cirka
11 700 rum. Tabell 2 visar befintligt, planerat och boende som måste till för
att genomföra OS. Allt boende ligger inom 100 kilometers avstånd från Åre
och Östersund.
Tabell 2.

Befintligt, planerat och saknat boende uppdelat på Åre och
Östersund.
Kategori
Befintligt Planerat Tillkommande Totalt
Totalt
11525
1183
10492
23200
- varav Åre
6573
710
1612
8895
- varav Östersund
4952
473
8880
14305

Boendet har varit ett svagt kort i tidigare ansökningar. Även om situationen
har blivit bättre kvarstår fortfarande osäkerheter. Arbetsgruppen bakom
förstudien har bedömt att det finns en stor boendekapacitet tillgänglig i form
av exempelvis stugbyar, inte minst i Åre, och att dessa går att kontraktera.
Redan innan Östersund/Åre tilldelas OS kommer arrangören att skriva
optionsavtal med stuguthyrare för att försäkra sig om att deras boende kan
hyras av arrangören vid ett OS. De största boendeinvesteringar som krävs
vid ett OS är, förutom OS-byarna, en mediaby med provisoriska hotell, två
stora hotell av hög standard i Östersund och ett nytt stugområde i Åre.
För boendesituationen i Åre vid ett OS 2014 ser arrangören inga svårigheter
om den utveckling som sker i området fortsätter. Det alpina VM arrangemanget innebär att en hel del bostadsbyggande och infrastrukturförbättringar redan är på gång. Arrangören finner det inte troligt att själva behöva
uppföra något boende utan förlitar sig på att fastigheter, som i dagsläget inte
är färdigplanerade, kommer att byggas. Bland annat förväntas ett nytt stugoch lägenhetsområde om 1500 bäddar byggas vid Rödkullen och minst 200
lägenheter att byggas på en tomt som kommunen säljer. Om detta kommersiella boende kommer till stånd blir aktiviteten som faller på arrangörens
ansvar främst att anpassa, inreda och möjligen rusta upp en del befintligt
boende samt att i vissa fall bygga komplementära byggnader. Det som också
kan bli aktuellt är att försöka generera boende för den del av säkerhetsper12

Arrangören säger sig använt försiktighetsprincipen i beräkningen av tillgängligt boende.
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sonalen som sannolikt bör placeras i Åre (något som idag inte är planerat
för). I övrigt är det inga stora investeringar som krävs i boende. Det som kan
tänkas ske i området är att privata investerare lockas att bygga i närheten för
att kunna hyra ut till ”vanliga åskådare” i kommersiellt syfte.
För Östersunds del, som är huvudort i OS, finns i utgångsläget inte lika
mycket boende som i Åre. Förutom den OS-by, som vi tidigare skrivit om,
med plats för 3 000 personer måste en del investeringar göras för att täcka
boendebehovet. Den största delen av medierepresentanterna är tänkta att
förläggas till en mediaby i Östersund. Uppförandet av en mediaby innebär
att 4 000 temporära hotellrum måste byggas. I Östersund krävs dessutom att
två högklassiga hotell om 300 rum vardera byggs, vilket av arrangören ses
som den största utmaningen för boendet. Arrangören ser helst att dessa två
hotell byggs av kommersiella aktörer men om detta inte sker måste arrangören själv lösa problemet, vilket då antagligen sker med hjälp av temporära
byggnader.
Det enda planerade tillskottet i Östersund är Landmärke Norra Europa, eller
”Björntanden”. I skrivande stund är det oklart om projektet blir verklighet.
Projektet beräknas kosta runt en miljard kronor och förutom som hotell är
det tänkt att fungera som evenemangs- och upplevelsecentra med inriktning
mot hälsa och visdom. Även om en del av finansieringen är klar krävs det
att staten går in med närmare 300 miljoner kronor för att projektet ska bli
av. Om Östersund söker och får OS bedömer vi att Björntanden med säkerhet blir av. Detta är en bedömning som delas av arrangören som anser det
som troligt att de måste stå för ett temporärt hotell.
Försvarsnedläggningen kan få konsekvenser för vilka ytterligare boendemöjligheter som måste till i Östersund. Bland annat har man tänkt sig att
kunna använda regementslokaler för inkvartering av frivilliga och säkerhetspersonal. I vilken utsträckning det kommer att kunna ske är osäkert. Vidare
tänker sig arrangören att skolor och Mittuniversitet kommer att hålla stängt
under OS-perioden vilket skulle kunna möjliggöra för brukande av skolanläggningar. Där det inte finns tillräckligt befintligt boende måste detta i slutändan lösas med provisoriska byggnader.

3.2.3

Kommunikationer

Vid ett OS kan arrangören behöva hantera transport av 80 000 gäster och
deltagare samt omkring 100 000 åskådare under de dagar då tävlingsaktiviteter och intresset är som störst. Det är särskilt viktigt att säkerställa förflyttningen mellan tävlings- och boendeorter. Det är därför viktigt att det pendeltåg som planeras gå mellan Östersund och Åre fungerar väl. Om detta inte
går att ordna på ett bra sätt måste istället bussar användas med överhängande risk för flaskhalsproblem. För att kunna genomföra OS på ett bra sätt
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krävs därför trafikinvesteringar. Många av de investeringar som krävs för ett
OS är emellertid redan inplanerade och budgeterade för vilket gör att de
därför inte ingår i den specifika OS-planläggningen.
I arrangörens budget tas få OS-specifika investeringar upp, de som nämns är
enligt arrangören sådana som behövs i alla fall men som kan behöva tidigareläggas. Den järnvägsinvestering som måste till vid ett OS är en mötesplats för att minska de kapacitetsproblem som finns på grund av långa avstånd mellan befintliga mötesplatser. Vägen mellan Krokom-Åre och Frösön-Ytterån måste breddas i syfte att öka kapaciteten. När det gäller behovet
av förbättringar i vägnätet i övrigt är det beroende av publikutvecklingen
vilken är osäker. Det som däremot har kommit att förändra riskbilden är att
den militära delen av flygplatsen eventuellt inte kan användas som ackrediteringsområde, vilket tidigare var tänkt. Under OS är tanken att stänga av
biltrafiken i städerna och istället använda ett lokalt bussystem. Detta kräver
stora parkeringsplatser runt om städerna, vilket tycks vara ett betydligt
mindre problem i Östersund än Åre.
För Östersunds del är det mycket få trafikinvesteringar som är beroende av
ett OS. Gällande övriga infrastrukturinvesteringar är det i princip bara förstärkning av kraftförsörjningen i form av fler transformatorstationer som
behövs enligt arrangören.
För Åres del anses en av de största fördelarna med att arrangera OS vara att
ökade satsningar skulle göras inom kommunikationsområdet. Detta skulle
enligt kommunen vara en mycket önskvärd utveckling, framförallt för turistnäringen. Det som främst avses är tågtrafikförstärkningar och den vägtunnel
(etapp 2, om 850 meter) som nämnts. Vägtunneln nämns inte i förstudien
men är enligt Åre kommun nödvändig för att kunna skapa ett bra målområde för vissa alpina grenar vid ett OS. Den kan dessutom möjliggöra utveckling av ytterligare byggrätter.

3.3

OS-budgeten

Budgeten för OS i Östersund 2014 är upprättad i enlighet med IOK:s nya
regler för arrangörsorganisationen som anger att arrangören ska tillhandahålla erforderliga anläggningar utan ekonomiska bidrag från IOK. IOK:s
regler innebär således att kostnaderna för anläggningarna inte belastar
genomförandebudgeten. Det är en skillnad mot tidigare ansökningar där en
gemensam investerings- och genomförandebudget kunde presenteras. Kostnaderna för kapital och avskrivningar på anläggningarna kunde då täckas av
arrangemangets intäkter. Numera presenteras kostnaderna för ett OS i två
delar: en investeringsbudget och en genomförandebudget.
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I förstudien som arbetsgruppen genomfört kring möjligheterna att söka
olympiska vinterspel 2014 presenteras en översiktlig beräkning av investeringskostnaderna. Denna budget följer de krav på anläggningar och inveteringar som går att finna i IOK:s riktlinjer för vinterspelen 2010.13 SOK har
däremot inte presenterat någon egentlig beräkning av genomförandekostnaderna. Istället har man gjort en riskbedömning av hur stort underskottet i
genomförandebudgeten kan bli. Statskontorets bedömningar av investerings- och genomförandekostnaderna baseras i huvudsak på dessa två dokument. Innehållet har kompletterats och undersökts vidare genom besök i
regionen och genom samtal med berörda parter.
Ett problem när det gäller att göra bedömningar av kostnaderna är den långa
tidshorisonten. Det är vanskligt att bedöma hur prisutveckling, teknik, krav
och konjunkturläge kommer att se ut om cirka tio år. Därtill kommer som
redan nämnts omständigheten att inga färdiga kostnader finns att bedöma då
arrangören i denna fas av planeringen inför en ansökan inte gått så djupt i
sina beräkningar.
I förstudien, som enbart behandlar investeringsbudgeten, har inga konkreta
projekteringar genomförts utan materialet baseras främst på det vetande som
finns utifrån tidigare ansökningar. Denna gång baseras underlaget främst på
den utredning som gjordes inför ansökan 200614 (vilken i sin tur baseras på
de grundliga beräkningar som gjordes inför ansökan 2002 och som i sin tur
till del grundats på ansökan inför 1998). I förstudien har kravspecifikationer
och kostnader från genomförda spel och senare ansökningar från andra länder använts för att kontrollera kostnaderna.
Statskontoret har prövat rimligheten i kostnads- och intäktsuppgifterna samt
identifieringen av riskfaktorer genom att jämföra mot erfarenheter av
genomförda, och beräkningar för kommande, olympiska vinterspel. Utöver
de kostnader som upptas i investerings- och genomförandebudget, tillkommer kostnader för diverse samhällstjänster som erfordras för att genomföra
ett OS. Dessa kan drabba olika statliga myndigheter. Det gäller inte minst
kostnaderna för säkerhet. Då dessa övriga kostnader inte behandlats i förstudien baseras uppskattningen av dessa myndighetskostnader dels på uppgifter från tidigare ansökningar och andra spel, dels på förfrågningar Statskontoret gjort hos berörda myndigheter.
Enligt IOK:s nya förutsättningar för en OS ansökan ska investeringskostnaderna och kostnaderna för olika samhällstjänster, inklusive säkerheten bäras
av värdlandet utanför genomförandebudget. Förutom investeringsbudgeten
ska staten täcka det underskott som kan uppkomma i arrangörens genomförandebudget. I linje med IOK:s regler om finansiella garantier, som utfär13

Manual for Candidate Cities for the XXI Olympic Winter Games 2010.
Egentligen bara en förstudie då man aldrig drog projektet vidare till en officiell ansökan
den gången.

14
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dades i samband med sökandeprocessen för OS 2010, kan det ses som ett
krav att spelen har statsgaranti för att överhuvudtaget få ansöka.
IOK:s regler gällande finansiell garanti är att garantin ska vara:
(i) en förbindelse att ansvara för säkerhet, sjukvård, tull och andra offentliga
tjänster utan kostnad för arrangören,
(ii) en utfästelse att tillhandahålla idrottsanläggningar och övriga offentliga
anläggningar för arrangören utan kostnad eller till en hyra som måste godkännas i förhand av IOK, och
(iii) en förbindelse att genomföra och finansiera alla erforderliga infrastrukturförbättringar.
Därutöver måste garantin innefatta ett täckande av eventuella underskott hos
arrangörsorganisationen. Det ska understrykas att en eventuell statsgaranti
inte kan vara beloppsspecifik, om staten beviljar en garanti så innebär detta
att staten måste gå i god för alla kostnader, inte bara de som presenteras i en
ansökan. Den ekonomiska belastningen av ett OS kan således bli mycket
stor för staten.

3.3.1

Hur stora är investeringskostnaderna?

Enligt IOK:s riktlinjer för hur OS-budgeten i sin helhet ska presenteras är
denna uppdelad på en del som rör själva OS-organisationen (OCOG,
Organising Committee of the Olympic Games) och en del som ligger
utanför OS-organisationen (NON-OCOG). Det som rör investeringskostnaderna antas till största del ligga utanför arrangörens ansvar för att
istället vara ett statligt åtagande.
Statskontoret har inte gjort några egna beräkningar av investeringskostnaderna. De kostnadsuppgifter som redovisas i denna rapport är de som presenteras i förstudien. Alla siffror som presenteras är enligt arbetsgruppen
exklusive moms. Prisnivån som används i rapporten är samma som i förstudien, det vill säga siffrorna är inte uppräknade med den allmänna prisutvecklingen då inflationsförändringen kan tyckas marginell. Vi redovisar
inte diskonterade värden. Kostnaderna presenteras således utan att det tagits
hänsyn till när saker och ting ska byggas. Dylika hänsyn tas dock senare i
kapitel 7 när vi gör en samlad analys av det statsfinansiella åtagandet.
Kostnader för idrottsanläggningar och infrastrukturinvesteringar som anges i
förstudien är främst hämtade från den tidigare utredningen inför ansökan för
2006 års spel. Dessa kostnader har i förstudien indexuppräknats från 1997
till 2003 genom att använda olika faktorprisindex. Statens fastighetsverk
(SFV) har på förfrågan av Statskontoret bedömt att det valda uppräknings-
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förfarandet är rimligt. Rimligheten i kostnaderna för anläggningarna har
även jämförts med investeringskostnaderna för Salt Lake City, Turin och
Vancouver samt andra liknande byggnationer i Sverige.
I förstudien har den uppskattade investeringskostnaden angivits med 15 procent säkerhetsmarginal, vilket konkret innebär att kostnaden räknats upp
med 15 procent. Observera dock att vi i den löpande texten redovisar kostnadsposter som inte är uppjusterade med 15 procent. Den investeringsbudget som presenteras i förstudien återges i tabell 3 nedan. De siffror som
redovisas i tabellen bygger på att försvarsmaktens anläggningar inte kan
nyttjas fullt15. Orsaken till att detta scenario valts är att i nuläget förefaller
det vara det mest troliga utfallet.
Tabell 3. Arrangörens investeringsbudget
Post
Kostnad (miljoner kr)
Idrottslig infrastruktur
3715
Idrottsanläggningar
2210
OS-by
340
Mediacenter
455
Återställningskostnad
460
Säkerhetskostnad
250
Samhällig infrastruktur
Mediaby
Övrigt boende
Transportsystem
Övrigt

1240
410
300
510
20

Totalt
(inklusive felmarginal 15 %)

4955
5700

Arrangören uppskattar investeringskostnaderna för idrottsanläggningarna till
dryga 2200 miljoner kronor.16 Detta förefaller stämma väl överens med vad
andra kommande arrangörer uppskattat dessa kostnader till. Idrottsanläggningarna är speciella byggnader och kostnaderna kan påverkas av var de
lokaliseras vilket gör att alltför långtgående växlar inte ska dras på jämförelser med andra spel. Det man kan säga är att Östersund inte verkar ligga vare
sig extremt lågt eller extremt högt.
Kostnaden för OS-byn i Östersund uppgår för arrangörens del till cirka 290
miljoner kronor och utgörs av komplementlokaler, drift- och kapitalkost15

I förstudien sägs egentligen bara att om försvarsmaktens anläggningar inte kan användas
fullt ut kan detta öka investeringskostnaderna med uppskattningsvis 400 miljoner kronor.
Då vi inte riktigt vet hur denna ökade kostnad ska fördelas mellan de olika posterna har vi i
tabellen valt att lägga hela denna summa på mediacentret eftersom det är främst den som
fördyras.
16
Kostnaderna finns även uppdelade på respektive anläggning i tabell 1 på sid. 19.
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nader, inredning och avskrivning av temporära byggnader. Kostnaden för
Östersunds OS-by bygger, som framgick i avsnitt 3.2, i budgeten på att det
byggs ett bostadsområde som kan användas till permanent boende efter OS.
Kostnaden för detta bostadsområde belastar inte arrangören överhuvudtaget.
Om detta projekt inte genomförs blir lösningen förmodligen att använda
temporära byggnader eller att ge subventioner till någon aktör så att denna
finner det värt att investera. Det kan leda till betydande kostnadsökningar
för arrangören och i förlängningen staten.
I budgeten anges kostnaden för mediacentret i Östersund till 45 miljoner
kronor och i Åre till 10 miljoner kronor, vilket representerar kostnader för
att hyra in sig i befintliga lokaler. Det finns ett osäkerhetsmoment i och med
att arrangören inte vet hur mycket av de gamla försvarsanläggningarna som
kan användas vid ett OS. Det kan få konsekvenser för spelets kostnader.
Arrangören har angett en kostnadssumma om totalt 400 miljoner kronor om
dessa användningsmöjligheter helt uteblir. I tre förslag till alternativa lösningar för mediacentret i Östersund anges kostnader om mellan 175 miljoner kronor och 480 miljoner kronor, där det i skrivande stund mest troliga
alternativet kostar 355 miljoner kronor.
Inräknat i budgeten är även en återställningskostnad vilket innebär avvecklingskostnader alternativt efterbrukskostnader. Utifrån den översiktliga
totalsumman antas 60 miljoner kronor gå till återställning och 400 miljoner
kronor till nedmontering och flytt. Om de 400 miljonerna inte används till
flytt anger arrangören att de kan användas till fortsatta driftskostnader av
anläggningar efter OS. Vi bedömer att summan på 400 miljoner är osäker av
flera skäl. Dels påverkas den sannolikt av exempelvis var de olika anläggningarna kommer att placeras, dels påverkas den av om anläggningarna
verkligen kommer att efterfrågas av andra efter spelen. Man kan t.ex. fråga
sig om det finns någon som är beredd att ta över en isoval och driftskostnaderna för den. Till osäkerheten hör också hur möjligheterna till att flytta anläggningarna ser ut eftersom det kan finnas diverse tekniska hinder.
Kostnader för nedmontering och flytt är översiktligt beräknade. I kombination med att det inte står helt klart hur eller till vilka anläggningar dessa ska
användas gör att är det svårt att bedöma rimligheten i siffrorna. I utredningen inför vinter-OS 2006 angavs en efterbruksfond på 220 miljoner kronor
för att långvarigt finansiera driften av anläggningarna. I Tromsös 2014 ansökan har man en reserv/efterbruksfond om 450-500 miljoner NOK i arrangörens driftbudget och 200 i statens budget, totalt mellan 650 miljoner NOK
och 700 miljoner NOK. Vancouvers efterbruksfond är om $70 miljoner
CAD. Motsvarande för Lillehammer uppgick till 130 miljoner NOK.
Förstudien tar upp en post för säkerhetskostnader om 250 miljoner kronor.
Posten avser tillkommande säkerhetsinstallationer som kan uppkomma (utöver sådana som normalt byggs in, det vill säga passagekontroll, inbrotts-
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skydd och brandsäkerhet). Arrangören säger sig vara medveten om att
säkerhetskostnaderna för spelen troligen ökat på senare tid, med hänsyn till
ökade krav på säkerheten, men hävdar att denna ökade kostnad främst ligger
i genomförandebudgeten. Kostnaden på 250 miljoner kronor är en grov
överslagsberäkning, vilket innebär att den mycket väl skulle kunna bli högre, men också lägre.
För boendet är grundprincipen att de kostnader som tas upp i investeringsbudgeten är kostnader som uppkommer när arrangören själv måste bygga.
När boendet är befintligt och arrangören förväntas hyra läggs istället denna
kostnad på genomförandebudgeten. I förstudien har inte bara ”vanliga” investeringskostnader för boendet inkluderats i siffran om cirka 710 miljoner
kronor. För de temporära byggnaderna (som arrangören förväntas hyra av
företag som sedan ombesörjer nedmontering eller vidareförsäljning) redovisas både arrangörens hyreskostnad och avskrivningen (värdeminskningen)
på de provisoriska inrättningarna.
I vissa fall kräver olika boenden, utöver hyran under själva OS, ytterligare
kringinvesteringar av arrangören. Dessa investeringar är till exempel inrättning av hotellservice, viss ombyggnation eller upprustning, inredning eller
att förvärva lägenheter från privatpersoner under perioden.
I de fall arrangören även erhåller intäkter (t.ex. sponsorer som hyr in sig i
rum) så har nettot mellan anläggningskostnad och hyresintäkt angetts vilket
således inte ger den faktiska investeringskostnaden. De kostnader som redovisas i tabell 4 är således merkostnader för arrangören.
Tabell 4: Arrangörens kostnader för boende
Kostnad
(Mkr)
Boende
Mediaby, Östersund
410
Mediaby, Åre
50
Boende för frivilliga/personal (1000personer), Östersund
5
Temporärt hotell (300 rum), Östersund
100
Student- och garnisonslägenheter (729 rum), Östersund
38
Inhyrda privata stugor/lgh (2500 rum), Åre
50
Säkerhetspersonal (500 rum)
50
Total
703

Den angivna boendeposten bygger på att en del kommersiellt byggande
sker. Samtidigt finns en del osäkerheter kring vilket risktagande som privata
aktörer kan tänkas göra. Om byggande inte sker kan det innebära ökade
kostnader för arrangör och staten. Om det till exempel krävs två temporära
hotell, istället för som nu ett, ökar kostnaden med 100 miljoner kronor i
arrangörens budget.
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Försvarsnedläggningen kan få konsekvenser för vilka ytterligare boendemöjligheter som måste till i Östersund. Bland annat har man tänkt sig att
kunna använda regementslokaler för inkvartering för frivilliga och säkerhetspersonal. Det får nu bedömas vara osäkert om och i så fall i vilken utsträckning. Som redan nämnts tänker sig arrangören att skolor och Mittuniversitet kommer att hålla stängt under OS-perioden vilket skulle kunna
möjliggöra för brukande av skolanläggningar. Där det inte finns tillräckligt
befintligt boende kan det lösas med provisoriska byggnader. Arrangören
har, som tidigare nämnts, lagt till en summa om 400 miljoner kronor som
extrakostnad om de inte kan använda försvarsanläggningarna.
Om den alternativa lösningen av mediacentret väljs som kostar 480 miljoner
kronor finns så vad vi kan bedöma ingen buffert för att lösa inkvarteringen
av frivilliga och säkerhetspersonal. Det är troligt att det kommer att vara
mer än de angivna 1 000 frivilliga som behöver någonstans att bo. Detta
motiveras utifrån att uppgifterna över hur många av de frivilliga som kommer till regionen och behöver boende verkar osäker. I förstudiens första
etapp angavs en siffra om 5 000 frivilliga men sedan ändrades denna siffra
till 1 000 frivilliga. Motsvarande siffra i utredningen för 2006 års spel är
2 000 frivilliga.
Investeringar i väg och järnväg uppgår i arrangörens budget till 410 miljoner
kronor. Statskontoret har också fått uppfattningen att Åre kommun anser att
en vägtunnel byggs även om inte denna finns med i förstudien. Grova kostnadsberäkningar anger en summa för denna om 100 miljoner kronor varav
35 miljoner för närvarande finns avsatta i gällande länstransportplan för
2010-2015. Resterande investeringar är i dagsläget ofinansierade. De övriga
infrastrukturkostnader som ingår i budgeten uppgår till cirka 120 miljoner
kronor och inkluderar vägarbeten inom kommun, parkeringar, vatten- och
avfallshantering och kraftförsörjning.

3.3.2

Hur stora är genomförandekostnaderna?

I de första versionerna av förstudien har enbart investeringskostnaderna
uppskattats. Referensgruppen bedömde uppenbarligen under denna fas i
arbetet att ett genomförande av vinter-OS 2014 kan göras med ett positivt
ekonomiskt resultat för arrangören. Erfarenheter kring Turins arbete med
förberedelserna inför vinter-OS 2006 har ändrat denna bedömning. Prognosen för Turin pekar på ett troligt underskott när det gäller genomförandet,
vilket gör att staten där måste ge utökade garantier.
För att undersöka hur stora underskott det skulle kunna röra sig för Sveriges
räkning har SOK gjort en översiktlig riksbedömning av genomförandekostnaderna. Riskbedömningen baseras på jämförelser med de kommande
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vinterspelen 2010 i Vancouver, utfallet från senaste vinter-OS i Salt Lake
City, Turins reviderade budget samt Tromsös 2014 ansökan.
Utgångspunkten har främst varit Vancouvers17 budget eftersom arrangören
bedömer denna vara mest aktuell och realistisk, att förutsättningarna för
2014 års spel antagligen är desamma som för 2010 års spel samt att
Vancouvers upplägg i likhet med Östersunds bygger på ett samlat konceptet
med två nav och begränsad ambitionsnivå. Tromsö har använts för att
försöka korrigera för skillnader i förutsättningar mellan Nordamerika och
Skandinavien18.
SOK tillstår att jämförelser mot andra länder kan leda till felaktiga slutsatser
på grund av olika förutsättningar mellan nationer samt att olika antaganden
och omräkningstal kan ha använts. Svårigheten med att jämföra olika budgetar ligger i att såväl intäkts- som kostnadsslag kan ha definierats på olika
sätt. Underlagen är gjorda i olika valutor vilket innebär att den valutakurs
som väljs vid omräknandet får mycket stor inverkan. SOK visar i sin riskbedömning på fyra olika scenarion med olika förlustnivåer för genomförandet (se tabell 5).
Tabell 5:
Alternativ

SOK:s riskbedömning

A: Höga intäkter, låga kostnader
B: Låga intäkter, låga kostnader
C: Höga intäkter, höga kostnader
D: Låga intäkter, höga kostnader

Ekonomiskt utfall
(miljoner kronor)
-500
-2000
-2500
-4000

Intäkterna i det mest optimistiska alternativet A (höga intäkter och låga
kostnader) uppgår till 8 000 miljoner kronor. Utfallet med höga intäkter
förväntas i ett läge med god medverkan från nationella näringslivet.
Genomförandekostnaderna i alternativ A uppgår till 8 500 miljoner kronor.
Denna summa förväntas vid en kostnadseffektiv organisation och begränsade ambitioner för spelens genomförande. Intäkterna i det mest pessimistiska alternativet D uppgår till 6 500 miljoner kronor. Detta utfall förmodas i
händelse av ett lågt stöd från näringslivet, låga biljettintäkter och andra
nationella intäkter. Kostnaderna i D uppgår till 10 500 miljoner kronor.
Denna summa förväntas vid relativt sett högre kostnader. Som framgår av
tabellen blir i det mest optimistiska scenariot underskottet 500 miljoner
17

Vancouver hade gjort ungefär samma bedömningar av kostnaderna som övriga två finalorter 2010 enligt SOK.
18
Tromsös förstudie baseras till stor del på Lillehammers och Salt Lakes erfarenheter.
Tromsös förstudie redovisar tre budgetalternativ: ett pessimistiskt, ett realistiskt och ett
optimistiskt. Investeringskostnaderna i idrottsanläggningar bedöms vara de samma i alla tre
alternativen (2.1 miljarder kronor), genomförandekostnaderna skiljer som mest knappt 1
miljard kronor (10.4-11.2) medan intäkterna skiljer som mest nästan 2.3 miljarder kronor
(6.8-9.1).
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kronor medan i det värsta tänkbara scenariot blir underskottet hela 4 000
miljoner kronor. SOK:s uppfattning är att alternativ B med låga kostnader
och låga intäkter är det mest realistiska utfallet. Det är också det alternativ
om vi kommer att utgå ifrån i vår analys av hur statsfinanserna kan komma
att påverkas.
Det är förknippat med stora svårigheter att uttala sig om storleken av ett
eventuellt underskott för Östersund/Åre. Arrangören har inte gjort någon
bedömning av sina egna intäkter och utgifter utan uppskattat dessa utifrån
andras siffror. Det finns flera osäkerheter knutna både till intäkter och kostnader, vilket illustreras väl av arrangörens förändrade riskbild, från ett förmodat balanserat resultat i förstudiens slutrapport från december 2004 till ett
troligt underskott på åtminstone 2 miljarder kronor efter att ha tagit del av
Turins siffror. Inom loppet av en månad ökade alltså det statliga tillskottet
med 2 miljarder kronor och i värsta fall dubbelt så mycket.
Fortsättningsvis kommer vi att använda de siffror som arrangören anger i
alternativ B då detta alternativ är det enda som arrangören redovisar specificerade kostnader för. De jämförelsekostnader som visas nedan är främst de
som också redovisas i förstudien. När vi använt egna jämförelsetal har vi
använt samma valutakurser som arrangören, det vill säga en dollarkurs på
åtta kronor och en kurs för norska kronor på 1.1.

3.3.3

Är genomförandebudgeten rimlig?

I arrangörens genomförandebudget ingår alla kostnader som krävs för att
genomföra vinter-OS och Paralympics, såsom drift av anläggningar, hyra av
boende, transporter, administration, löner, marknadsföring samt medierelaterade kostnader. I detta avsnitt gör vi en bedömning av rimligheten i dessa
kostnadsposter.
De faktorer som påverkar kostnaderna är spelets ambitionsnivå, koncept och
geografisk spridning samt yttre förutsättningar som befintlig service. I
genomförandebudgeten är det många poster som påverkas av IOK. IOK har
till exempel slutgiltig bestämmanderätt i alla överenskommelser gällande
TV- och radiosändningar, internationella sponsorprogram och avtal gällande
exempelvis tidtagning, informationsteknik och elektronisk media.
Vi bedömer att osäkerheten för genomförandebudgetens kostnadssida är
mindre än för intäktssidan. Kostnaderna är inte lika beroende av exogena
faktorer, det vill säga omständigheter som ligger utanför arrangörens direkta
möjlighet att påverka, som intäkterna. Ovissheter på kostnadssidan för
arrangörens del kan vara förändrade krav på grund av att ny teknologi utvecklas, osäkerhet för inkvartering, om det måste utgå ersättning för att
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attrahera frivilligarbetare eller om det utvecklas effektivare arbetsmetoder
som minskar lönekostnaderna samt osäkerhet i pris- och lönenivå.
I SOK:s riskbedömning uppmärksammas att olika arrangörer förväntar sig
att kunna genomföra ett OS till kostnader som varierar mycket. Vancouver
anger en genomförandekostnad om knappt 8 miljarder kronor medan
Tromsö anger en siffra om cirka 11 miljarder kronor. SOK förklarar detta
med att Tromsö främst baserat sin ekonomiska bedömning på Salt Lake
City:s siffror och att de nordnorska förhållandena kan innebära försvårande
omständigheter. Att Salt Lake City hade högre kostnader än vad Vancouver
räknar med förklaras av SOK med att Salt Lake hade ett geografiskt spritt
koncept vilket påverkade både anläggningsdriftskostnaderna och krävde
större arbetsstyrka. Vancouver uppvisar dessutom större återhållsamhet i
måltider och marknadsföring och förväntar sig dessutom en lägre lönenivå.
SOK menar att Vancouvers siffror bör vara de mest rimliga eftersom övriga
finalister19 till 2010 gjort ungefär samma bedömningar utifrån IOK:s krav.
Dessutom framhåller SOK den realism som man anser finnas i Vancouvers
kostnadsbudget. Dock erkänner SOK att Vancouvers uppskattade kostnader
fortfarande bara är en budget där man till skillnad från Salt Lake City och
Turin20 inte testat antaganden och beräkningar i verkligheten. Då genomförandekostnaderna är svåra att uppskatta, inte minst med avseende på lokala förutsättningar och ambitionsnivå har SOK genom att titta på en sammanfattning av tidigare och kommande spel (se tabell 6 nedan) uppskattat två
omsättningssiffror: höga genomförandekostnader 10,5 miljarder kronor och
låga genomförandekostnader 8,5 miljarder kronor.
Genomförandekostnader21 från genomförda, kommande samt
potentiella vinter-OS.
Ort
Vancouver
Vancouver
Salt Lake Turin
Tromsö
Tromsö
(1$=
(1$=
(1$=
(1euro
Optimistisk
Pessimistisk
7 SEK)
9 SEK)
7 SEK)
=9sek)
(1nok =1.1sek) (1nok=1.1sek)
Kostnad 6807
8752
9314
11664
10460
11250
Tabell 6:

Den budgetskiss som arrangören presenterar i sin riskbedömning visas i
tabell 7. Tabellen baseras på låga kostnader, det vill säga när arrangören
räknar med en låg ambitionsnivå och kostnadseffektiv organisation. De
kostnader som de antagit som rimliga baseras på främst Vancouvers genomförandekostnader. Inför en OS-ansökan krävs att arrangören uppvisar en
mer specificerad budget där kostnadsslagen är uppdelade på fler poster.

19

Salzburg och PyeongChang.
Enligt SOK har Turin fått göra justeringar på intäktssidan och inte direkt på kostnadssidan.
21
För Vancouver redovisas två genomförandekostnader som varierar beroende på vald
växelkurs. Även för Tromsö redovisas två alternativ – ett optimistiskt och ett pessimistiskt
alternativ.
20
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Tabell 7:

Genomförandebudgetens kostnader enligt arrangören (låga
kostnader)
Post
Kostnad (miljoner kr.)
Anläggningsdrift
900
Media (inkl. radio, tv, tele)
2800
Ceremonier och kultur
400
Annonser
250
Måltider och övrig service
600
Löner
1200
Administration
700
Avlösning av SOK marknadsrätt
250
Övriga kostnader
1400
Totalt
8500

Idrottsanläggningar, OS-by, Mediaby, Mediacenter, Teknologi

IOK anger i sina riktlinjer för OS-budgetens innehåll en post för drift av
idrottsanläggningar, OS-by, mediacenter och mediaby. I denna post ska hyra
och utrustningskostnader för sådant som inte tillhör arrangören ligga. Även
temporära byggnader där man inte tänker sig långsiktigt användande efter
OS och utrustning för idrottstävlingar. OS-by och mediacenter som avyttras
efter spelen ingår i denna post. I driftsbudgeten ingår hyra av boende, dessa
kostnader antas främst ligga under anläggningsdrift och media. Arrangören
måste erbjuda gratis boende till utövarna men kan ta lite betalt från exempelvis mediapersonal. Sponsorer betalar ofta själva men måste garanteras
boende. Det är lite oklart exakt hur mycket olika kategorier betalar, vilka
som betalar över huvudtaget och hur länge olika besökare stannar, vilket
inför osäkerhet i kalkylerna.
I SOK:s riskbedömning är det svårt att veta exakt vilka kostnader som ingår
under varje post, bl.a. är media och anläggningsdriftskostnaderna skilda.
Om detta innebär att OS-by och idrottsanläggningar ingår i anläggningsdriften (då detta stämmer väl överens med den siffra som Vancouver anger)
ligger såväl Turin som Tromsö högre och så även Lillehammer. Detta skulle
kunna förklaras av att de lägger arrangörens hyres- och anpassningskostnader för OS-byn på driftsbudgeten istället för som för Östersund på investeringsbudgeten. Arrangören uppger en siffra på 900 miljoner kronor vilket
troligen baseras på Vancouvers siffra på 950 miljoner kronor. Vancouver
anger en driftskostnad för idrottsanläggningarna på 840 kronor, Turin på
1 120 kronor, Tromsö räknar med 825 miljoner kronor medan Lillehammer
uppvisade en kostnad om 685 miljoner kronor.
Alla städer förutom Vancouver uppger kostnader för OS-byns drift på mellan 400 miljoner kronor och 660 miljoner kronor, den faktiska kostnaden i
Lillehammer var 500 miljoner kronor.22 Denna kostnad ska inte ställas mot
Östersund eftersom dessa inte inräknat OS-byn i investeringsbudgeten. Vi
vet däremot inget om vilken uppdelning arrangören tänkt sig för de 900 mil22

I 2004 års prisnivå.
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jonerna. En försiktig bedömning kan vara att Östersund ligger i underkant
när det gäller investeringsbudgeten med tanke på vilka siffror andra länder
presenterar för OS-byns drift (jmf investeringsbudgeten).
I posten media kan tänkas att kostnaderna för mediaby, mediacenter, teknologi, telekommunikation och Internet ingår. Rent generellt är det svårt att
jämföra denna siffra eftersom olika saker ingår för olika länder. Det kan
konstateras att Tromsös bedömning ligger betydligt högre än övrigas. Detta
förklaras antagligen främst utifrån att Tromsö inte har det lika väl förspänt
infrastrukturmässigt som Östersundsregionen. Dessutom har Tromsö lagt in
siffror på all inkvartering för mediapersonal i posten media. Vi finner det
oklart var denna hamnar för Östersund. Teknologisk utveckling medför nya
krav vilket skulle kunna innebära högre kostnader, alternativt att teknologivinningarna kan leda till en effektivare organisation och genomförande. I
tidigare ansökningar har arrangören hävdat att Sverige ligger i framkant när
det gäller tekniska lösningar vilket bedömts vara något arrangörerna kan dra
nytta av vid genomförandet av spelen.
Ceremoni, annonser

I ceremoniposten ingår kostnader för öppnings-, slut- och medaljceremonier
men även arrangemang kring ankomst av den olympiska elden och kulturprogram. För Östersund ligger denna kostnad lite lägre än de andra arrangörerna vilket kan tyda på en lägre ambitionsnivå och återhållsamhet i kostnaderna. Det är antagligen lätt att tala om en återhållsamhet gällande kostnader
men svårare att realisera denna strategi om man tilldelas spelen. Om man
vill få ut mycket av goodwill effekten kan det dessutom tänkas vara viktigt
att inte vara alltför återhållsam i vissa poster, exempelvis ceremonier, kultur
och marknadsföring. Sannolikt lockar invignings- och slutceremonin väldigt
många TV-tittare världen över vilket innebär en stor chans att marknadsföra
Sverige. Även kulturprogrammen är en chans att marknadsföra Sverige. I
budgeten från Östersunds ansökan för 2006 angavs en siffra om ca 45 miljoner kronor (i dagens penningvärde) för kultur. Där kunde man också läsa att
”ett större kulturevenemang förutsätter statligt stöd eller en betydande
sponsring”.
I annonsposten ligger kostnader för att marknadsföra spelen genom annonser i press, broschyrer, publikationer och så vidare. Detta är en viktig post
då största delen av spelens intäkter fås genom TV-rättigheter och sponsoravtal. För att attrahera sponsorer kan tänkas att det fordras en omfattande
marknadsföring av olika sponsorprogram. I en jämförelse med tidigare och
kommande spel kan vi konstatera att Salt Lake hade betydligt högre kostnader än vad Östersund räknar med. I jämförelse med Vancouver ligger dock
Östersund högt.
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Måltider och service

I posten måltider ingår hyreskostnad för cateringcenter, utrustning och mat
till tävlande, officiella gäster och arrangörsorganisationens medarbetare. I
servicekostnaden kan det tänkas att sjukvård, transport och säkerhet är inberäknat, där den absolut största posten är transporter. Även om Vancouver,
precis som Östersund, bygger på ett koncentrerat koncept uppgår ändå dessa
kostnader till en halv miljard kronor. Förutom transporter mellan olika aktivitetscentrum för personal, tävlande och åskådare kan denna inkludera bidrag till tävlande och officiella resekostnader.
Säkerhetsposten uppgår i Vancouvers fall endast till ca 10 miljoner kronor
medan för Turin, Tromsö och Lillehammar uppgick denna post till runt 100
miljoner kronor. I Östersunds ansökan från 2006 uppgick kostnaden för
säkerhet till drygt 20 miljoner kronor. Denna kostnadspost innefattar arrangörens kostnader för utrustning, planering, utbildning och inhyrda privata
företag och således inte någon myndighetskostnad. Att denna kostnad blir
mindre än vad som uppskattas i förstudien är knappast troligt med tanke på
den förändrade hotbilden vad gäller risken för terroristattacker m.m.
Även för sjukvårdskostnaderna, som är en ganska liten post, ligger
Vancouver lite lägre än övriga. Sjukvården handlar om att kunna ta hand om
de tävlande vid arenor, sjukvårdstransporter och dopingkontroller. Att
Vancouver ligger lägre än Turin förefaller rimligt med tanke på Vancouvers
geografiskt mer koncentrerade spel.
Administration och löner

Kostnader för arbetskraften handlar om såväl kostnader för permanent personal hos arrangörsorganisationen, temporära arbetare, frivilliga, konsulter
och entreprenörer. Vancouver, Tromsö och erfarenheten från Lillehammer
är samlade i sin kostnadsbild. Salt Lake City sticker ut vilket SOK förklarar
med det spridda konceptet som krävde mycket folk och ett högre löneläge.
Vi bedömer på basis av dessa jämförelser det som rimligt att hamna runt den
skisserade kostnaden på 1,2 miljarder kronor. Samtidigt är det viktigt att
framhålla att detta är en kostnad som är svår att uppskatta beroende på
faktorer som vilket allmänt löneläge som kommer råda 2014, kostnaden för
de frivilliga och hur stor arbetskraft som spelen kräver.
De administrativa kostnaderna inkluderar alla kostnader för ledning och koordination som hyres-, overhead (porto, fax o dyl.)-, försäkring-, översättning, advokat- och revisionskostnader. Östersund uppskattar högre kostnader än övriga, vilket indikerar att denna post kanske är för högt uppskattad.
Övrigt

Vi vet inte exakt vad som kan tänkas ingå i de övriga kostnaderna om det
t.ex. är budgeterat för en reservfond. Vi antar att åtminstone Paralympics
och kostnader för olika möten och arrangemang innan OS ingår. Som tidi-

36

gare nämnts räknar inte arrangören med några extra investeringskostnader
för Paralympics. Denna kostnad avser driftskostnaderna för anläggningar
och byar. Andra arrangörer eller aspirantstäder uppskattar denna kostnad till
mellan 100 miljoner kronor och 220 miljoner kronor. Kostnaderna för de
förolympiska händelserna innefattar exempelvis tävlingar före OS där anläggningarna testas, IOK:s och idrottsförbundsmöten och olika rapporter
och presentationer. Arrangören förväntas också köpa rätten till de Olympiska ringarna i Norden, som ägs av respektive lands olympiska kommitté
för att kunna använda denna symbol i sin marknadsföring.

3.3.4

En granskning av intäkterna i genomförandebudgeten

Nedan redovisas i tabell 8 de skisserade intäkterna för OS i alternativet med
låga kostnader som bygger på ett svagt stöd från näringsliv och låga biljettintäkter.
Tabell 8:

Översiktlig uppskattning av intäkterna (låga kostnader)

Intäktsposter
IOK-bidrag
TOP-sponsors
Nationella sponsorer
Officiella leverantörer
Biljettförsäljning
Försäljning av tillgångar
Övriga intäkter
Summa

Mkr
2700
650
600
600
1050
100
800
6500

Intäkterna i riskbedömningen är precis som kostnaderna svåra att jämföra
mot andra länders tidigare och kommande budgetar då olika arrangörer
redovisar olika intäktsslag. Dessutom finns stora kulturella skillnader mellan
länderna i hur stor den kommersiella delen av spelen är. SOK skriver till
exempel själva att i Nordamerika kommer cirka 90 procent av intäkterna
från kommersiella aktiviteter medan motsvarande siffra är betydligt lägre
för övriga arrangörer, i synnerhet Norge.
Sedan OS i Lillehammer har intäkterna ökat betydligt, inte minst TV-intäkterna. Som tidigare nämnts ligger en stor del av intäkterna utanför arrangörens möjlighet att påverka utan bestäms istället av IOK. De största
osäkerhetsmomenten gällande intäkterna är knutna till valutakursens utveckling och omvärldens intresse för spelen vilket i sin tur styr TV-, sponsor- och biljettintäkter.
Den största intäktsposten är TV-intäkter där arrangören får en i förväg fastställd procentsats från IOK:s framförhandlade intäkter. Arrangörens mot-
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prestation är att ansvara för kostnader i samband med TV-produktionen.
IOK har långsiktiga avtal med TV-företag för sändningsrättigheter. Fördelningskvoten till arrangören har minskat från 72 procent år 1994, till 60
procent år 2002 och till 49 procent år 2010. Ett osäkerhetsmoment är att
andelen som går till arrangören inte är fastlagd för 2014.
En extrapolering av trenden för de senaste 15 årens siffror ger vid handen att
arrangörens andel av TV-intäkterna år 2014 ligger runt 30 procent. Inför
2010 rekommenderade IOK inför ansökan till spelen att arrangören kunde
räkna med cirka $400 miljoner till sin budget. Även om fördelningen till
arrangören minskat under de senaste åren har, som sagt, intäkterna ökat betydligt sedan exempelvis Lillehammer. Huruvida denna utveckling håller i
sig är svårt att säga. Å ena sidan tycks intresset för OS ha ökat på senare tid.
Till exempel betalde ett kanadensiskt medieföretag nyligen 90 miljoner
dollar för de nationella TV-rättigheterna. Detta är en stor ökning gentemot
Turin-spelen vilket, även om 2010 är på hemmaplan, indikerar ett fortsatt
starkt intresse för spelen. Å andra sidan har sändningsrättigheter för andra
idrottstävlingar på senare år fallit i pris. Det gäller bland annat fotbollen.
Hur mycket IOK kan sälja rättigheterna för beror givetvis i första hand på
intresset för de olympiska vinterspelen. Dessutom kan den tekniska utvecklingen få konsekvenser för sändningar och rättigheter. Vidare kommer som
med de flesta intäktsposter dollarkursen att påverka, men när det gäller TVrättigheterna är det extra viktigt då det är en så stor post. Stiger exempelvis
dollarkursen kommer försäljningsvärdet av TV-rättigheterna öka. SOK
bedömer att det är rimligt att uppnå samma nivå som Turin 2006 som räknar
med 4,2 miljarder kronor i TV-intäkter. I ett mer pessimistiskt scenario räknar SOK med TV-intäkter på 3,3 miljarder kronor. Detta baseras på Tromsös realistiska alternativ. I riskbedömningen fastnar SOK slutligen för siffran
2,7 miljarder kronor. För denna post ligger således Östersund jämförelsevis
lågt.
Arrangören får intäkter från så kallade TOP-sponsorer, multinationella företag inom olika produktkategorier som ges en exklusiv ensamrätt att använda
OS i sin internationella marknadsföring. Intäkterna från TOP-sponsorer bestäms även de utifrån en bestämd andel av IOK:s intäkter. IOK:s rekommenderade siffra inför 2010 var 100 miljoner dollar.
Sponsorintäkterna är behäftade med samma osäkerhet som TV-rättigheterna, nämligen valutakurs och intresset för spelen, men här är tillkommer ett
osäkerhetsmoment, nämligen företagens intresse för sponsorskap. Sverige
kan sannolikt inte, till skillnad mot exempelvis USA som är ett folk- och
företagsrikt land med stor tradition av kommersiell inblandning i olika
evenemang, räkna med ett alltför ansenligt stöd från företagen. Det är också
på denna punkt som Turin inte lyckas uppfyllda de prognostiserade intäkterna. En konsekvens av detta är denna post redan initialt måste räknas lågt
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samtidigt som intresset för olympiska spel, företagens intresse för sponsorskap (beroende av t.ex. konjunkturläge) och konkurrens om sponsorer med
andra organisationer påverkar utfallet.
Biljettintäkter är avhängiga antalet åskådare och biljettpris. Inför 2014 har
inga beräkningar av hur många åskådare som kan förväntas gjorts. SOK
bedömer emellertid att det är fullt möjligt att uppnå Tromsös uppskattning
om 800 miljoner kronor i biljettintäkter. Med en uppgivet ”försiktig värdering” kan en biljettintäkt om 1050 kronor däremot tyckas vara en överskattning. Speciellt mot bakgrund mot vilka biljettintäkter som förväntades vid
2006-års spel (se nedan).
I utredningen inför 2006 uppskattades antalet åskådare till mellan 1,2 miljoner och 1,4 miljoner och intäkterna till ca 240 miljoner kronor i fasta priser
baserat på samma biljettpriser som i Lillehammer (där såldes 1,2 miljoner
biljetter). Lillehammer valde en prissättning med sikte på att alla som ville
gå på OS skulle ha möjlighet att göra detta. I Tromsös beräkning på 800
miljoner kronor i biljettintäkter antas biljettpriserna ha mer än fördubblats
mot Lillehammer och ligger runt 500 NOK för tävlingarna i OS (och 100
NOK för Paralympics). Att denna prisstegring ägt rum synes inte helt orimlig ur utbudsefterfrågesynpunkt, med hänsyn till andra evenemangsbiljetter.
I Salt Lake City således 1,5 miljoner biljetter, vilket motsvarade 95 procent
av de tillgängliga biljetterna. Detta genererade inkomster om 1,4 miljarder
kronor.
De övriga intäkter man tar upp inkluderar främst intäkter från inkvartering
och försäljning av material efter spelen. Hur stora hyresintäkter de officiella
gästerna förväntas inbringa arrangören bestäms av IOK och är därför
osäkert i dagsläget. I avsaknad av en översiktlig budget kan det finnas en
risk för att dessa intäkter dubbelräknats eftersom en del hyresintäkter redan
har dragits bort från arrangörens investeringskostnader för boendet. SOK
hävdar i sin riskbedömning att de inte velat räkna med för stora boendeintäkter då en för vidlyftig intäkt (genom att t.ex. kunna ta bra betalt för rumsförmedling) exempelvis skulle kunna påverka biljettintäkterna.
Den statliga medverkan i genomförandet handlar om att täcka upp det eventuella underskottet i genomförandebudgeten. Tidigare erfarenhet är att Salt
Lake City klarade sig utan statlig medverkan, att Turin förväntas behöva
hjälp med ca 2 miljarder kronor, Vancouver räknar med att behöva tillskott
om 180 miljoner kronor medan Tromsö tänker sig att statens tillskott till
genomförandet hamnar någonstans mellan 2 miljarder kronor och 5 miljarder kronor. Det är stora variationer, vilket visar på den stora osäkerhet som
finns rörande intäkter och kostnader.
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3.4

Övriga statliga kostnader

En viktig post är kostnader som uppstår för olika myndigheter till följd av
ett OS. Det handlar bl.a. om kostnader för säkerhet, tull, räddningstjänst och
sjukvård. Vi gör en översiktlig bedömning av dessa kostnader och kommer
inte att beräkna alla kostnader för kommun, landsting och stat i granskningen. Exempelvis kommer inte kostnaden för all mark som upplåts för spelen
eller användningen av redan existerande anläggningar att inkluderas. Saknas
gör också kostnader för utökade myndighetskostnader såsom att det kanske
kommer att finnas fler byggnadslovsansökningar att ta ställning vilket kräver mer personaltid och så vidare att ingå i denna översikt. Vi vill dock uppmärksamma att sådana merkostnader kan uppkomma och uppgå till betydande belopp.
RRV gjorde t.ex. i sitt yttrande rörande ansökan om statlig garanti och utredning om förutsättningarna för att arrangera olympiska sommarspel i
Stockholm år 2004 uppskattningen att enbart de statliga myndigheternas
merkostnader av ett OS skulle uppgå till ca 800 miljoner kronor i dagens
penningvärde. Summan av kostnaden för säkerhet och övriga myndighetskostnader bedömde RRV till motsvarande 1,6 miljarder kronor.
I sin utredning om en statlig garanti inför ansökan 2002 uppskattade
Christer Wadelius kostnader för polis- och tullbevakning, insatser från
militär, investeringar i järnvägar till sammanlagt 800 miljoner kronor, i
dagens penningvärde ca 900 miljoner kronor.
Motsvarande kostnader för Lillehammer uppgick till 1 047 miljoner kronor,
i dagens penningvärde ca 1170 miljoner kronor.
För 2010 års vinterspel i Vancouver uppskattas kostnaderna för säkerhet och
sjukvård uppgå till ca 630 miljoner kronor.
I uppdraget ingår explicit att studera insatser och kostnader för att upprätthålla erforderlig ordning och säkerhet. På förfrågan från Statskontoret har
Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen försökt uppskatta den polisiära
kostnaden för att garantera ordning och säkerhet i samband med spelens
genomförande. En viktig utgångspunkt för en sådan uppskattning är vilken
hotbild som kan förväntas föreligga vid spelens genomförande. Bedömningen av hur hotbilden ser ut styr i grunden dimensioneringen av vilka
polisinsatser som krävs. Hotbilden styrs bland annat av vilka prominenta
gäster som väntas besöka spelen. På basis av en övergripande information
över spelens omfattning vad gäller tidslängd, antalet deltagare, antalet och
typen av gäster, publikmängden, spelens genomförande rent geografiskt, har
polismyndigheten i Jämtland och Säkerhetspolisen gjort bedömningen att ett
OS sannolikt kommer att kräva en mycket hög säkerhetsnivå eftersom statschefer kan förväntas komma till Åre och Östersund under spelen.
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Polismyndigheten i Jämtlands län har gjort bedömningen att det krävs en
förstärkning med 1850 poliser. Merkostnaden för polismyndigheten i Jämtland beräknas bli 35 miljoner kronor. Polisen poängterar samtidigt att det är
svårt att bedöma kostnader då de ligger långt fram i tiden, den rådande
världsbilden påverkar hotbildsanalysen.
Säkerhetspolisen anser sig inte kunna göra någon bedömning av kostnaden
för den polisiära insatsen eftersom den så i hög grad styrs av den förväntade
hotbilden som är osäker.
Rikspolisstyrelsen anser att den uppskattning som gjordes i samband med
ansökan om den statliga garantin inför 2002 års spel kan tjäna som utgångspunkt för en grov skattning av den totala polisära kostnaden. I dagens penningvärde uppskattades den totala polisiära kostnaden då till 300 miljoner
kronor. Enligt Rikspolisstyrelsen gör den större hotbilden i dag att väsentligt
mer personal kommer att behövas. Det är däremot svårt att säga mer precist
med hur mycket detta kommer att öka kostnaderna.
Sammanfattningsvis kan inte polisen precisera någon kostnad för att garantera ordning och säkerhet under ett vinter-OS i Åre och Östersund 2014.
Enligt arrangören begränsar sig OS påverkan på tullens verksamhet till införsel av vapen, materiel och eventuellt mat som olika tävlande för med sig.
Tullverket har på förfrågan från Statskontoret gjort ett egen översiktlig
bedömning av tullkostnader till följd av ett OS. Den totala kostnaden för
Tullverket beräknas till ca 3,8 miljoner kronor.
När det gäller räddningstjänst och sjukvård uppger arrangören att den kommer att klaras inom ramen för befintliga organisationer som förstärkts något
för att kunna hålla en högre beredskapsnivå. Storleken på de merkostnader
som uppstår uppger arrangören till ca 10-15 miljoner kronor.
I det upplägg som arrangören valt och som skisseras i avsnitt 3.2 förutsätts
finnas möjligheten att använda militära resurser i viss utsträckning. Det
handlar i första hand om grupper av värnpliktiga som övar i OS-området,
främst militärpoliser. Arrangören räknar med att behöva ungefär ett 100-tal
värnpliktiga. Försvarsnedläggningen i Östersund påverkar detta i så måtto
att inga militärer normalt kommer att finnas i arrangörsregionen, vilket är
fallet idag. Militär personal kommer nu istället behöva tas från andra delar
av landet. Kostnaden för militär personal kan vi inte bedöma på grund av
brist på uppgifter.
Sammanfattningsvis gör Statskontoret på basis av uppgifter från tidigare och
kommande spel, tidigare ansökningar samt de uppgifter som tagits fram
över vilka kostnader som ett OS kommer att medföra för berörda statliga
myndigheter bedömningen att posten övriga statliga kostnader kan förväntas
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uppgå till ca 1 miljard kronor. Det ska poängteras att denna siffra endast är
en grov uppskattning.

3.5

Finansiella risker

Även om underlaget för beräkningar av kostnader och intäkter har valts med
omsorg och innehåller en inbyggd säkerhetsmarginal om 15 procent kvarstår
en betydande osäkerhet om de slutliga statliga intäkterna och kostnaderna
till följd av ett vinter-OS i Åre och Östersund. I det följande går vi genom
ett antal omständigheter utöver de som redan påtalats ovan som bedöms
kunna påverka kostnader och intäkter. Vi börjar med de finansiella risker
som rör statliga investeringar och genomförandekostnader.
Erfarenhetsmässigt tenderar byggprojekt att bli dyrare än beräknat.23 De
olika byggprojekten kommer att upphandlas i konkurrens, vilket innebär att
kostnaderna i viss mån är avhängiga hur konkurrensläget ut vid de olika
upphandlingstillfällena. En viktig faktor är i vilken utsträckning utländska
företag är med och konkurrerar. Att förutsäga konkurrensläget är svårt.
Byggkonjunkturen kan påverka byggkostnaderna. I en lågkonjunktur räknar
företagen med lägre marginaler än i högkonjunktur. Att förutse är vilket
konjunkturläge som kommer att råda om 5-10 år naturligtvis svårt för att
inte säga omöjligt.
En annan omständighet som kan bidra till ökade kostnader är att lokaliseringen för vissa anläggningar ännu inte är bestämd. Det gäller bob- och
rodelbanan och backhoppningsstadium. Det innebär osäkerhet av olika slag:
inlösen av tomträtter, byggnadsteknik, miljökrav m.m., faktorer som alla
kan påverka investeringskostnaderna.
IOK ställer numera hårdare miljökrav. Det finns risk för att dessa kommer
att medföra större kostnader än vad som kan förutses idag. Detta är en av
slutsatserna i granskningen av Tromsös OS-ansökan.
Teknikutveckling, i riktning mot mer avancerad och dyrare teknik kan, som
vi tidigare varit inne på, göra att till exempel kostnaden för mediacenter blir
högre än förväntat.
Riksrevisionsverket (RRV) påtalade i sitt remissvar om statlig garanti för ett
olympiskt spel i Stockholm 2004 omständigheten att staten har det fulla
finansiella ansvaret för spelen men saknar direkt inflytande över investeringsaktiviteter och genomförande. RRV argumenterade att denna konstruk23

Flyvbjerg m.fl., (2002), ”Underestimating Costs in Public Works Projects:
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tion ger arrangörerna svaga incitament att hålla nere kostnaderna eftersom
det är någon annan, staten, som i slutändan betalar. Denna omständighet
hänger samman med vilken ambitionsnivå arrangörerna sätter upp för
spelen. En hög ambitionsnivå riskerar att driva upp kostnaderna speciellt
som det inte finns någon naturlig broms i form av ett tak på den statliga
garantin. Ett sådant fanns när staten Åre och Östersund sökte vinter-OS
2002.
IOK:s nya regler om att en statlig garanti inte kan vara beloppsspecifik gör
det svårt att sätta ett tak för det statliga åtagandet. Frågan är också om taket
verkligen är bindande i händelse av att kostnaderna i slutet av OS-förberedelserna slår i taket. I ett sådant läge förefaller det sannolikt att taket lyfts
för att spelen ska kunna genomföras på ett bra sätt. Mot att konstruktionen
med skiljt ansvar för finansiering och genomförande ska bidra till ökade
kostnader talar Östersunds begränsade ambitionsnivå.
Även säkerhetskostnaderna är svåra att uppskatta i förväg. Nivån på säkerhetskostnaden beror på den polisiära insatsen, vilken i sin tur beror på vilken
hotbild som anses föreligga vid den aktuella tidpunkten. Hotbilden beror i
sin tur på faktorer som vilka gäster som förväntas besöka spelen, den säkerhetspolitiska situationen i världen m.m. Som polisen påpekar är detta faktorer som är omöjliga att förutse. Nya terrordåd i världen skulle exempelvis
med all sannolikhet driva upp kraven på säkerhet och därmed kostnaderna
på ett sätt som inte kan förutses.
En annan osäkerhetsfaktor som kan ställa till det för arrangörerna är dåliga
väderförhållanden. Mot bakgrund av att det i normala fall råder ett bra
vinterväder i arrangörsregionen torde risken för att t.ex. dålig snötillgång
ska äventyra spelens genomförande vara liten, men den finns. En viss beredskap för detta måste arrangören sannolikt räkna med. Det kan handla om att
behöva hämta snö från andra delar av landet, etc.
Ett annat osäkerhetsmoment är förväntade kringinvesteringar. Tidigare OS
har visat att kommuner förväntat sig statliga satsningar som inte är upptagna
i budget. Det kan inte uteslutas att sådana krav dyker upp längre fram.

3.6

Efterbruksproblematiken

Till följd av de omfattande investeringar som krävs för arrangera vinter-OS i
Åre och Östersund kommer det efter spelen att finnas ett antal idrotts- och
boendeanläggningar som ska drivas och underhållas men också få en efteranvändning. En viktig aspekt vid en bedömning av huruvida det ska investeras i en anläggning är behovet av anläggningen lokalt och nationellt, behov i
förhållande till planlagd utbyggnad oavsett OS samt vad anläggningarna ska
användas till efter OS. Även IOK uppmanar arrangörer till att i sin planlägg-
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ning av spelen ta hänsyn till efteranvändning och att anpassa arenor efter
efterbruksbehov samtidigt som de uppmuntrar provisoriska anläggningar,
detta i syfte att hålla nere kostnaderna för spelet. En fortsatt drift av anläggningarna kommer att kosta pengar. För de nya anläggningar som byggs beräknas den årliga driftskostnaden och underhållskostnaden uppgå till drygt
56 miljoner kronor24.
Eftersom det saknas behov av alla OS-specifika idrottsanläggningar inom
Östersund och Åre utan ett OS, finns det en stor risk för att dessa anläggningar inte kan nyttjas på ett effektivt sätt efter spelen. Det finns många
förslag kring hur anläggningarna kan användas efter ett OS i Östersund/Åre
men planerna innehåller stora osäkerheter.
Enligt Åre kommun borde inte den fortsatta driften av idrottsinvesteringarna
bli alltför betungande. Driften av de alpina anläggningarna kommer att skötas av Skistar efter OS, samtidigt som investeringarna antas öka skidturismen. Åre kommun tror också att bob- och rodelbanan i princip kommer att
bära sina egna kostnader och bidra till en ökad sommarturism. Erfarenheten
från Lillehammer är att bob- och rodelbanan är en av få anläggningar som
bär sina egna driftskostnader.
För Östersunds del blir det däremot en större uppgift att lösa om alla anläggningar blir kvar eftersom det varken finns utövarunderlag eller möjlighet att
ta ekonomiskt ansvar för den fortsatta driften av anläggningarna. Det finns
exempelvis inte behov för mer än en kvarvarande ishall i Östersund. Det gör
att övriga arenor kommer att behöva byggas så provisoriskt som tekniken
tillåter för att möjliggöra för flytt eller demontering efter OS. Även anläggningar som behålls i regionen kräver en anpassning av anläggningarna efter
OS så att de lämpas för det vardagliga behovet. Därför kommer bland annat
provisoriska läktare användas för att underlätta en nedskalning av publikkapaciteten.
Det ska påpekas att kommunen förutsätter att staten står för driftskostnaderna för idrottsanläggningar efter spelen. Att detta sker är sannolikt en förutsättning för att inte kostnaderna för drift- och underhåll ska tränga ut andra
kommunala angelägenheter. Erfarenheten från OS i Lillehammer är dålig på
den här punkten. De statliga driftstillskotten var inte tillräckliga för att täcka
driftskostnaderna varför kommunen tvingades gå in och täcka upp mellanskillnaden, med nedskärningar inom andra områden som följd (se avsnitt
5.2). Arrangören är medveten om risken för stora efterbrukskostnader och
har därför lagt med en post för återställning och eventuell nedmontring i sin
budget. Om anläggningarna inte flyttas eller demonterats är tanken att denna
summa kan användas som en efterbruksfond vilken ska finansiera driftskostnaderna under några år.
24

Se bilaga 2 för en genomgång av hur vi kommit fram till denna siffra.
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De problem som kan tänkas uppstå för idrottsanläggningarna kan till del
även tänkas uppstå på boendemarknaden om efterfrågan efter OS inte är
tillräckligt stor. Om det byggs många hotell krävs det att den långsiktiga
turisteffekten blir så pass stor att beläggningen blir tillräcklig för att anläggningarna ska gå runt ekonomiskt. Idag råder balans på Östersunds bostadsmarknad (för mer om detta se avsnitt 6.1). Frågorna är dock många kring
hur det ser ut 2014 när effekterna efter den försvarsnedläggning som nu sker
blir fullt synbara. Osäkerheten gör att det även här kan vara bättre att i vissa
fall använda sig av provisoriska lösningar även om det, precis som ovan,
inte ger några bestående värden för regionen. Detta kan kanske vara bättre
(temporära byggnader skulle exempelvis möjliggöra för flytt av enklare
lägenheter till orter med efterfrågan) än att bygga permanenta bostäder som
egentligen inte är motiverade ur en icke-OS efterfrågesynpunkt.
Många statliga investeringar, såsom trafikinvesteringar, medför bestående
värden för regionen. Många av de väg- och tågförbättringar som måste till
för ett OS är redan igång. De flesta investeringar som antas krävas härutöver
är sådana projekt som kanske kommer till stånd även utan ett OS, men måste tidigareläggas på grund av spelen. OS kan dock vara en händelse som
medför att infrastrukturinvesteringar görs utan att de genomgått sedvanliga
granskningar av behov eller lönsamhet. Det kan finnas en risk för att de
mest samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna, inte blir av om OSinvesteringarna tar pengar från knappa resurser. Samhället kan således gå
miste om avkastning från ”icke-genomförda projekt”, det vill säga projekt
som undanträngs på grund av OS. Detsamma gäller byggnationen i stort.
Dels byggs anläggningar som kanske aldrig annars skulle ha byggts, dels
tidigareläggs byggande av anläggningar.
Sammanfattningsvis är frågan om finansiering och utnyttjande av de anläggningar som byggs enkom för vinter-OS av stor betydelse. Enligt Statskontorets uppfattning har den inte beaktats i tillräcklig omfattning.
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4

Turisteffekter av olympiska spel – en
kunskapsöversikt

En central del i Statskontorets uppdrag är att analysera den påverkan en
ökad turism kan få för samhällsekonomin. Turistnäringen är sannolikt den
största intäktsposten i en samhällsekonomisk kostnads- och intäktsanalys
avseende stora internationella sportevenemang. Därför är det viktigt att
identifiera och tydliggöra vad turismen kan göra för regionen som är värd
för evenemanget och för landet som helhet.
I det här kapitlet kommer vi att diskutera vilken påverkan ett olympiskt
vinterspel kan få för turistnäringen regionalt och nationellt. Längre fram i
rapporten kommer vi också att presentera ett antal möjliga scenarion för hur
turismen skulle kunna utvecklas till följd av att Östersund tilldelas vinterOS 2014.
Som framgår i kapitel 3 kommer ett olympiskt vinterspel i Åre och Östersund att innebära omfattande investeringar i anläggningar och infrastruktur.
Ett sätt att bidra till dess finansiering är att spelen ökar efterfrågan på svensk
turism, det vill säga att utländska medborgare i högre utsträckning än tidigare besöker Sverige och därmed för in nya pengar i landet, ökar den aggregerade efterfrågan i svensk ekonomi. En del hävdar att ett olympiskt spel
kan innebära en rejäl skjuts – likt en katalysator – för turistnäringen i landet.25 Om turistnäringen utvecklas positivt i regionen och nationen som ett
resultat av de olympiska spelen kan det ge intäkter i form av skatter för stat,
kommun och landsting samt inte minst intäkter och ökade vinster i näringslivet.
I avsnitt 4.1 diskuteras mer i detalj de effekter ett olympiskt spel kan ha på
exportturismen. I avsnitt 4.2 redogörs för de metodmässiga problem som
uppkommer när man ska försöka uppskatta effekten av ett stort evenemang
på turismen. Därefter redogörs i avsnitt 4.3 för erfarenheterna när det gäller
turismeffekterna av tidigare olympiska spel.

4.1

Vilka effekter på turismen och ekonomin kan
man förvänta sig?

Ett olympiskt spel ger arrangörslandet en internationell exponering i media
och kan göra arrangörsstaden känd (awareness) i stora delar av världen. Om
den bild (image) evenemanget ger omvärlden är positiv, vilket bland annat
beror på hur arrangören genomför evenemanget, kan det locka människor

25
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från i princip hela världen.26 Exportturismen kan således öka. Ökningen kan
i princip ske både före, under och efter de olympiska spelen. Dessutom är
det troligt att en arrangörs möjlighet att få framtida sportevenemang efter de
olympiska spelen är större vilket kan ge turistnäringen flera ”injektioner”
många år in i framtiden.
De utländska turisterna skapar genom sin konsumtion av transporter, boende, mat m.m. en ökad omsättning ekonomin. Ju fler internationella åskådare
ett olympiskt spel kan locka, desto större blir samhällsintäkten. Dessutom är
konsumtionen från de utländska turisterna den enda exportnäring som skapar direkta intäkter till statskassan i form av mervärdesskatt.27 Utländska
turisters konsumtion i Sverige under 2003 uppgick till 47,3 miljarder kr,
vilket gav ca 7 miljarder kronor i direkta momsintäkter till statskassan.
Utländsk konsumtion leder således till ökad efterfrågan i ekonomin. De
direkta effekterna av utländska besökare kan mätas i antal utländska besökare, deras dygnsutlägg och hur länge de avser att stanna i regionen.
Dessa parametrar ger goda estimat på mängden hotell- och restaurangtjänster, transporter och övriga inköp de utländska turisterna efterfrågar. När
dessa näringar ska förse de utländska gästerna med varor och tjänster, måste
påverkan på näringarnas underleverantörer, råvaror, tjänster, halvfabrikat
m.m. beaktas. Detta ger ytterligare effekter på ekonomin, s.k. indirekta
effekter. Den produktionsökning den ökade efterfrågan leder till skapar
sannolikt större vinster och högre löner. Dessa ökade inkomster kommer
antingen investeras eller konsumeras vilket skapar ytterligare högre efterfrågan och större inkomster. Dessa effekter kallas vanligtvis inducerade
effekter.
I en analys av de möjliga direkta, indirekta och inducerade effekter av en
ökad turism är det av vikt att också identifiera de undanträngningseffekter
som kan uppstå i ekonomin. Den ökade efterfrågan som turismen skapar
ökar mängden hotellövernattningar, restaurangbesök, transporter m.m. men
för att kunna tala om några samhällsekonomiska vinster förutsätts att det
finns ledig kapacitet på arbets- och kapitalmarknaden. Ett olympiskt spel
som leder till en ökad exportturism bidrar därmed till en konsumtions- och
produktionsökning i ekonomin endast om, och endast om, inte resurser tas
ifrån andra projekt. Om evenemanget enbart tar resurser som utgör undanträngning av andra projekt och aktiviteter med lika eller högre förädlingsvärde kan man hävda att det inte skapar några positiva ekonomiska effekter
över huvudtaget. Om det däremot finns ledig kapacitet på arbetsmarknaden
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Det är här viktigt att göra en distinktion mellan ”awareness” och ”image”. Det beror på
att medvetenheten bara reflekterar den andel personer som känner till arrangörsstaden
(kvantitativt) medan den bild som förmedlas kan vara både positiv och negativ (kvalitativ).
The economics of staging the olympics Gutenberg, Johannes (2004).
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kan evenemanget sätta annars arbetslösa i arbete och bidra till att öka omsättningen i ekonomin som helhet.
Ledig kapacitet på arbetsmarknaden minskar kostnaderna för arbetslöshetsersättning, den arbetslöse får sannolikt högre disponibel inkomst och därmed högre konsumtion. Detta innebär större intäkter för stat, kommun och
landsting i form av moms, inkomstskatt och sociala avgifter. Detta kan
ytterliggare förstärka omsättningen i ekonomin.28 Dessutom får man inte
glömma det mervärde eller ”nytta” den enskilda individen får av att gå från
att vara arbetslös till anställd. Sysselsättningseffekterna är därmed mycket
betydelsefulla i en samhällsekonomisk analys av turismens effekter.

4.2

Problemet att mäta effekterna

Ovan redogjorde vi för vilka möjliga effekter på turism och samhällsekonomi som kan uppstå till följd av ett evenemang som vinter-OS. I det här avsnittet går vi igenom möjligheterna att uppskatta och monetärt värdera dessa
effekter.
IOK tar beslut om vilket land som får arrangera de olympiska spelen 2014
redan 2007. I princip är det möjligt att effekterna på turismen för arrangörslandet kan identifieras redan dagen efter att beslutet har fattats. Effekterna
kan sedan sträcka sig flera år efter spelens genomförande. Det kanske största osäkerhetsmomentet vid bedömningar om turisteffekterna är just den
långa tidshorisonten. Detta beror i sin tur på att exportturismen påverkas av
en mängd faktorer som i olika grad är svåra eller omöjliga att förutse och
beräkna effekterna av. Exempel på sådana faktorer är:
•

Rådande konjunkturläge Beroende på vilket allmänt makroekonomiskt
konjunkturläge Sverige och övriga världen befinner sig i kan skillnaderna i turistströmmarna uppvisa stora variationer.

•

Valutakurser Länders inhemska valuta i förhållande till arrangörslandets
valuta kan påverka turistströmmarna påtagligt.

•

Terrorattacker

•

Arbetsmarknaden En stor samhällsekonomisk ”intäkt” vid ett olympiskt
spel är om omsättningsökningen i ekonomin kan sätta annars arbetslösa i
arbete. Att förutse hur arbetsmarknaden utvecklas över tid är välkänt
svårt.

28

Enligt resonemang om multiplikatorer i ekonomin. Multiplikatorn avser här de inducerade effekterna.
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•

Väderförhållanden Bra väderförhållanden under spelens genomförande
förstärker helhetsintrycket, vilket kan påverka de utländska turisters
benägenhet att besöka regionen efter de olympiska spelen.

•

Övriga, totalt oförutsägbara händelser Det kan inträffa sjukdomsepidemier (SARS), mul- och klövsjukan, politiska konflikter m.m.

Turisternas rörlighet – är alla turister?

I den samhällsekonomiska analysen är det primära intresset nettoturismen,
dvs. den mängd turister som konsumerar evenemanget och i övrigt besöker
Sverige och regionen som en effekt av att Östersund/Åre tilldelas de olympiska spelen. Om vi skulle räkna alla tillresande besökare som evenemangsturister blir beräkningarna missvisande, eftersom man då implicit antar att
regionen utan evenemanget inte har några turister över huvudtaget. För att
illustrera problemet med att mäta effekten av ett OS på exportturismen gör
vi följande uppdelning. 29
-

”Tillfälliga” och ”tidsbytare”. Detta är turister som skulle ha besökt
staden även utan OS och turister som tänkt resa till staden, men vid ett
annat tillfälle. Dessa turister är ofta beräknade som att de skulle bidra
med nya medel, vilket är fel eftersom de skulle kommit ändå och spenderat sina pengar.

-

”Undvikare”. Detta är turister som undviker regionen, men som skulle
ha kommit till OS-platsen om inte evenemanget hade ägt rum. Fenomenet har iakttagits vid spelen i bl.a. Lillehammer, Barcelona och Los
Angeles.

-

”Hemmastannare”, ”olympier” och ”förlängare”. Detta är personer som
stannar hemma, reser till OS-staden eller som förlänger sin vistelse på
OS-orten just p.g.a. spelen. Dessa personer spenderar pengar och skapar
en påtaglig ekonomisk effekt under spelen och delvis efter spelen, men
knappast innan spelen.

-

”Bytare” och ”rymmare”. Detta är invånare som ”trängs ut” av OS och
lämnar hemorten för att ta semester någon annanstans utanför hemorten.
Erfarenheterna från bl.a. Barcelona och Sydney visar på att denna kategori finns.

I princip ska man i en beräkning av effekterna på turismen exkludera kategorierna tillfälliga och tidsbytare eftersom de skulle spendera sina pengar i
regionen oavsett om den var värd för de olympiska spelen eller ej.30 Det är
dock tänkbart att de förändrar sitt konsumtionsmönster p.g.a. ett olympiskt
spel. Denna effekt är dock sannolikt försumbar.

29
30

The economics of staging the olympics Gutenberg, Johannes (2004).
Ibid.
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De normalt återkommande turisterna, undvikare, kan påverka turistströmmarna påtagligt. Dessutom finns det risk att de avstår att besöka regionen i
framtiden på grund av det olympiska evenemanget, eftersom de kan ha
upptäckt andra resmål31
Hemmastannare, olympier och förlängare är turisteffekternas kärna. Dessa
grupper påverkar exportturismen positivt. Det är viktigt att påpeka att
evenemangets nettopåverkan avseende förlängare avser den tid de stannar
utöver planerad besökstid utan evenemanget.
Bytare och rymmare kommer inte, alternativt lämnar regionen, under evenemanget. Risken finns då att de upptäcker resmål som de i framtiden återvänder till, vilket påverkar den inhemska turismen negativt.32
Om antalet hemmastannare, olympiers och förlängare är fler än antalet
bytare och rymmare, kan vi tala om att turismen har en positiv effekt på
ekonomin som ett resultat av de olympiska spelen, givet samma konsumtionsmönster och konsumtionsnivå i grupperingarna.
Inte att förglömma är den inhemska omfördelningen. Ett lands inhemska
turism skiftar sannolikt från andra delar av landet till arrangörsregionen
under evenemanget, men även före och efter spelen. I en samhällsekonomisk analys ska dessa – med ett nationellt perspektiv – inte inkluderas i
beräkningarna eftersom de inte innebär ett tillskott till total efterfrågan utan
bara innebär en omprioritering.
Uppdelningen ovan illustrerar svårigheterna att mäta effekterna på exportturismen av ett olympiskt spel. Det är nästintill omöjligt att i praktiken särskilja dessa turistgrupper från varandra.
Turisternas konsumtion

Olika turister spenderar olika mycket. Exempelvis spenderar turister från
långväga resmål mer pengar än besökare från närliggande länder.33 Dessutom kan turister med olika betalningsförmåga lockas beroende på vilken
bild regionen ger omvärlden och dess besökare.34 Det hävdas exempelvis att
35-40 åringar både bor och äter dyrare än 20-25 åringar. Dessutom konsumerar den äldre kategorin i högre utsträckning andra semesteraktiviteter
utöver evenemanget.35 Beroende på vilken gästkategori man avser att mäta,
kan alltså de uppskattade dygnsutläggen skilja sig påtagligt.
31

Ibid.
Ibid.
33
Fakta om svensk turism 2005 Turistdelegationen (2005).
34
Ekonomiska och marknadseffekter av svenska evenemang – en översikt över aktuell
forskning, Lena Larsson Mossberg och Mikael Sandström (1996).
35
Fler internationella idrottsevenemang till Sverige – Hinder och Framgångsfaktorer,
Riksidrottsförbundet (2004).
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Turisternas totala konsumtion ger upphov till ökad omsättning i regionen.
Denna omsättningsökning kan sedan ligga till grund för beräkningar på
effekterna på sysselsättning, statens momsintäkter m.m., uppdelat på olika
branscher. Uppskattningen av de totala dygnsutläggen är därmed centrala
antaganden vid beräkningen av de samhällsekonomiska effekterna (jmf
avsnitt 6.2).
Svårigheten att beräkna indirekta och inducerade effekter

Vi har redan tydliggjort vilka svårigheter som är förknippade med att beräkna de direkta ekonomiska effekterna av ett olympiskt spel på turismen. Svårigheterna är ännu större för de indirekta och inducerade effekterna. Ofta
används s.k. multiplikatorer som rent schablonmässigt multiplicerar de
direkta effekterna med en multiplikator, för att få fram ett monetärt värde på
hur konsumtionen påverkar den totala ekonomin.
En genomgång av litteraturen visar att multiplikatorer används olika av
olika forskare. En del hävdar att multiplikatoreffekter och inducerade effekter är synonymt medan andra använder multiplikatorer för att behandla alla
effekter utöver de direkta. Det tycks sammantaget vara så att multiplikatorer
ofta används utan närmare eftertanke36 och att multiplikatorberäkningar
varierar stort mellan olika evenemang.
I Östersunds OS-ansökningar för 2002 och 2006 antogs multiplikatorn vara
25 procent av de direkta effekterna. I förstudien inför OS 2014 används
samma multiplikator. Arrangörerna bakom Stockholms OS-ansökan för
sommarspelen 2004 antog att de indirekta effekterna var 60 procent av de
direkta. En genomgång av vilka multiplikator som används eller uppskattats
för andra olympiska spel ger vid handen följande (tabell 9):
Tabell 9.

Antagna multiplikatoreffekter för tidigare och kommande
olympiska spel
Olympiad
Multiplikator
effekt %
München 1972
50 ex ante
Montreal 1976
saknas
Los Angeles 1984
50 ex ante
Seoul 1988
saknas
Barcelona 1992
70 ex ante
170 ex post
Atalanta 1996
20 ex ante
Sydney 2000
saknas
Vancouver 2010
50-100 ex ante

36

Economic impact analysis of sports facilities and events: eleven sources of
misapplication, Crompton, John L (1995)
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4.3

Turisteffekter av tidigare olympiska spel

De olympiska spelens påverkan på turistutvecklingen och ekonomin behandlas i flera internationella studier. Vi redovisar i detta avsnitt ett urval av
dessa som bedöms ha relevans för den del i vårt uppdrag som handlar om att
analysera de samhällekonomiska effekterna av den ökade turismen som
vinter-OS 2014 väntas generera.
Den första studien som refereras är en norsk forskningsrapport (Teigland
1996) som studerar de långsiktiga förändringarna av turismen och hur dessa
förändringar fördelas på lokal, regional och nationell nivå i samband med
s.k. mega-events, vilket ett olympiskt spel är. Rapporten bygger på fallstudier av Lillehammer av OS i 1994 som jämförs med Calgary OS 1988
och vinter-OS Albertville 1992.
En annan studie vi valt ut är (Spilling 1998) som behandlar de långsiktiga
effekterna av OS i Lillehammer 1994. Denna studie analyserar också utvecklingen inom turistnäringen över tiden och regionalt. Båda dessa studier
är ex post studier. I det material vi tagit fram finns också en ex ante studie
som innehåller bedömningar av den förväntade turistutvecklingen och dess
effekter för OS i Vancouver 2010 (InterVistas 2010), men också en kritisk
granskning av denna. Avsnittet avslutas med hänvisningar till ett antal internationella studier m.m. som belyser olika problem kring bedömningen av
turistnäringen och dess effekter i ex ante studier inför stora evenemang.
Sammanfattande slutsatser av tre vinter-OS37

I Teiglands (1996) studie jämförs förväntningarna innan spelen med utfallet
av turistutvecklingen i Lillehammer. Sammanfattningsvis visar studien att
turisteffekterna ofta är väsentligt mindre och mer kortvariga än förväntat.
Regionalt har turisttillströmningen före och efter arrangemanget varit klart
lägre är prognoserna i planeringsdokumenten indikerat. De lokala effekterna
har också varit mindre, men kan variera betydligt inom det berörda lokalsamhället. Effekterna lokalt är koncentrerade till några områden där nya och
viktiga attraktioner är utvecklade.
I Lillehammer var turistutvecklingen mycket lägre än vad som förväntades
både i värdorten och i regionen runtomkring. Det ledde, enligt Teigland, till
att det efteråt uppkom en överkapacitet i logiutbudet som orsakade ekonomiska problem.
Svårigheterna att förutsäga hur turismen påverkas av stora evenemang beror
enligt studien bl.a. på att ett stort evenemang som t.ex. OS stimulerar andra
privata och offentliga projekt runtomkring. Dessutom påverkas effekterna
av andra oplanerade förändringar som inträffar under en lång planeringspro37

Detta avsnitt baseras på Teigland (1996).
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cess. Teigland pekar exempelvis på betydelsen av Sovjetunionens sammanbrott, som hade både direkta och indirekta effekter på spelen i Lillehammer.
Andra indirekta effekter var räntehöjningar i Europa efter Tysklands återförening, som påverkade turismen i OS-regionen åren innan spelen.
Teigland beskriver därför att ”the impacts on tourism from a mega-event
are, therefore, usually the result of several forces creating interaction and
cumulative effects in a dynamic developing process over a period of 15-20
years.” Studien konstaterar på samma sätt att turisttillströmningen före och
efter spelen kan variera med hänsyn till lokala och nationella förhållanden.
Uppföljningen av Lillehammer och Calgary visar enligt Teigland att OS inte
haft några betydande effekter på turistflödena utanför OS-orterna. Båda länderna hade redan utvecklade vintersporter och sommarturister. Men effekterna kan bli annorlunda i länder med växande turistmarknader.
En slutsats, som Teigland också drar, är att länder med utvecklade turistmarknader bör vara försiktiga med att öka logiutbudet för att undvika ett
överutbud. Ökningar bör knytas till en bestående tillväxt i efterfrågan med
hänsyn till mer generella förändringsprocesser och dylikt.
Framtida orter för OS-arrangemang bör därför, menar Teigland, ta hänsyn
till betydande effekter av regionala omflyttningar under evenemangssäsongen. De privata turistsatsningarna är beroende av god timing, eftersom erfarenheterna visar att efterfrågan börjar öka först kort tid innan evenemanget.
Turistströmmarna kring Lillehammer
Tillväxten i turisttrafiken låg i verkligheten långt under bedömningarna.
Turisttrafiken började ta fart först mindre än två år före spelen och med en
höjdpunkt under spelåret 1994. En del av den tidiga turistutvecklingen
förklaras av den norska konjunkturutvecklingen.
Det mesta av tillväxten i turismen före och efter spelen har skett i de stora
kringorterna i närheten av den olympiska centralorten, där nya stora alpina
anläggningar hade byggts upp. Turisttrafiken i övrigt inom den olympiska
regionen har varit mycket lägre än förväntat.
Utbyggnaden av logikapaciteten har tidvis skapat en låg utnyttjandegrad och
överkapacitet. Särskilt märkbart är det kraftigt sjunkande kapacitetsutnyttjandet efter spelen 1994 till följd av en obalans mellan logikapaciteten och
efterfrågan på platser från turisterna. Teiglands slutsats är att OS inte har
gjort regionen tillräckligt attraktiv för att fylla upp den ökade kapaciteten.
Teigland pekar också på omflyttningseffekter i turistströmmarna. Under
spelen sker interna omflyttningar i turismen. Den minskade tydligt i om-
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rådena norr om OS-evenemanget, vilket tolkas som en förflyttningseffekt av
de vanliga gästerna som befarade högre priser, trängsel etc. Samtidigt hade
Oslo som inreseplats för utländska turister en kraftig efterfrågeökning under
dessa veckor.
Teiglands slutsats är att de olika utvecklingsförloppen visar att evenemangets påverkan geografiskt inte var cirkelformat eller symmetriskt, utan
mycket varierande. Variationerna på nationell nivå berodde antagligen
främst på funktionella faktorer med ökad trafik längs vissa korridorer och på
de vanliga turisternas uppfattning om möjliga negativa effekter.
Den ökade turistefterfrågan i allmänhet i Norge 1991-96 är relaterad till den
allmänna tillväxten i Norge och en ökad turisttrend. Nästan alla nettoförändringar på nationell nivå kan, enligt Teigland, förklaras av allmänna förändringar med undantag av de regionala förändringarna före och under spelen.
Frånvaron av effekter på den nationella nivån stämmer med erfarenheten
från OS i Syd Korea 1988, som inte hade någon effekt på turismen i landet
under OS-året.
Effekterna av OS 1994 kan därför definieras som en skillnad i tidsmönstret i
turistflödena mellan Norge i allmänhet och olika delar av värdregionen.
Teigland menar att positiva och bestående effekter kan bara identifieras i det
olympiska kärnområdet och i satelliterna runtom. Turistflödena till Lillehammer var ett år efter spelen högre än i Norge generellt, men lägre än i de
viktigaste konkurrerande alpina skidcentra. Turistflödena hade dock fördubblats i satellitområdena och femdubblats i Öyer där en ny alpin ort hade
byggts upp. Mer än hälften av ökningen i de olympiska satelliterna kom
efter OS-evenemanget. I den resterande delen av OS-regionen hade logiefterfrågan från turisterna minskat jämfört med det norska genomsnittet.
Minskningen kom efter 1994.
Teigland pekar vidare på att norska myndigheter under samma period hjälpte andra kommuner att utveckla sin turism. Uppföljningen av detta stöd
visade att turisttrafiken fördubblades i dessa delar jämfört med genomsnittet
i Norge. Det leder Teigland till slutsatsen att myndigheterna kan välja olika
strategier för utvecklingen av turismen på lokal och regional nivå, men med
stora skillnader i kostnadseffektivitet.
Lillehammer i internationella jämförelser
Teigland framhåller att det finns flera exempel på nedgång i turismen i
turistcentra i OS-regionen under OS-säsongen. Denna temporära omflyttning av turismen beror på rädslan för trängsel och höga priser. Efter en
regional korttidseffekt var t.ex. turismen tillbaka regionalt ett år efter spelen
i Calgary 1988. En omflyttningseffekt bland de vanliga turisterna under
OS-säsongen tycks vara normalt för den region som står värd för spelen.
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Samtidigt finns det positiva effekter på turistefterfrågan före spelen i värdstaden och delar av värdregionen jämfört med Norge i sin helhet. 70 procent
av tillväxten de två sista åren innan spelen var norska besökare. I de konkurrerande orterna skedde en minskning. Det indikerar en intern omflyttningseffekt. En del var förmodligen orsakad av ökat intresse bland norrmän och
utlänningar för en sightseeing i den kommande OS-orten. Även en inhemsk
ökning genom affärsbesökare i Lillehammer som tog del i förberedelserna.
Båda dessa senare kategorier minskade snabbt efter 1994. Liknande ”pregame” effekter kunde knappt observeras i Innsbruck, Calgary och Albertville. En förklaring kan enligt Teigland vara att Lillehammer som en förhållandevis liten värdstad skulle vara i större behov av extern expertis jämfört
med de övriga.
Efter spelen år 1995 låg turistflödet i Lillehammer 25-30 procent över den
nationella nivån. Tillgänglig statistik från andra vinterspel tycks dock inte
visa på någon dynamisk process i efterhand, utan snarare en ”back to
normal”-utveckling. Calgary och Albertville indikerar en ny nivåutveckling
de första efterspelsåren, men därefter har det inte skapats något dynamiskt
tillväxtmönster. I Calgarys fall förklaras effekten av en allmän ekonomisk
utveckling. Fyra år efter spelen var turistflödet i Calgary tillbaka till förspelsnivån. Även förbättringen av turisttillströmningen till Albertville kan
delvis förklaras av andra effekter än OS.
Sammanfattningsvis kan menar Teigland intresset för spelen och de olympiska anläggningarna hos inhemska och utländska turister beskrivas som
temporärt.
Utvecklingen av turistnäringen i samband med OS i Lillehammer
199438

Spilling (1998) har analyserat utvecklingen inom turistnäringen i sin studie
av de långsiktiga effekterna av OS i Lillehammer 1994. Enligt Spilling
tillhör turistnäringen med nya sport- och turistanläggningar och hotellnäringen de sektorer som uppvisar långsiktiga effekter av OS. Hans slutsats
var därför att spelen hade varit en viktig katalysator för utvecklingen av
turistnäringen. Det gällde särskilt kärnan i OS-regionen där tre turistorter,
inklusive Lillehammer, under några år hade en tillväxt som låg över det
nationella genomsnittet.
Lillehammer har en jämfört med andra OS-orter liten turistnäring. Utbyggnaden av hotellkapaciteten och tillfälliga logimöjligheter skedde under
perioden 1991-94. Turismen växte 1993-94. För hela OS-regionen ökade
den permanenta bäddkapaciteten med 15 000 bäddar, som till största del var
ett resultat av spelen. En lika stor volym (15 000) av temporära bäddar plus
privata logimöjligheter upprättades i samband med spelen.
38

Detta avsnitt baseras på Spilling (1998).
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Utbyggnaden kan enligt Spilling beskrivas som en temporär effekt av själva
händelsen, men också som en utveckling till en högre nivå av aktivitet efter
spelen jämfört med läget i slutet av 1980-talet. I samband med själva spelen
(”händelsen”) var effekten påtaglig. Spilling menar också att det skett en
permanent utbyggnad och förbättringar av turistnäringen, vilket lett till att
verksamheten vid tiden för studien dragit fördel av spelen och bedrivs nu på
en ny högre nivå jämfört med slutet av 1980-talet. Detta hade inte, menar
Spilling, skett utan OS. Under 1997 strax innan studien presenterades noterades dock att effekterna av OS höll på att mattas av. En nedgång i antalet
gästnätter registrerades, vilket avvek från den nationella utvecklingen totalt
som visade upp fortsatt tillväxt i dessa delar. Statskontorets egen analys av
data som sträcker sig senare visar att detta mönster hållit i sig.39
En förklaring till expansionen av turismen anser Spilling vara att Lillehammer-regionen är en förhållandevis liten region och att nya sporter har
tillkommit. En slutsats Spilling drar är emellertid att delar av tillväxten i
turistnäringen är baserad på en omfördelning av resurser inom landet.
Övriga OS-orter
De olika orterna inom OS-regionen har enligt Spillings studie påverkats på
olika sätt. Delar av regionen har upplevt en påtaglig tillväxt i turismen och
utbyggnad av turistanläggningar. Utbyggnaden skedde i stort sett helt i de
tre orterna Lillehammer, Öyer och Gausdal.
Utvecklingen av turismen i form av registrerade gästnätter är klart påverkad
av OS. Hela regionen noterade en efterfrågeökning på 68 procent från slutet
av 1980-talet till 1996. En stor del av tillväxten skedde på de tre huvudorterna. Öyer har t.ex. tredubblat antalet gästnätter och utmanar Lillehammer.
För nationen som helhet ökade antalet gästnätter med 30 procent under samma period. Under 1997 stagnerade dock utvecklingen i regionen, medan
utvecklingen på nationell nivå fortsatte att växa. Spillings bedömning var
därför att effekten av spelen på detta sätt mattades av.
Vidare beskriver Spilling turistutvecklingen i tre kategorier. För det första
finns det en temporär effekt i form av ökad efterfrågan av gästnätter direkt
relaterade till själva spelen. Dessutom finns det en turisttillväxt som kan
beskrivas som en tillväxt till en ny högre nivå av aktivitet. Detta gäller för
Lillehammer och Gausdal. En tredje kategori är en direkt förändring av hela
tillväxtmönstret. En sådan påtaglig ökad tillväxttakt inträffade i Öyer.
För Öyer har OS medfört en påtaglig ökning av tillväxttakten. Investeringarna där var nästan helt avhängiga OS. De långsiktiga effekterna beror på en
kombination av tunga investeringar i nya anläggningar för boende och
39

Statskontoret har samlat in data över antalet utländska besökare till den aktuella regionen
för perioden 1989-2004.
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sportutövning och en påtaglig medvetenhet om och intresse för regionen
som skapade OS. Öyer har blivit en helt ny plats för denna utveckling och
har utvecklats till en av de största alpina anläggningarna i Norge och i anslutning härtill anläggningar för boende. Området har dessutom blivit
mycket populärt för fritidshusboende för högre inkomsttagare från Osloområdet.
Turistattraktionerna
De allmänna turistattraktionerna i Lillehammer området påverkades i liten
utsträckning av OS. Ett par attraktioner tog tillfället i akt att bygga ut sina
anläggningar och ingick i kultursatsningarna. De ökade sina besökande fram
till OS-året 1994 och återgick därefter till en lägre nivå. Sportanläggningarna blev turistattraktioner och ökade antalet besökande kraftigt fram till OS.
Fastän man förväntade sig en minskning efter OS, blev ändå minskningen
mycket mer dramatisk än vad man förväntade sig. De olympiska anläggningarna som turistattraktioner hade menar Spilling främst en temporär
inverkan på de besökande, men har även till en del fortsatt att bidra till en
turistnäring i regionen som ligger på en högre nivå av aktivitet än innan
spelen.
Erfarenheter från vinterspelen 1964 och 1976
I Spilling refereras också till studier av vinterspelen 1964 och 1976. De
visar inte heller på några långsiktiga effekter på turisttrafiken. I båda fallen
var korttidseffekten negativ för regionen Innsbruck och endast positiv för
själva staden. Det förklaras med att de tyska turisterna stannade hemma,
men året efter spelen ökade turismen. Andra studier, som Spilling refererar,
bekräftar att en del av turismen förflyttas under spelen, dvs. att normal
turism påverkas negativt och att det finns en tendens att överskatta antalet
turister som attraheras av spelen, vilket kan förklaras av uppdelningen i
olika turistkategorier som gjordes ovan.
Turismen och dess förväntade ekonomiska effekter i samband med
OS i Vancouver 201040

Konsultföretaget InterVistas Consulting Inc. (IVC) har på uppdrag av
British Columbia Trade and Investment Office och ansökningskommittén
reviderat en tidigare analys av de förväntade ekonomiska effekterna av OS i
Vancouver (IVC 2002). IVC:s analys avser de totala inkrementella effekterna av spelen, dvs. den ekonomiska påverkan på British Columbia som
sker genom inflöden utifrån. I beräkningsmodellen redovisas effekterna på
den regionala bruttonationalprodukten, sysselsättningen och olika skatter.
I beräkningsmodellen tillämpas fyra alternativa antaganden (scenarion) om
turisttillströmningen. Beräkningarna visar på stora variationer i utfallet
beroende på vilka antaganden som görs om turistvolymen. OS-effekten på
40

Detta avsnitt baseras på konsultföretaget InterVistas Consulting Inc. (IVC) analys av de
förväntade ekonomiska effekterna av OS i Vancouver (IVC 2002).
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den regionala bruttonationalprodukten beräknas ligga mellan 2,0 miljarder
CAD (kanadensiska dollar) och 4,2 miljarder CAD beroende på om lägsta
eller högsta besöksscenario tillämpas. Motsvarande skillnader redovisas för
effekterna på sysselsättning (45 000-99 000 årsarbeten) och skatter beroende
på antaget besöksscenario. En stor spridning mellan olika besöksscenarion
antyder dels en osäkerhet i bedömningarna, dels turistfaktorns betydelse för
det ekonomiska utfallet. IVC bedömer att framgången för spelen är avhängig effektiviteten i marknadsföringen av turistnäringen.
Till grund för beräkningarna ligger antaganden om ökade besöksvolymer till
regionen under två år innan spelen, dvs. år 2008. Ökningen av internationella besök är beräknade från två år innan spelen till fem år efter spelen i tre
olika scenarion. I det fjärde och mest optimistiska scenariot antas påverkan
på turismen sträcka sig från sju år innan spelen (2003) till tio år efter. Utredarna betonar att antagandena om ökad turisttillströmning bygger på att ett
kraftfullt marknadsföringsprogram utvecklas och genomförs framgångsrikt
samt att nödvändiga resurser beräknas och avsätts för detta.
I beräkningarna av de ekonomiska effekterna delas turister och besökare in i
fyra grupper bestående av inhemska besökare med övernattning resp. åskådare från British Columbia samt externa besökare (idrottsutövare, media,
sponsorer m.fl.) och externa turister. Den största ekonomiska betydelsen har
gruppen externa turister.
De ursprungliga prognoserna över tillströmningen utgick från erfarenheterna
från tidigare olympiska spel och andra mega-events. IVC:s (2002) granskning av dessa prognoser ledde bl.a. fram till att effekterna på besöksnäringen senarelades till två år innan spelen med hänvisning till erfarenheterna
från Salt Lake City och Sydney. I beräkningen av turisteffekten efter spelen
hänvisar InterVistas till tidigare OS som uppvisar ökningar under tre år efter
spelen. Ytterligare två år av effekter förväntas med hänsyn till en ”effektivare marknadsföring” av British Columbia. I bästa scenariot räknar man med
effekter under 10 år och jämför sig med Barcelona där OS ingick som en del
i en långsiktig strategi för ekonomisk utveckling.
I det ”medelhöga” scenario som IVC (2002) lyfter fram räknar man med
över 1 miljon fler besökare än vad Australien förväntade sig under sju år av
sommarspelen i Sydney. Bedömningen motiveras av att British Columbia
har större geografisk närhet till USA, Japan och Tyskland. Vidare uppskattas British Columbia få dubbelt så många besökare under spelåret jämfört
med Salt Lake City, vilket förklaras med att Utah i allmänhet har en mera
begränsad internationellt orienterad turistnäring.
Den ökade turisttillströmningen under fem år efter spelen bygger på erfarenheter från andra spel. IVC anser att detta är en försiktig bedömning i fallet
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British Columbia och bedömer att den positiva turisteffekten kan vara
längre.
Kritiska analyser av IVC:s bedömningar av turisttillströmningen och
dess ekonomiska effekter inför OS i Vancouver 201041

I en kritisk utvärdering av utredningarna ovan om OS i Vancouver poängteras vilken stor betydelse som beräkningarna av turistinkomsterna har för
beräkningen av de ekonomiska effekterna (Green 2003). De bedömningar
som gjorts av omfattande långsiktig stimulans i form av nya arbetstillfällen
efter spelen bygger på antaganden om ett växande antal turistbesök efter
spelen. Green noterar utredningarnas svårigheter att bedöma hur turismen
utvecklas genom att flera olika alternativ måste anges. I det mest optimistiska alternativet antas 4,2 miljoner fler turister komma till British Columbia
under åren 2002-2020 och skapa 77 000 jobb (årsarbeten). I det lägsta
alternativet tillkommer drygt en miljon turister under perioden 2008-2014.
Det innebär en ökad sysselsättning motsvarande 22 000 årsarbeten.
Green beskriver de redovisade turistvolymerna mer som gissningar än som
beräkningar. Kritiken gäller att utredarna hänvisat till positiva turisteffekter
efter spelen i Calgary och positiva effekter innan spelen i Lillehammer och
lägger ihop dessa för att argumentera för höga förväntningar både före och
efter spelen.
I en cost benefit analys (Shaffer m.fl. 2003) av spelen i Vancouver görs liknande kritiska invändningar mot IVC:s antaganden och beräkningar av
turisteffekterna. Ett antagande som Shaffer m.fl. ifrågasätter är att all förbrukning som sker av besökande utifrån är ett tillskott (”incremental”), dvs.
att samtliga av dessa besökare i annat fall inte skulle ha kommit till regionen
eller spenderat sina pengar någon annanstans.
Shaffer m.fl. pekar också på spännvidden i IVC:s uppskattning av den tillkommande turismen utifrån från en ökning på en miljon till ett alternativ på
4,3 miljoner besökare. Det antagna mellanalternativet på ett tillskott på 2,7
miljoner besökare innebär dubbelt så många årliga besökare som i Salt Lake
City och tre gånger så många som förväntades i Australien. Shaffer m.fl.
ifrågasätter alla dessa antaganden och menar att de på flera sätt är orealistiska. Deras huvudpoäng är att uppskattningarna av spelens inverkan i hög
grad är spekulativa. Effekterna av spelen är i sig osäkra beroende på framgången för spelen och marknadsföringen, men också p.g.a. vad som skulle
ha hänt utan spelen. Hur stor del av turismen försvinner före och under
spelen p.g.a. stängda vägar och anläggningar, andra inställda megaevenemang etc.?

41

Detta avsnitt bygger på Green (2003) och Shaffer m.fl. (2003).
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Andra exempel på överskattningar och problem vid bedömningen av
turistutvecklingen i samband OS

Kasimati (2003) har undersökt hur turisteffekterna beräknats i ett antal ex
ante studier rörande olympiska spel mellan 1984 och 2012. En genomgående observation är att ex ante studierna framhåller den ökade turismen
och effekterna på ekonomin långt efter själva spelen. Enligt Kasimati finns
risken att dessa uppskattade effekter är snedvridna. Ett förhållande som inte
beaktats tillräckligt, menar Kasimati, i ett par studier inför OS i Sydney är
att OS-arrangemanget också leder till att man förlorar en del besökare. En
del semesterfirare, affärsresenärer och även lokala invånare väljer andra
platser för att undvika förväntade störningar och liknande problem.
En annan kritik som Kasimati lyfter fram gäller studier inför OS i Aten 2004
och de datakällor som använts för att uppskatta turistökningen. Kritiken
riktas bl.a. mot att studierna ”lånar” multiplikatorvärden från studier av
andra städer. Detta förfarande påverkar resultatet, eftersom de ekonomiska
förhållandena kan skilja sig åt mellan områdena. Studierna gör dessutom
bedömningarna på nationell nivå och förlorar därmed den regionala dimensionen med risk för överskattning av multiplikatoreffekterna. Även andra
undersökta studier som beskriver kvantitativa data om bl.a. turism bygger på
sekundärundersökningar.
Ett exempel på spännvidden i bedömningarna av turisttillströmningen och
dess effekter kan hämtas från Östersunds förra ansökan att få arrangera
vinter-OS 2002. I ansökarens samhällsekonomiska kalkyl beräknades en
ökning på 5 procent per år av turisttillströmningen till hela Sverige under
perioden 1997-2002. Tillskottet under de sex åren beräknades ge en bruttoinkomst på 3,6 miljarder kronor. Riksrevisionsverket (RRV 1994) gjorde en
helt annan bedömning och uppskattade att effekten på utlandsturismen
endast skulle uppkomma under ett år och att effekten skulle inskränkas till
en prishöjning på 1 procent. Det skulle ge ett tillskott på 120 miljoner kronor.
Litteraturen inom området anger också en skiftande bild av antalet turister
som har besökt de senaste olympiska spelen. De stora skillnaderna visar att
det är svårt att beräkna på förhand (Preuss 2004). Enligt Preuss måste det
antas att de flesta beräkningarna i prognoserna inför spelen är överskattade.
Vidare menar Preuss att OS är ett sätt att marknadsföra sin region. De långsiktiga fördelarna av turismen med en ökad medvetenhet och förbättrad
image är långt mer betydelsefull än korttidseffekterna från själva spelen.
Samtidigt innebär spelen att ”non-olympic” turister och boende på platsen
undviker problemen kring evenemanget, vilket leder till förluster av medel
som annars skulle ha spenderats i värdstaden. För att kunna kalkylera turisteffekten måste antalet tillkommande besökare, deras vistelselängd och deras
konsumtionsmönster vara kända. Även resan till och från bör beaktas. Be-
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sökarnas ”rörelser” under spelen är ofta förbisedda och leder till överskattningar av effekterna.
Många av de olympiska turisterna kommer inte enbart för olympiaden, utan
kombinerar sitt besök med turer inom värdlandet. Tidigare forskning visar
att turistattraktioner är viktiga för besökare. I Sydney gällde detta i högre
grad de utländska turisterna.
Enligt Preuss föreligger också en risk för överskattning av den efterolympiska turismen. Effekten är i hög grad beroende på hur väl man förmår dra
fördel av tillfället. Genom åren har OS-värdarna och deras länder utvecklat
stöd och strategiska program för turismen i anslutning till spelen. Barcelona
och Sydney är exempel på detta.
Både möjligheten att få ekonomiskt stöd och höga förväntningar under spelen driver på utbyggnaden av hotellkapaciteten, men skapar ett överutbud av
hotellrum efter OS. Hotellbeläggningen i en majoritet av värdstäderna föll
under spelåret.
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5

Samhällsekonomiska effekter av OS
och stora idrottsevenemang i andra
länder

I Statskontorets uppdrag ingår att studera relevanta samhällsekonomiska bedömningar av jämförbara idrottsevenemang i andra länder. I det här kapitlet
redovisas iakttagelser, analyser och resultat från ett urval utländska studier
m.m. av olympiska spel. Sammanställningen bygger i sin helhet på dokumentstudier.
Redovisningen av materialets samhällsekonomiska bedömningar och andra
konsekvensbeskrivningar sker med avseende på följande aspekter:
•
•
•
•
•

offentliga finanser
sysselsättning och arbetsmarknad
näringslivs- och befolkningsutveckling
miljö
immateriella värden m.m.

5.1

De internationella studierna – en översikt

Det sammanställda materialet omfattar sammanlagt 13 olika referenser,
varav elva kan betecknas som studier. Dessutom refereras i mindre utsträckning till ett par officiella dokument som innehåller yttranden över och
ställningstaganden till ett par ansökningar om att få arrangera OS.42
Av de elva studierna kan fem betecknas som ex ante studier och sex är ex
post studier.
Tre av ex ante studierna behandlar de kommande vinterspelen i Vancouver
år 2010. Det är dels en konsultrapport (IVC 2002) som utarbetats på uppdrag av den officiella arrangören, dels två kritiska utvärderingar av arrangörens underlag som granskats av oberoende forskare (Green 2003, Shaffer
m.fl. 2003). De två övriga ex ante studierna, som i begränsad utsträckning
redovisas här, avser förutsättningarna för vinter-OS i Tromsö 2014.
Av de sex ex post studierna behandlar två framförallt vinter-OS i Lillehammer 1994. Studierna gäller framförallt sysselsättningseffekterna och
turistutvecklingen i samband med spelen i Lillehammer. Det bör noteras att
båda dessa utvärderingar är genomförda relativt kort tid efter spelen. Som
42

) Stortingsmeldinger nr 7 (2004-2005) om en statsgaranti för OS i Tromsö respektive
Riksrevisionsverkets remissyttrande (1994) över ansökan om statlig garanti för OS i
Östersund 2002.
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påtalades i förra kapitlet saknas såvitt vi kan bedöma utvärderingar senare i
tiden.43
Övriga ex post studier är gjorda av forskare från olika utländska forskningsinstitutioner. Dessa studier analyserar framförallt de olympiska spelens
ekonomiska implikationer med fokusering främst på sysselsättningseffekter
och på turistutvecklingen.44 Deras studier bygger i huvudsak på jämförande
analyser av olika olympiska sommar- och vinterspel från 1980-talet och
framåt.
En studie (Kasimati 2003) prövar och utvärderar metoder och antaganden
som använts i andra studier. Kasimati jämför modeller och prognoser i olika
ex ante studier med olika ansatser och resultat från senare ex post studier.
En iakttagelse är att relativt få ex post studier av effekterna före och efter
spelen genomförs. Vidare är de flesta ex ante studierna beställda av förespråkarna för spelen och är till för att stödja en ansökan.
Utifrån Kasimatis studie kan det bl. a. på följande punkter riktas en generell
kritik mot olika studier:
-

studierna tar inte hänsyn till möjliga resursbegränsningar,

-

man lånar olika bedömningar, exempelvis multiplikatoreffekter, från
andra tidigare studier vid beräkningarna, trots att de ekonomiska förhållandena kan skilja sig åt mellan platserna,

-

kvantifierade data baserade på sekundärforskning och bedömningar utan
att någon form av modell används,

-

bedömningar görs på nationell nivå utan hänsyn till regionala effekter,
vilket övervärderar multiplikatoreffekten (underskattar läckaget),

-

studier utförs för att fånga upp och lägga ihop skilda bevis för ekonomiska effekter av spelen.

Annan återkommande kritik mot ex ante studier är att de överskattar de förväntade ekonomiska effekterna av spelen och att det brister i analys av de
långsiktiga effekterna efter det att spelen avslutats. En fråga som inte heller
uppmärksammas tillräckligt i studierna inför spelen är den alternativa användningen av resurserna och dess avkastning.

43

Följande mening ”I likhet med at mer generelle effektstudier mangler, er det også mangel
på dokumentasjon av kort og langtidseffekter av Lillehammer-OL för miljöt” bekräftar
detta. Stortingsmeldinger nr. 7 (2004-2005, sid. 44.)
44
Flera av studierna har redan refererats i kapitel 4 men då enbart med avseende på
turismeffekterna.
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5.2

Offentliga finanser

Det finns i det här materialet två internationella studier som belyser vissa
delar av de ekonomiska konsekvenserna för de offentliga budgetarna på
kommunal, regional och nationell nivå. I den redan nämnda norska studien
av Spilling (1998) belyses bl.a. finansieringen av det underskott som uppkom efter spelen i Lillehammer och som fått täckas upp på nationell nivå.
Studien behandlar däremot inte de offentliga budgetarnas inkomstsida i
form av ökade skatteinkomster o. dyl.45
Vidare refereras kort en cost-benefit analys av de kommande spelen i
Vancouver 2010 och som beräknar en nettokostnad för de offentliga
budgetarna (Shaffer m.fl. 2003).
Offentliga utgifter och finansiering i Lillehammer46

Den officiella OS-budgeten i Lillehammer omfattade ca 7,4 miljarder NOK.
Därutöver tillkom bl. a. utgifter på andra offentliga budgetar beräknade till
ytterligare 2,8 miljarder NOK. Totalt uppskattas den ekonomiska stimulansen av ekonomin till 11-12 miljarder NOK.
De statliga kringkostnaderna för statliga myndigheter gällde bl.a. polisens
bevakning och andra myndigheters extrainsatser. Norska myndigheter fick
extra anslag för att täcka sina kostnader för de olympiska spelen. För OS i
Lillehammer beräknades kringkostnaderna då till 2,5 miljarder kronor (RRV
1994).
För att kunna driva OS-anläggningarna i Lillehammer har norska staten
avsatt fonder för att möta framtida ekonomiska problem och stödja regionala utvecklingsalternativ. Avkastningen på fonderna används för att bidra
till driftskostnaderna av OS-anläggningarna.
Fonderna har varit viktiga för driften av anläggningarna, men långt ifrån
tillräckliga. Även kommunala fonder har avsatts för att stödja driften. Med
något undantag har OS-anläggningarna långsiktiga ekonomiska problem.
Orsaken till de ekonomiska problemen är att driftskostnaderna överstiger
inkomsterna från anläggningarna. Antalet besökande efter OS har sjunkit
och vissa stora sportevenemang i anläggningarna har haft ekonomiska problem. Dessa arrangemang har fört med sig höga kostnader, men låg uppmärksamhet och brist på sponsorer. Bidrag från de kommunala myndigheterna
och avsatta fonder har krävts för att finansiera några evenemang.

45

Statskontoret har gjort förfrågningar i det norska regeringskansliet om möjligheten att få
ta del av studier som utvärderat effekterna av OS i Lillehammer på skatteinkomster och fått
till svar att några sådana studier inte genomförts.
46
Detta avsnitt baseras till största delen på Spilling (1998).
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Erfarenheterna från Lillehammer visar (Teigland 1996) att ny infrastruktur
bör vara bättre anpassade till behoven i efterhand. Teigland illustrerar detta
med att ett lokalt samhälle, som Lillehammer, med 24 000 invånare inte
behöver två stora ishockeyhallar med 13 000 sittplatser. Inkomsterna från de
nya och stora anläggningarna täcker endast 1/3 av driftskostnaderna. Även
om den nationella nivån täcker nästan alla investeringskostnader, kan drift
och underhåll av sportanläggningarna bli ett ekonomiskt problem i efterhand. Ekonomiska problem efter spelen tvingade Lillehammer att skära ner
den kommunala budgeten för service och tjänster samt sälja ut offentlig
egendom.
Enligt Teigland är en huvudslutsats av de norska erfarenheterna att de som
planerar för framtida mega-events borde ägna större uppmärksamhet åt
effekterna och behoven som uppkommer i efterhand på de orter som varit
värd för spelen. Teigland hänvisar även till andra studier, som visar på
risken för alltför stora investeringar i samband med speciella arrangemang,
som efteråt lett till stora underskott och underutnyttjad infrastruktur.
Totalt sett beräknas det nationella underskottet av det olympiska värdskapet
vara omkring 5-6 miljarder nok. Den långsiktiga regionala effekten är i hög
grad baserad på en omfördelning av resurser inom landet. För regionen uppfattas OS ha varit en fördel, men i ett nationellt perspektiv är slutsatsen i
ekonomiska termer det motsatta. Om regionen skulle ha varit ansvarig för
att täcka underskottet skulle allvarliga ekonomiska problem ha utvecklats.
Staten finansierade underskottet och stödde även de lokala myndigheterna
med medel i planering och drift av anläggningarna efter spelen samt även
med stöd till det lokala och regionala näringslivets utveckling.
En finansiell kalkyl över vinterspelen i Vancouver 2010

I en cost-benefit analys av de kommande olympiska vinterspelen i
Vancouver 2010 har forskarna bl.a. beräknat konsekvenserna för de
offentliga budgetarna (Shaffer m.fl. 2003), dvs. om arrangemanget ger en
nettoavkastning eller kostnad för skattebetalarna. Beräkningen avser den
finansiella nettoeffekten av alla investeringar och aktiviteter som påverkas
av OS.
Den övergripande bedömningen är att spelen inte är fördelaktiga ur ett
finansiellt perspektiv. Det kommer att bli en nettokostnad för de offentliga
budgetarna som antingen leder till minskade satsningar på andra områden
eller ökade skatter eller underskott. Analysen visar att spelen inte kommer
att vara självfinansierade utan medför en nettokostnad för British Columbia
på 1,23 miljarder CAD. Beräkningen utgår från Auditor General´s uppskattningar som diskonterats. Vidare har nettokostnaderna reducerats med värdet
av ökade skatteinkomster till regionen. I den aktuella cost-benefit analysen
ingår dessutom tidigare obudgeterade offentliga kostnader för regionen och
dess myndigheters olika stöd och tjänster till spelen. Ytterligare en kostnad
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som tagits med i kalkylen är alternativkostnaden för den federala regeringens bidrag och stöd till spelen (minus federala skatteintäkter). Dessutom
tillkommer kostnader för de federala myndigheternas insatser (tull, bevakning m.m.), som inte är medräknade här.
Enligt Auditor General finns det betydande osäkerheter i bedömningarna
och risker för att kostnaderna kommer att bli betydligt högre. Regionen
British Columbia, som enda garant för spelen, antas ta hela den finansiella
bördan, ett riktigt riskfyllt affärsföretag enligt Shaffer m.fl. Om kostnaderna
dessutom kommer att innefatta en snabbare utbyggnad av transporterna till
flygplatsen ökar den offentliga nettokostnaden ytterligare.
Den finansiella risken omfattar oförutsedda kostnader, inflation och intäktsminskningar.

5.3

Sysselsättning och arbetsmarknad

Den långsiktiga sysselsättningseffekten av OS i Lillehammer

Förväntningarna inför spelen var en långsiktig sysselsättningseffekt på cirka
1 000 arbeten direkt efter spelen, som sedan växte till 1200 åtta år efter
evenemanget (Spilling 1998). I en analys av Spilling ett år efter spelen i
Lillehammer beräknades sysselsättningseffekten långsiktigt i Lillehammer
till 300-400 heltidssysselsatta och mellan 500-600 i hela OS-regionen. Det
var i första hand turistnäringen som bidrog till den ökade sysselsättningen
(100-200 heltidssysselsatta). Sysselsättningseffekten av evenemanget var
enligt Spilling i hög grad temporär medan den långsiktiga effekten var
ganska marginell i förhållande till den totala sysselsättningen i regionen.
Innan spelen nådde den OS-relaterade sysselsättningen sin höjdpunkt 1992
med nästan 2 000 personer, främst verksamma som byggnadsarbetare. Det
kan jämföras med en arbetslöshet på 5 000 vid samma tid i regionen. Sysselsättningsökningen utgjorde ca 2-3 procent av regionens hela arbetskraft.
Under spelen var det totala antalet sysselsatta ca 12 000 med frivilliga och
militär personal inräknade. Direkt efter spelen sjönk detta till några hundra
personer och avtog med avvecklingen av OS-organisationen och avlutat
efterarbete 1-2 år efter spelen. När det gäller permanent och långsiktig
sysselsättning menar Spilling att det är svårt att redovisa en exakt och tillförlitlig bedömning eftersom det saknas underlag om vilka aktiviteter som
kan relateras till OS.
Sammantaget uppskattades den långsiktiga sysselsättningseffekten till följd
av OS till ca 250-350 heltidsarbetande tre år efter spelen. I beräkningen
ingår inte sysselsättning som skapats till följd av befolkningstillväxten och
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inte heller mulitplikatoreffekterna. Om dessa aspekter tas med är den uppskattade långtidseffekten mellan 400 och 500 heltidsarbetande.
När det gäller arbetslösheten följde de olika delarna av OS-regionen samma
mönster som utvecklingen av arbetslösheten i Norge som helhet. Ett undantag var Lillehammer som 1992-94 hade en klart lägre arbetslöshet än övriga
regionen. Det förklaras med en temporär effekt av OS. Efter olympiaden
växte arbetslösheten i Lillehammer medan övriga delar hade en sjunkande
arbetslöshet.
Slutsatsen är att de huvudsakliga effekterna av OS i Lillehammer var temporära. De långsiktiga effekterna är marginella i förhållande till totalekonomin.
Spelen hade ingen långtidseffekt på sysselsättningen.
Beräknade sysselsättningseffekter vid OS i Vancouver 2010

InterVistas Consulting Inc. har på uppdrag från de arrangerande parterna
uppdaterat den tidigare studien av de förväntade ekonomiska effekterna av
vinter-OS i Vancouver 2010. I konsultföretagets studie (IVC 2002) ingår
även uppdaterade bedömningar av sysselsättningseffekten. Beräkningarna
avser den ekonomiska påverkan som är inkrementell, d.v.s. den ekonomiska
stimulans som tillförs British Columbia av externa turisters och andra intressenters förbrukning i regionen i anslutning till spelen.
Tabell 10:

Beräknad sysselsättningseffekt (årsarbeten) av OS i Vancouver
2010. (Källa: InterVistas 2002)

Turistscenario

Direkt

Indirekt +
inducerande

Totalt

Lågt

32 000

13 000

45 000

Medium

39 000

15 000

54 000

Medium-högt

55 000

22 000

77 000

Högt

71 000

28 000

99 000

Tabell 10 visar beräknade sysselsättningseffekter vid olika scenarion för
exportturismens utveckling. Den direkta sysselsättningseffekten av förberedelserna och genomförandet av spelen är beräknad till 55 000 årsarbeten i det ”medelhöga” scenariot av den förväntade turisttillströmningen.
Om även de indirekta och inducerande effekterna tas med beräknas den
totala sysselsättningsökningen bli 77 000 årsarbeten.
Sysselsättningen fördelas på perioden 2008-2015 med sin högsta nivå på
22 000 årsarbetsverken OS-året 2010. Den totala sysselsättningseffekten
inom byggnadssektorn är beräknad till 5 000 årsarbeten, medan den största
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direkta sysselsättningseffekten svarar turistnäringen för med 39 000 årsarbeten.
Över en 30-årsperiod räknar man med att 187 000 årsarbetsverken i sysselsättning skapas om även effekterna av den planerade expansionen av
Vancouver Convention and Exhibition Centre (VCEC) räknas in. IVC
(2002) anser det vara motiverat att lägga ihop effekterna för respektive
evenemang och därmed uppnå en mer än fördubbling av effekterna jämfört
med att enbart räkna in OS.
I scenariot med den högsta turisttillströmningen blir den totala sysselsättningseffekten 99 000 årsarbeten för enbart OS och den totala effekten
244 000 årsarbeten om VCEC:s expansion inkluderas. Med det lägsta
alternativet blir den totala sysselsättningseffekten för OS 45 000 årsarbeten.
IVC:s slutsats av sina beräkningar av sysselsättningseffekter och övriga
faktorer av ekonomisk påverkan (regional bruttonationalprodukt och skatter
på olika nivåer) är att spelen ger ett verkligt tillfälle för en långsiktig regional ekonomisk utveckling som finansieras med externa resurser som tillförs
regionen. Samtidigt betonas nödvändigheten av att göra investeringar och
tillföra andra resurser i anslutning till spelen för att uppnå dessa resultat.
Stor osäkerhet och tveksamma antaganden i IVC:s beräkningar av
sysselsättningseffekten

I en cost-benefit analys av de föreslagna olympiska spelen i Vancouver har
Shaffer m.fl. (2003) bl. a. analyserat inkomst- och sysselsättningseffekterna.
De frågor som ställs är vilka inkomster och vilken som sysselsättning genereras av spelen och vad blir nettoeffekten? Utvärderingen från Shaffer m.fl.
är också en kritisk granskning av de bedömningar som tidigare gjorts av de
arrangerande myndigheterna och IVC:s uppdatering ovan.
Shaffer m.fl. konstaterar att de tidigare bedömningarna av den regionala
bruttonationalprodukten (bruttoregionprodukt) och sysselsättningsökningen
till följd av OS är starkt överskattade. En av orsakerna är att dessa beräkningar av sysselsättningsökningen bygger på att de spelrelaterade projekten
enbart skulle anlita personer från regionen (British Columbia), som annars
skulle vara arbetslösa eller undersysselsätta.
IVC uppskattade att sysselsättningseffekten skulle ligga mellan 32 000 och
71 000 årsarbeten. Shaffer m.fl. pekar på en stor spännvidd mellan IVC:s
beräkningar av den förväntade sysselsättningseffekten och andra undersökningar.
Ett antagande, som kan ifrågasättas, menar Shaffer m.fl., är att den federala
finansieringen inte påverkar federal finansiering av andra projekt inom
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regionen. På liknande sätt utgår man i tidigare antaganden från att turistökningarna enbart beror på OS och inte annars skulle inträffat.
Shaffer m.fl. menar att de uppskattade effekterna är spekulativa och osäkra.
I vilken utsträckning som spelen skulle resultera i en ökad ekonomisk aktivitet är oklart. Det beror på hur framgångsrika spelen är, de kompletterande
marknadsföringsinsatserna, men också vad som skulle inträffat utan spelen.
Modellerna som är använda för att uppskatta de ekonomiska effekterna tar
inte hänsyn till kapacitetsbegränsningar och har därmed ingen inverkan på
löner och priser.
Sysselsättningseffekter uppstår i den utsträckning som ökad efterfrågan på
varor och tjänster resulterar i sysselsättning av personer inom regionen som
annars skulle ha varit arbetslösa eller undersysselsatta. Tidigare studier har
inte beaktat i vilken utsträckning som spelen resulterar i sådana anställningar. Arbetslösheten i berörda orter är låg och det är inte sannolikt att de
lokalt anställda skulle tillhöra denna grupp. Det är mer troligt att de hämtas
från redan sysselsatta inom andra verksamheter eller arbetslösa från andra
delar av British Columbia eller utanför. Nettopåverkan på sysselsättningen
skulle därmed bli mycket lägre än vad som uppskattats i tidigare studier.
Olika studier har beräknat det ökade antalet sysselsatta, d.v.s. kontinuerliga
jobb under de sju år som OS påverkar arbetsmarknaden. Det finns i beräkningarna en stor spännvidd på mellan 1 500 i senare studier jämfört med 5
600 varaktigt heltidssysselsatta enligt IVC:s mellanalternativ. Beräknat på
nettokostnaden för spelen på 1,2 miljarder CAD, blir den offentliga bidraget
mellan 220 000 och 800 000 CAD per varaktigt jobb, vilket motsvarar mellan 1 320 000 kronor och 4 800 000 kronor per jobb vid dagens växelkurs.
Den beräknade sysselsättningseffekten är grovt överskattad

Enligt OS-arrangören i Vancouver uppskattas aktiviteterna kring hela
arrangemanget skapa upp till 244 000 nya jobb i British Columbia. Dessa
beräkningar av sysselsättningseffekterna har granskats i en särskild utvärdering (Green 2003). Resultatet tyder på att arrangören har gjort en kraftig
överskattning av effekterna. Greens kritik mot beräkningarna gäller flera
punkter. För det första innefattar beräkningarna de samlade effekterna av
både OS och Vancouver Convention and Exhibition Centre, trots att utvecklingen av den senare verksamheten drivs igång oberoende av de olympiska
spelen. För det andra är sysselsättningseffekten baserad på mycket optimistiska (”wildly”) turistprognoser, som i sin tur är svåra att göra. Turisternas
förbrukning spelar en mycket stor roll för kalkylerna och de långsiktiga
effekterna bygger i hög grad på turistökningar efter spelen.
För det tredje är beräkningarna relaterade till årsarbeten och till inte varaktiga jobb. Om sysselsättningseffekterna av OS beräknas vara under sju år, så
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måste antalet nya ”jobb” som tillkommer slås ut på de sju åren (divideras
med sju). Green hävdar att med dessa korrigeringar reduceras antalet till en
tjugondel eller mindre av vad som har presenterats av arrangörskommittén.
En ännu mer väsentlig överskattning i beräkningen av den ökade sysselsättningen är den som avser bruttoeffekten, d.v.s. varje sysselsatt i en OSrelaterad uppgift räknas som en nyanställd, även om personen kommer från
sysselsättning någon annanstans. Det finns stöd för antagandet om alternativkostnader till följd av att arbetare och resurser i de olympiska projekten i
annat fall skulle ha varit sysselsatta i andra projekt. De största OS-satsningarna sker i delar av regionen som knappast karakteriseras av stagnation utan
snarare brist på arbetskraft med åtföljande risk för kostnadsökningar enligt
Green. Dessutom kommer inte hela sysselsättningsökningen att gå till de
egna invånarna, utan till en del till tillfälligt inflyttad arbetskraft. Green gör
med utgångspunkt från en regressionsanalys en egen beräkning av nettoeffekten med utgångspunkt i det faktiska utfallet från tidigare vinter-OS i
Nordamerika. Nettoeffekten beräknas då i bästa fall till ca 10 000 årsarbeten, vilket motsvarar ca 1 400 jobb under sju år. I förhållande till det totala
arbetskraften i British Columbia på 2 miljoner personer är detta ett obetydligt tillskott.
Dessutom analyserar Green effekterna över tiden. Beräkningarna tyder på
ökningar i sysselsättningen under åren fram till OS och en mindre positiv
nettoeffekt under OS-året. Problemet är sedan att sysselsättningen minskar
under åren efter OS till följd av uteblivna byggprojekt under denna tid som
tidigarelagts p.g.a. OS. En slutsats är således att OS omfördelar sysselsättning till åren före spelen.
Resultatet av analysen är att OS tycks ha en positiv effekt på sysselsättningen under de förolympiska åren, men att detta delvis motvägs av utvecklingen efter OS. Green hävdar att det inte finns några klara bevis i underlaget för
att OS ger några långsiktiga sysselsättningseffekter. Slutsatsen av Greens
(2003) utvärdering är att OS inte blir den långsiktiga sysselsättningsboom
som OS-arrangören gör anspråk på. Arrangörens bedömningar är en kraftig
överskattning.
Analyser av sysselsättning och arbetsmarknad från andra spel

I en makroekonomisk studie undersöks i vilken utsträckning som OS-värdskapet genererar sysselsättning och hur länge effekten kvarstår (Preuss
2004). Undersökningen är inriktad på att visa de nya jobben på själva värdorten. Utifrån en förenklad formel kvantifieras den OS-relaterade sysselsättningseffekten. Dessutom undersöks också hur länge sysselsättningen
varar och inom vilka sektorer som sysselsättning skapas.
Utifrån en makroekonomisk synpunkt betonar Preuss inledningsvis i studien
skillnaderna i effekterna mellan en sysselsättningssituation där full syssel-
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sättning råder och en situation med undersysselsättning. Vid full sysselsättning leder sysselsättningen i de OS-relaterade uppgifterna till en undanträngning av arbetskraft från andra sektorer och alternativkostnader. I de
flesta länder förekommer dock arbetslöshet, vilket innebär att det råder
undersysselsättning. Alla nya OS-relaterade jobb är direkt eller indirekt
besatta av arbetslösa personer. Till slutet av varje arbetsrotation kopplas en
arbetslös som får sysselsättning. Arbetslösa personer betraktas som fria
produktionsfaktorer och förorsakar därmed inga alternativkostnader. Preuss
utgår från antagandet om undersysselsättning i sin studie. Utifrån en sådan
situation blir sysselsättningseffekten av OS bedömd som positiv om det i
slutet av alla arbetsrotationer leder till att en arbetslös person får arbete.
Sysselsättning genom OS

Preuss har beräknat antalet jobb som tillkommit i vart och ett av de sex
sommarspelen från München 1972 till Atlanta 1996. Preuss redovisar en
betydande sysselsättningstillväxt i dessa städer. Antalet varaktiga jobb som
tillkommit, beräknade på en 40-årsperiod, varierar mellan 580 i München
upp till 7 030 i Barcelona. Beräkningen bygger enbart på sysselsättningseffekten av den direkta inkomstökningen. De inducerande effekterna på
sysselsättningen ingår inte i beräkningarna. Preuss pekar samtidigt på svårigheterna att bevisa dessa effekter med statistisk data, eftersom sysselsättningen också beror på den aktuella ekonomiska situationen och genomförandet av andra projekt på den aktuella orten.
Preuss tar Lillehammer som exempel på mindre OS-orter där det är lättare
att relatera OS betydelse för ekonomin. Här finns det, enligt Preuss, statistisk data som klart visar på sysselsättningseffekten. Lillehammer visar en
temporär minskning av arbetslösheten innan OS. Under två år före OS visar
Lillehammer på en positiv avvikelse från utvecklingen av den nationella
arbetsmarknaden.47
Preuss hävdar också att det inte går att i det långa loppet visa med sysselsättningsstatistik de positiva effekterna i form av nya jobb som skapats av
spelen, eftersom alternativet utan spelen inte är känt. Han menar dock att
OS skapar ökat arbete, vilket kan leda till;
47

nya jobb,
ett tryggande av existerande jobb,
ökad stress för sysselsatta inom existerande jobb,
undanträngning av jobb.

Som stöd för påståendet redovisas en figur från Spilling (1997) över arbetslöshetsnivån
(index=100 år 1996). Av figuren framgår också att Lillehammer har en svagare ökning av
arbetslösheten åren innan OS jämfört med andra jämförelseorter och Norge som helhet.
Samtidigt ökar arbetslösheten i Lillehammer under OS-året och första året efter spelen,
medan övriga jämförelseorter och Norge som helhet under denna period uppvisar en utveckling av sjunkande arbetslöshet.
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Den verkliga effekten av detta är svårtolkad. De två sista alternativen får
inga sysselsättningseffekter på arbetsmarknaden. Det andra alternativet
innebär en högre arbetslöshet utan spelen. Det första alternativet kan innebära oförändrad arbetslöshet om avskedanden inom andra sektorer vägs upp
av nya jobb till följd av OS.
Jobbens varaktighet och fördelning på sektorer

Jobben för att organisera OS är temporära från början. Deras varaktighet
beror bl. a. på tidplanen för att förbereda spelen. I figuren nedan illustreras
hur jobben fördelas i fyra olika faser av OS-arrangemanget (Preuss 2004
sid. 252). I en första anbudsfas fram till sju år före spelen skapas arbete,
som ökar betydligt under den andra fasen (förberedelsefasen) fram till spelens genomförande. Under själva spelen sker en topp, som direkt efter spelen (fas 3) minskar kraftigt. Under dessa tre faser är jobben direkt relaterade
till organiseringen av OS. Från det andra året efter OS inleds en fjärde fas
där nya jobb skapas, som är orsakat av den ekonomiska inverkan som spelen
har haft. De indirekta jobben som tillkommit under de tre första faserna
ingår inte i beskrivningen.

Preuss menar att det är inom de sektorer som expanderar genom OS där de
varaktiga arbetena skapas. Det gäller byggsektorn och turist- och fritidsnäringen. Dessa jobb är inte längre relaterade till OS när väl spelen är över.
Byggsektorn riskerar att falla under den förolympiska nivån under efterperioden om investeringarna har tidigarelagts p.g.a. OS och därmed det blir
mindre investeringar efter OS. Detta är fallet om investeringarna var tidigarelagda och därmed ledde till mindre investeringar under de följande åren.
Preuss redovisar följande möjliga långsiktiga sysselsättningseffekter, vilket
påverkar antalet arbetstillfällen:
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-

En återgång till nivån före spelen. Denna situation är typisk för turistnäringen vid periodiskt återkommande evenemang. Det gäller även för
OS-arrangemang utan investeringar i turistnäringens infrastruktur.
Exemplet är Los Angeles 1984.

-

En permanent ökning till följd av utbyggnad och förbättringar i staden
som leder till framtida investeringar. Detta scenario förutses oftast av
dem som planerar OS. Det går dock inte med säkerhet att slå fast att en
sådan effekt kan härledas till OS.

-

En återgång till en lägre nivå än före OS. Det kan hända om spelen fått
en negativ image och exempelvis turisterna inte återvänder till tidigare
boenden efter spelen.

-

Kvarstår på en högre nivå än före spelen. Detta alternativ handlar om
varaktiga jobb som skapats i första hand inom fritidsanläggningarna och
turistnäringen, som ett resultat av förändrad image och förbättrad infrastruktur inom området.

Majoriteten av jobben är skapade med kort varsel under själva spelen. Det
gäller service (OCOG), handel och säkerhetssektorn. Inom sektorer där
investeringar är gjorda, såsom fritidssektorn, turism, transporter, telekommunikationer skapas de varaktiga jobben.
En jämförelse av sysselsättningseffekterna mellan OS i Los Angeles
1984 och Atlanta 1996

I en studie av Baade and Matheson (B&M 2002) har forskarna bedömt
förändringarna i sysselsättningen i Los Angeles 1984 respektive Atlanta
1996. Med hjälp av ekonometriska metoder beräknades förändringarna i
sysselsättningen. En iakttagelse var att ekonomin praktiskt taget helt återvände till sitt normala mönster efteråt och att ökningen i den ekonomiska
aktiviteten i anslutning till spelen var temporär.
Los Angeles och Atlanta representerar skilda typer när det gäller ansökarprocessen. Los Angeles var ensam om att ansöka om OS 1984 och hade i
stort sett inget offentligt finansiellt stöd för sin ansökan. Tillväxten i ekonomin i form av sysselsättningstillväxt beräknades av Baade and Matheson´s
modell till 5 043 hel- och deltidsjobb. Effekten tycktes vara helt flyktig. Det
fanns ingen kvarstående rest när spelen lämnade staden. Los Angeles var
synbarligen inte påverkad av evenemanget och absolut inte förändrad av det.
Atlanta 1996 representerade en återgång till extraordinära nivåer av offentligt stöd för OS-arrangemanget. I början av 1994 kunde all ekonomisk tillväxt utöver det normala i Atlanta knytas till offentliga utgifter med anledning av OS. Atlanta satsade 63 000 USD, motsvarande 441 000 kronor vid
rådande växelkurs, för att skapa ett permanent heltids- eller deltidsjobb.
Stora satsningar på anläggningar som sedan inte kunde utnyttjas tillräckligt
drog undan resurser från andra mer produktiva investeringar och ledde till
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en lägre ekonomisk tillväxttakt än vad som kunde ha skett utan spelen. Slutsatsen för sysselsättningen tycktes vara jobbvinster under spelen, men att de
långsiktigt övergår till jobbförluster.
Los Angeles, som var utan konkurrens till spelen, kunde uppnå kortsiktiga
vinster i sysselsättningen utan att äventyra sin ekonomiska framtid. ”They
got that for which they paid”.
Baade and Matheson betonar att utvärderingar av tidigare erfarenheter
”…might well indicate the most effective methods for integrating Olympic
infrastructure needs with the present economy and a vision of its future. In
the absence of careful and directed planning, cities that succeed in hosting
the Olympics may well only find fool´s gold for their efforts.”

5.4

Näringslivs- och befolkningsutveckling

De olympiska spelens långsiktiga regionala effekter på näringslivs- och
befolkningsutvecklingen har analyserats i några studier (bl.a. Spilling 1998,
InterVistas 2002). Näringslivsutvecklingen har delvis redan beskrivits i
form av konsekvenser för arbetsmarknad och sysselsättning (avsnitt 5.3) och
i utvecklingen av turistnäringen (kap. 4). Megaevenemang som katalysator
för utveckling av näringslivet tas även upp i kapitel 6 och 7.
Förutom en begränsad forskning kring långtidseffekterna pekar olika källor
på metodproblemen att isolera och uppskatta i vilken utsträckning som den
påvisade utvecklingen kan förklaras som en effekt av evenemanget eller
som ett resultat av ett mer generellt utvecklingstryck. Det gäller i synnerhet
de långsiktiga effekterna (Spilling 1998, TØI 726/2004). Antagandet är att
evenemanget fungerar som en katalysator för att utveckla infrastrukturer
som får långsiktig påverkan eller främjar processer och utveckling av kompetenser som är viktiga för en långsiktig utveckling. Det är inte möjligt att
objektivt kvantifiera dessa långsiktiga effekter, utan bedömningarna är
tolkningar baserade på ingående kunskap om de regionala förhållandena.
Det gör det också svårt att överföra erfarenheter från tidigare spel med relevans för kommande spel med hänsyn till de skillnader i befolknings- och
näringslivsstruktur, geografiska förhållanden etc. som förekommer. Ett
exempel på detta är jämförelsen mellan Lillehammer och Tromsö (Spilling
1998).
Vinter-OS effekter på längre sikt för näringslivet i Lillehammer

Huvudargumentet för att arrangera OS i Lillehammer var de långsiktiga
effekter som förväntades på en utveckling av näringslivet och sysselsättningen. I efterhand kan konstateras att föreställningarna inte byggde på
riktiga insikter om vilka dynamiska processer som detta skulle kräva. Analyserna saknade enligt Spilling modeller för att analysera de långsiktiga
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effekterna inom olika sektorer. Det bör noteras att Spillings studie av de
långsiktiga effekterna täcker perioden tre år efter OS och publicerades 1998.
Analysen av utvecklingen inom olika sektorer är framförallt redovisad i
sysselsättningseffekter (se avsnitt 5.3). Turistnäringen svarar för den mest
påtagliga tillväxten till följd av spelen och pekar på en kvarvarande effekt
under 1997 ifråga om sysselsättningen. Inom tillverkning och byggsektorn
samt tjänsteproduktion uppgav en majoritet av de företag, som 1994 bedömde att spelen skulle få långsiktiga effekter, vid en ny förfrågan 1997 att de
inte längre uppfattade några långsiktiga effekter av OS. Den långsiktiga
påverkan, som företagen tidigare rapporterat om, hade, menar Spilling,
reducerats till mer temporära effekter.
De lokala myndigheterna antog att de tjänsteproducerande företagen inklusive IT-branschen skulle bli en tillväxtsektor som främjades av OS.
Utvärderingen visar att utvecklingen inom denna sektor varit marginellt
påverkad av OS. Det finns således en tendens att överskatta ”OS-effekten”.
Spillings slutsats är att ett megaevenemang är ett temporärt fenomen och att
effekterna av Lillehammer kan karakteriseras som tillfälliga (”an
intermezzo”). I den utsträckning det finns långsiktig påverkan, så är den
marginell i förhållande till regionens totala ekonomi. Långtidseffekterna är
relaterade till turistnäringen och organiseringen av evenemang i regionen.
Här har verksamheten lyfts upp på en högre aktivitetsnivå. Spilling menar
att en viktig förklaring till de påvisade långsiktiga effekterna är regionens
storlek. Eftersom regionen är liten har den OS-relaterade utbyggnaden av
turistnäringen och nya sportanläggningar blivit en viktig grund för fortsatt
expansion inom dessa områden.
En annan slutsats är att en stor del av de regionala effekterna på längre sikt
bygger på en omfördelning av resurser inom landet. Det gäller tillväxten i
turistnäringen, driften av OS-anläggningarna men också befolkningstillväxten (se nedan).
Det som framförallt saknas i Lillehammer, enligt Spilling, är den förväntade
utvecklingen av en ny dynamik där affärsverksamheten kan exploatera nya
marknader och bidra till nationell tillväxt. Endast mindre delar av nya verksamheter har bidragit i denna riktning. Bortom själva händelsen är den långsiktiga påverkan på näringslivet mycket marginell i förhållande till de omfattande kostnaderna för evenemanget. Staten har även bidragit med finansiering för att stimulera utvecklingen av det lokala och regionala näringslivet.
Utvecklingen av ett centrum för stora evenemang i Lillehammer

I Spillings studie (1998) beskrivs en positiv utveckling av Lillehammer som
center och värd för en stor mängd olika typer av evenemang efter OS. Ingen
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tidigare arrangör har varit värd för så många internationella sportevenemang
efter spelen. Orsaken till detta är de många högkvalitativa anläggningarna,
den organisatoriska infrastrukturen av kompetens och kapacitet att anordna
stora evenemang samt ett ekonomiskt system som är anpassat till organiseringen av evenemangen.
De flesta evenemangen skedde i anslutning till spelen 1993-94, men regionen har även därefter utvecklats som en viktig plats för sportevenemang i
Europa (”new level of activity”). Ett stort problem är emellertid ekonomin. I
många fall har de mindre arrangemangen av konserter, utställningar etc.
eller massportsevenemang varit ekonomiskt mer givande att arrangera än de
stora internationella sportevenemangen som är dyra att locka och organisera. Huvudorsaken är att driftkostnaderna överstiger intäkterna från anläggningarna. Antalet besökare har minskat påtagligt efter spelen. Förluster vid
evenemangen beror på höga omkostnader och brist på bra sponsorer och
uppmärksamhet. De lokala idrottsföreningarna är mycket motvilliga till att
ta ansvar för att organisera nya tävlingar. Med något undantag tycks det vara
ett långsiktigt ekonomiskt problem.
Ett fortsatt statligt stöd åt regionen via de statliga fonder, som avsatts för
tackla de ekonomiska problemen (främst driftskostnader), har varit av stor
betydelse för möjligheterna att kunna driva OS-anläggningarna vidare.
Fonderna har ändå inte varit tillräckliga och bedömdes bara räcka ytterligare
ett par år. De lokala myndigheterna har också tillskjutit årliga bidrag.
Spillings slutsats är att utan regeringens finansiella stöd som täcker underskotten hade regionen fått allvarliga ekonomiska problem.
Betydelsen av de nya sportanläggningarna för Lillehammer som centrum för
sportevenemang måste ses mot bakgrund av regionens storlek. De har varit
en särskilt viktiga som bas med tanke på att regionen är liten. Samma effekt
skulle sannolikt inte uppkomma i en större region med redan väl utvecklad
turism etc.
Befolkningsutvecklingen i Lillehammer

Spilling har även analyserat befolkningsutvecklingen i Lillehammer och
några andra jämförbara orter i Norge under perioden 1980-1998. Befolkningsökningen (10 procent) var signifikant i Lillehammer från 1988 till
1996. Ökningen var större än det nationella genomsnittet och även större än
i de minsta städerna i östra Norge. Befolkningstillväxten kulminerade 1997
och en minskning skedde året efter. I jämförelse med städer av likartad
struktur uppskattar Spilling att OS skapat en ökad befolkningstillväxt på ca
2-3 procent jämfört med en utveckling utan OS.
Befolkningstillväxten innebär en ökad efterfrågan på varor och tjänster och
därmed indirekt fler jobb i privat och offentlig sektor. En uppskattning är att
befolkningsökningen medfört en ökad sysselsättning på någon procentenhet.
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Men det är svårt att kontrollera den exakta effekten, eftersom en ökad marknad lika väl kan tas ut i högre produktivitet etc.
Slutsatsen när det gäller befolkningsutvecklingen är att det går det att tala
om en dynamisk effekt med förändring i själva tillväxtmönstret. Å andra
sidan indikerar utvecklingen under det sista studerade året (1998) att effekten har avtagit.
Regionala effekter av ett vinter-OS i Tromsö

Inför en ansökan om OS i Tromsö 2014 har de regionala effekterna studerats för ett OS i Tromsö (TØI 726/2004).48 Forskarna anser att effekterna är
säkrast och som starkast under investeringsfasen. Det gäller särskilt regionens bygg- och anläggningsverksamhet. Bedömningen är att det under
denna period krävs import av kapacitet och arbetskraft. Samtidigt finns det
en risk för undanträngning av andra investeringar och prisstegringar vid
högkonjunktur. Undanträngningseffekterna kan leda till att övriga näringslivssektorer inte får tillgång till resurser till samma pris som tidigare. Investeringar i infrastruktur kan förhindra investeringar i andra mer lönsamma
projekt, vilket kan ge samhällsekonomiska förluster (St.meld nr 7 sid. 44).
Mycket tyder på att utvecklingen i Lillehammer påverkades av arrangemangen. Investeringsfasen skedde under lågkonjunktur i norsk ekonomi
som trots detta präglades av stark expansion i Lillehammer. När konjunkturen efter spelen vände upp i landet, hade Lillehammer en nedgång under
tre år. Enligt forskarna (TØI 726/2004 sid. 1) har de långsiktiga effekterna
av vinter-OS varit måttliga.
Deras huvudslutsats är att effekterna på näringslivsutvecklingen i Tromsö är
långsiktigt osäkra, t.ex. vad gäller etableringen av olika högkompetenta
företag. Tidigare antaganden om turisteffekter bedöms som orealistiska.
TØI-forskarnas bedömning är att en så stor ekonomisk satsning inte är en
effektiv åtgärd för långsiktig näringslivsutveckling i jämförelse med många
andra satsningar för motsvarande kostnader.
Den norska regeringen anser att förväntningarna på de positiva effekterna i
Tromsö är överdrivna. Det finns en betydande osäkerhet om möjligheterna
att lyckas med innovation i näringslivsutvecklingen. Den norska regeringen
anser inte att det finns en regionalpolitisk och näringslivsmässig grund för
staten att gå in med resurser (St.meld.nr.7, 2004-2005 sid. 45).
Förväntade ekonomiska effekter av OS i Vancouver

På uppdrag av arrangören har en konsult gjort en uppdatering (InterVistas
2002) av tidigare beräkningar av de förväntade ekonomiska effekterna av
48

) Rapporten är skriven av Steinar Johansen, Bjørnar Andreas Kvinge, Jens Kristian Steen
Jacobsen med titeln ”Regionale virkningen av OL i Tromsø”, Transportøkonomisk institutt
rapport nr 726/2004.
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vinter-OS i Vancouver år 2010. Ekonomiska effekter är ett mått på förbrukning och sysselsättning som kan kopplas till ett specifikt projekt o. dyl. De
genereras av kapitalkostnader, driftskostnader, förbrukning av besökande
turister och andra hithörande effekter av investeringar och handel. Bedömningen avser de totala effekterna på ekonomin, dvs. summan av direkta,
indirekta och inducerande effekter. Beräkningarna är inget nettomått
(cost/benefit), utan används för att uppskatta de värden/nytta som genereras
av projektet.
Beräkningarna omfattar de totala inkrementella effekterna på den regionala
bruttonationalprodukten, sysselsättningen och skatter på olika nivåer. Det
betyder att beräkningarna enbart omfattar den ekonomiska påverkan som
tillförs British Columbia utifrån som en konsekvens av värdskapet för de
olympiska spelen.
Huvudfrågan är vilka ekonomiska effekter som uppstår av resurser som
flyter in i regionen utifrån till följd av OS, vilket kan sägas representera
extrabelöningen till British Columbia av att arrangera spelen. Beräkningarna
är gjorda på fyra olika scenarion beroende på varierande antaganden om
turisttillströmningen. Utfallet visar ett positivt utfall på den regionala BNP
på mellan 2 miljarder och 4,2 miljarder CAD, motsvarande 12 miljarder
kronor till drygt 25 miljarder kronor. De kombinerade effekterna av OS och
utvecklingen av konferenscentret ger vid ett moderat scenario för turisttillströmningen 8,4 miljarder CAD. I de uppdaterade beräkningarna har konsultbyrån beräknat de kombinerade effekterna av OS och ett planerat
konferens- och utställningscenter (Vancouver Convention and Exhibition
Centre).
I övrigt redovisas inga beräkningar som gäller näringslivsutvecklingen
o.dyl. Däremot beskriver konsulterna olika värden och konsekvenser för
regionen. Den viktigaste faktorn bakom de ekonomiska effekterna är spelens unika tillfälle att rikta internationell uppmärksamhet på British
Columbia, som genererar en långsiktig effekt med betydelse för många
sektorer inom den regionala ekonomin. Spelen förväntas bl. a. vara ett
skyltfönster för regionens produkter och tjänster för en bred internationell
publik, som främjar aktivt handel och investeringar. Vidare förväntas det
skapas bestående värden genom investeringar m.m. i sportanläggningar,
kulturprogram och förbättringar av infrastrukturen (transporterna). Spelen
ökar också det internationella intresset för Vancouver som ett konferenscentrum.
I konsultrapporten bedöms ett framgångsrikt arrangemang leda till en långsiktig stimulans för British Columbia-regionen. Den antagna efterspelseffekten på 5 år är enligt konsulterna försiktigt beräknad. Uppmärksamheten
till orten bedöms skapa möjligheter för att öka export och nya affärsinveste-
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ringar. Här hänvisas till Salt Lake City, Sydney och Atlanta som exempel på
framgångsrika orter att attrahera nya affärsverksamheter till sin region.
InterVistas (2002) slutsats är att spelen ger en verklig möjlighet för långsiktig regional ekonomisk utveckling genom de resurser som tillförs utifrån
men att det är nödvändigt att anslå medel och andra resurser för att uppnå de
förväntade målen med projektet. För att uppnå tillväxten inom turistnäringen krävs en marknadsföringsplan och att resurser avsätts för att utnyttja
förberedelseperioden inför spelen och utnyttja styrkan direkt efter spelen.
Cost-benefit analys visar på osäkra inkomsteffekter m. m. vid
kommande spel i Vancouver 2010

Det har gjorts en särskild ekonomisk utvärdering av kostnader och nytta av
de investeringar och andra åtaganden som görs inför de kommande spelen i
Vancouver 2010 (Shaffer m.fl. 2003). Denna belyser bl.a. inkomst- och
sysselsättningseffekterna för regionen. Studien pekar på osäkerheten om i
vilken utsträckning som spelen resulterar i en ökad ekonomisk aktivitet
(”incremental effects”). Det beror på hur framgångsrika spelen och marknadsföringen blir, men också på vad som skulle hänt utan dem. Enligt
Shaffer m.fl. (2003) finns det en betydande osäkerhet om storleken, effekterna och nettonyttan av påverkan från spelen.
Shaffer m.fl. ifrågasätter tidigare analyser som inte beaktar att satsningarna
kan tränga undan andra offentliga satsningar. En återkommande fråga är i
vilken omfattning som spelen tränger undan andra offentliga satsningar på
skolor, sjukvård etc. Vidare bygger tidigare antaganden på att de besökande
i annat fall inte skulle ha kommit till regionen. Shaffer m.fl. kritiserar att
analysen inte tagit hänsyn till vad som hänt utan spelen. Det är just summan
av den inkrementella konsumtionen som i hög grad är osäker. Modellerna
som används för att beräkna de ekonomiska effekterna beaktar inte heller att
det kan finnas kapacitetsbegränsningar som får konsekvenser för löner och
priser.
När det gäller de ekonomiska vinsterna av spelen bedöms de bli koncentrerade till de lokala delar som annars har minst behov av ekonomiskt stöd och
utveckling. I analysen av effekterna för den lokala befolkningen som konsumenter etc. framhålls också risken för negativa följder för affärsverksamheten av olika problem i samband med spelen, exempelvis trafikproblem.

5.6

Export och direktinvesteringar som en följd
av OS

Forskningen är begränsad kring hur beslutsfattare uppfattar de olympiska
städerna i samband med investeringar. I Preuss (2004) diskuteras hur det
olympiska värdskapet hos olika städer påverkar affärsutvecklingen och
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investeringar. I studien belyses exporten av produkter och tjänster från
regionen samt attraktionskraften för investeringar i regionen under perioden
efter spelen. En lärdom från Preuss studie är bl.a. vikten av hur lokala
faktorer främjar entreprenörernas uppmärksamhet och medvetenhet om
regionen.
Inget företag etablerar sig enbart som ett resultat av ett olympiskt värdskap.
Men spelen ökar möjligheterna att en olympisk stad blir känd och prövad
som en möjlig ort för etablering av näringsverksamhet. Barcelona upptäcktes på detta sätt och upplevde en kraftig tillväxt av utländska investeringar.
Ett stort antal amerikanska och japanska företag etablerade sig i regionen.
På liknande sätt blev Atlanta känt av många företagare. Den gynnsamma
investeringssituationen attraherade utländska företag redan innan spelen
ägde rum. Preuss hänvisar till undersökningar bland företagens beslutsfattare som visar att de olympiska spelen förbättrade Atlantas image som en
marknad och påverkade deras attityd till möjligheterna att expandera och
flytta affärsverksamhet dit. Tillsammans med en utbyggd infrastruktur
förbättrar en stad som är värd för spelen chanserna att väljas ut som en ort
för företagslokalisering.
Preuss refererar vidare till en konsultstudie (Pricewaterhouse Coopers 2002)
som behandlar exportintäkterna efter OS i Sydney år 2000. Det första året
efter spelen förde med sig betydande export och utländska investeringar i
första hand från export av ”sport-infrastruktur” och know-how. Bedömningen är att de kommande spelen i Beijing ger fortsatta möjligheter för
Australien att dra fördel av och tjäna på sina egna OS-erfarenheter. De
största möjligheterna ligger i att vinna affärer under de två första åren av
förberedelsefasen för framtida OS-arrangemang.
Det är svårare att utvärdera etableringen av nya handelsförbindelser till följd
av OS. OS är en av flera faktorer som är viktiga för nya handelsförbindelser.
Preuss hävdar t.ex. att OS i Seoul bidrog till det sydkoreanska handelsöverskottet mellan 1986 och 1989. Spelen gav ett bestående värde genom att
visa den koreanska ekonomins effektivitet. OS var en del av de faktorer som
bidrog till att återupprätta landets ekonomiska relationer med östblocket.
Omfattningen av nya handelsförbindelser beror bl.a. på bilden av värdlandet
och dess produkter. Olympiska spel ger särskilda möjligheter för lokala
aktörer att stärka tidigare svaga produkter och alla landets företag tillfälle att
förbättra sin image. Preuss refererar här till erfarenheterna från München,
Sydkorea, Spanien och ser på Kinas möjligheter som stora att förbättra sin
image och ekonomiskt inflytande.
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5.7

Miljö

Det är i en begränsad utsträckning som de internationella studierna belyser
miljökonsekvenserna i samband med olympiska spel. De potentiella miljökonsekvenserna har studerats inför en eventuell ansökan om att arrangera
vinter-OS 2014 i Tromsö (St.meld.nr. 7).49 I samband därmed behandlas
även miljökonsekvenserna från Lillehammer 1994. Effekterna på miljön
ingår också i den cost-benefitanalys som gjorts av de kommande spelen i
Vancouver 2010 (Shaffer m.fl. 2003).
Miljökonsekvenser av OS i Lillehammer 1994

I likhet med generella effektstudier är även dokumentationen av de miljömässiga långtidseffekterna av OS i Lillehammer 1994 begränsad. Erfarenheterna från Lillehammer visar att den ”gröna profilen” blev en ny men
begränsad dimension i spelen. Engagemanget kring miljöprojekten i likhet
med utvärderingsplanerna avtog snabbt efter spelen. Det förklaras bl. a. med
brister i offentliga styrsystem med otillräckliga kontroll- och sanktionsmöjligheter för att styra genomförandet av insatserna. (St.meld.nr 7, Teigland
2004).
Effekterna av de ursprungliga miljöambitionerna var därför lokalt, regionalt
och nationellt begränsade. Ett miljöproblem som levt kvar efter spelen i
Lillehammer är de provisoriska OS-anläggningarna som blivit permanenta.
Dessa anläggningar fick inte den byggstandard som permanenta byggnader
skulle ha fått. För att ha goda långsiktiga efterbruksmöjligheter och undvika
miljöproblemen borde dessa anläggningar ha fått samma standard som permanenta. Samtidigt hade en sådan en standardhöjning inneburit ökade kostnader för spelen.
Miljöeffekterna har ett samband med utvecklingen av turistnäringen. Enligt
Teigland (2004) visar erfarenheterna från Lillehammer, Innsbruck, Calgary
och Albertville att förväntningarna och prognoserna om turisteffekterna inte
realiserats. Om turistökningen blir begränsad, så blir inte heller miljöeffekterna av ökad turisttrafik så väsentliga.
Miljökonsekvenserna har fått ökad tyngd inför de kommande
olympiska spelen

Miljökonsekvenserna har fått ökad tyngd i planeringen av de kommande
spelen. En viktig del i detta är att IOC:s regelverk har skärpt kraven på att
spelen inte bara skall undvika negativa miljöverkningar lokalt och regionalt,
utan också aktivt bidra till att lösa lokala miljöproblem (St.meld.nr 7). IOC
har också infört ett nytt övervaknings- och rapporteringssystem för att
kunna dokumentera bärkraften i dessa arrangemang.
49

) Studien har gjorts av Jon Teigland i rapporten ”Miljøeffekter av Vinter-OL 2014 i
Tromsø”, TØI-rapport 726/2004.
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Inför Tromsös eventuella ansökan har de miljömässiga ambitionerna varit
att revitalisera bärkraftsbegreppet och bli ett nytt miljömässigt utställningsfönster som bidrar till positiva förändringar. De ökade ambitionerna, men
också utvecklingen av turisttrafiken, gör bedömningen av de långsiktiga
miljökonsekvenserna osäker. Enligt Teigland kräver det väsentligt större
resurser på miljösidan jämfört med de resurser som avsattes i Lillehammer.
Flera skäl talar för detta. IOC:s krav på en integrering av miljön i spelen är
mer omfattande nu än för tio år sedan. Tromsö är betydligt mer ambitiös på
miljösidan och man bör dessutom göra en bättre uppföljning av miljöinsatserna i Tromsö jämfört i Lillehammer. Miljödepartementet bedömer att de
budgeterade kostnaderna inte är tillräckliga för att motsvara dessa ambitioner. Jämfört med satsningarna i Lillehammer kommer det att krävas betydligt mer resurser för att säkra en miljömässigt godtagbar avveckling.
Svårigheterna att på förhand bedöma de långsiktiga miljökonsekvenserna
och oklarheter kring de miljömässiga åtagandena och deras kostnader
återkommer även i cost-benefit analysen av de kommande vinterspelen i
Vancouver 2010 (Shaffer m.fl. 2003). I sin studie pekar forskarna bl. a. på
att
-

det är oklart vilka specifika åtgärder som de omfattande överenskommelserna om att minimera miljöpåverkan avser, vad de kostar och om
kostnaderna är fullt ut budgeterade och finansierade,

-

de negativa effekterna av utbyggnaden och den ökade tillgängligheten
till nya platser och anläggningar blir svåra att effektivt lindra,

-

tidspressen fram till ”deadline” 2010 begränsar möjligheterna att försena
eller avstå från något OS-projekt till följd av miljöintressen.

5.8

Immateriella värden och andra ickekvantifierade effekter

I olika analyser av effekter från ”mega-events” förekommer värden och
effekter som inte är direkt omsatta i ekonomiska termer och framtagna
kalkyler. Dessa värden kan, ofta på lång sikt, ha både positiva och negativa
förtecken. I vissa fall kan de karakteriseras som utpräglat immateriella
värden av exempelvis sociokulturell, psykologisk och politisk art. Det kan
handla om politisk prestige eller mobiliseringseffekter. I andra fall är det
effekter och faktorer som inte är kvantifierade i de ekonomiska analyserna,
men där de ändå kan antas ha socio-ekonomiska implikationer och stimulera
ekonomisk aktivitet, t.ex. konsekvenser för turism och befolkningsutveckling i en region. I ett längre perspektiv kan de positiva värdena exempelvis
bestå av ökad internationell medvetenhet och kunskap om regionen, förbättrade anläggningar och infrastruktur, ökade sociala och kulturella möjligheter
(Spilling 1998).
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Det kan i detta sammanhang också i noteras att IOC bland sina krav även
driver kraven på kulturarrangemang i samband med OS-arrangemanget.
Som nämndes i kapitel 3 underskattades kostnaderna för detta av arrangören
i samband med ansökan om OS till Östersund 2002. Underskattningen
byggde på en jämförelse med kostnaderna för kulturprogrammet i Lillehammer (RRV 1994).
Positiva värden och effekter på längre sikt

I ansökan om OS i Östersund 2002 ingick i den samhällsekonomiska kalkylen goodwill-effekter på intäktssidan. De var inte kvantifierade, men ändå
upptagna som en pluspost. I granskningen av ansökan ansågs goodwill
effekten vara svårbedömd, men bedömdes samtidigt kunna återverka på
prisnivån och benägenheten hos internationellt och inhemskt näringsliv att
skriva sponsoravtal (RRV 1994 sid. 7).
De eftersträvade positiva effekterna har också en kostnadssida. För att förbättra spelens goodwill satsar ofta arrangörsländerna betydande resurser på
de egna idrottsutövarna för att landets representanter skall nå goda resultat
på hemmaplan. Det kan också finnas ett omvänt syfte att satsa på OS för att
utveckla den egna nationens vinteridrott (Finansdepartementet PM 2002 sid.
15).
Megaevenemangen betraktas ibland som katalysator och ”image-makers”.
De bidrar enligt Spilling till att lyfta fram orten, skapa en positiv bild, men
också till att på olika sätt förbättra livskvaliteten, attrahera befolkningen och
investerare samt att generellt stimulera affärer och handel.
Megaevenemangen kan vara katalysator för:
-

en förbättrad infrastruktur för kommunikationer som ger konkurrensfördelar för lokala näringslivet,

-

nya sport- och kulturanläggningar som i sin tur skapar tillfällen för nya
evenemang och utveckling av ”event industry”,

-

utveckling av en ”mjuk infrastruktur”, dvs. kompetens för att marknadsföra och organisera stora evenemang,

-

medvetenhet om regionen som en attraktiv värd för sport- och kulturevenemang och turistrelaterade aktiviteter,

-

förbättrat entreprenörsklimat och stimulera fortsatt utveckling,

-

medvetenhet om regionen som en dynamisk region som stimulerar inflyttning av personer och företag.

Dessa faktorer öppnar för en dynamisk långsiktig utveckling som en potentiell och hypotetisk effekt av megaevenemang. Tidigare studier har uppmärksammat hur spelen påverkar entreprenörsbeteendet och under en tid
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stimulerar utvecklingen av ett mer entreprenörsklimat. Samtidigt framhåller
Spilling att förväntningarna på utvecklingen av nya marknader och tillväxt
ofta är överskattade. Lillehammer var en stor upplevelse, men de långsiktiga
effekterna av spelen var små i ekonomiska termer.
På liknande sätt redovisas i analysen av de olympiska vinterspelen i
Vancouver 2010 olika socio-ekonomiska fördelar som kan kvarstå för
regionen till följd av spelen (olympic legacy), men som inte är kvantifierade
i analysen med ekonomiska beräkningar (InterVistas 2002).
-

Infrastrukturen. Tävlingsarenorna ger möjligheter att söka nya megaarrangemang på hög nivå inom idrott, politik eller kultur.

-

Sportanläggningarna ökar träningsmöjligheterna för kommande elitidrottare och även rekreationsmöjligheterna för allmänheten.

-

Sportbyarna kan minska behovet av bostäder m.m. för sociala ändamål.

-

En fond skapas för att finansiera framtida driftskostnader för anläggningarna.

-

Den förbättrade infrastrukturen främjar en expansion av vinterturismen.

-

Turism. Den höga andelen återkommande turister till regionen kan innebära att effekterna dröjer kvar längre än de beräknade fem åren efter
spelen.

-

Investeringar och handel. Spelen skapar möjligheter att öka export och
att attrahera ny affärsverksamhet till regionen.

-

Rekreation och transportförbättringar. Invånare och besökare kan få
uppleva sport- och kulturhändelser till följd av de nya anläggningarna.
Det uppstår också tidsbesparingar genom de förbättrade transportsystemen.

-

Immateriella värden. Spelen bidrar till immateriella värden som nationell anda, förnöjsamhet, hopp, stolthet och känsla av bedrift.

I samband med en eventuell OS-ansökan från Tromsö för 2014 beskrivs
möjligheterna av att spelen bidrar till att bygga upp en ”överskottskompetens” i Nordnorge, som innebär kunskaper om marknadsföring av landet,
kusten och regionen. Det kan i sin tur leda till att man blir nationella och
internationella aktörer på sina områden (St.meld nr.7).
Negativa samhälleliga och sociala konsekvenser av OS

I en cost-benefit analys (Shaffer m.fl. 2003) av de kommande vinterspelen i
Vancouver 2010 har även de samhälleliga och sociala konsekvenserna av
spelen analyserats. Från i huvudsakligen ett regionalt perspektiv pekar
forskarna på följande kritiska förhållanden:
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-

Spelen innebär sociala risker för utträngning av befintliga hyresgäster
med låga inkomster och ökade kostnader för mindre bostäder/lägenheter
(billiga enkelrum).

-

Arrangören har tvingats göra omfattande åtaganden för att minimera
negativa sociala och samhälleliga konsekvenser (delvis oklara överenskommelser) samtidigt med ambitionen att skapa nya möjligheter för
särskilt låginkomsttagare.

-

Det kommer att krävas ett tillskott av offentlig finansiering för att helt
uppfylla dessa åtaganden. Det är oklart om nödvändiga resurser finns att
tillgå.

-

Förespråkarna hävdar att spelen är nödvändiga för att åstadkomma
regionalt och federalt stöd för prioriterad infrastruktur, som bostäder och
transporter. Men dessa satsningar finns på agendan oavsett om spelen får
arrangeras.
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6

Regionalekonomisk analys av ett OS

Ett grundläggande antagande i den del av Statskontorets samhällsekonomiska analys som redovisas i det ekonomiska utvecklingsperspektivet i nästa
kapitel är att en betydande del av de ekonomiska effekterna av ett vinter-OS
2014 i Åre och Östersund uppstår i arrangörsregionen Jämtland. Effekterna
av ett vinter-OS på den samhällsekonomiska utvecklingen i Jämtland har
därför analyserats särskilt.
Kapitlet är uppdelat i tre delar. I avsnitt 6.1 redogörs översiktligt för Jämtlands ekonomiska situation i termer av demografisk utveckling, arbetsmarknad, näringsliv, utbildning, infrastruktur och bostäder, ekonomisk utveckling samt profilområden. I avsnitt 6.2 beskriver vi ett antal scenarion för hur
turismen i länet och Sverige skulle kunna påverkas av ett vinter-OS och vad
detta betyder i form av ökad efterfrågan och omsättning. Dessa bedömningar går sedan tillsammans med en mängd OS-specifika investeringar och
aktiviteter in i en s.k. beräkningsbar allmän jämviktsmodell för Jämtlands
ekonomi. I avsnitt 6.3 analyseras hur ekonomiska variabler som sysselsättning, regional BNP, pendlingsmönster, skatter m.m. kan påverkas av ett OS.

6.1

Arrangörsregionen Jämtland

I Jämtlands län bor cirka 128 000 personer. Jämtlands län utgörs av kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och
Östersund. Östersunds kommun har cirka 58 000 invånare. I Åre kommun
bor cirka 9 700 personer.
Befolkningsutvecklingen har varit svag de senaste decennierna. Födelsetalen har varit neråtgående från början av 1990-talet men trenden har vänt
och från slutet av 1990-talet har födelsetalen börjat att öka. De två senaste
åren har utflyttningen från regionen avtagit en aning och inflyttningen ökat
något. Befolkningsutvecklingen har kännetecknats av att yngre personer
flyttat till arbeten och utbildningar. Det finns därför ett visst underskott på
kvinnor och män i gruppen upp till 44 år.
Regionen består dels av landsbygd som präglas av jord- och skogsbruk och
dels av staden Östersund som bär en stark prägel av residens- och militärstad. Landsbygden har fortfarande ett stort innehåll av skogs- och jordbruk
samt livsmedelsindustri, sågverk, spånskiveindustri och möbelindustri.
Staden Östersund har sedan lång tid haft en tyngdpunkt mot offentlig verksamhet som sjukvård, utbildning, militär verksamhet och administration.
Arbetsmarknaden har de senaste årtiondena förändrats genom att den statli-
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ga verksamheten har krympt och ett femtontal statliga verk och bolag har
försvunnit från orten.
Åre är en etablerad vintersportort, såväl nationellt som internationellt, med
ett stort antal besökare varje vinter. Åre är inne i expansiv period och satsar
på att utveckla besöksnäringen även under sommarhalvåret. För närvarande
byggs och investeras mycket i kommunen bland annat för att stå beredd inför alpina VM som arrangeras 2007. Åre har också ett expansivt näringsliv
där kända varumärken har utvecklats med Åre som bas, till exempel Peak
Performance.

6.1.1

Näringsliv, arbetsmarknad och utbildning

Arbetslösheten i regionen är något högre än i riksgenomsnittet. Sysselsättningsutvecklingen har varit negativ sedan början av 1990-talet men under
början av 2000-talet ses en ökning av antal sysselsatta. På landsbygden har
rationaliseringarna i skogs- och jordbruket fortsatt kontinuerligt. Sysselsättningen har minskat i statlig och kommunal verksamhet, till följd av att
statlig verksamhet har försvunnit och till följd av en minskad sysselsättning
inom sjukvården. Sedan mitten av 1990-talet ses en viss förbättring av
arbetsmarknaden genom en ökning av antal sysselsatta i privat sektor till
följd av en tillväxt i företagstjänster och utbildning.
Det är främst två näringsgrenar som har haft tillväxt. Den ena är forskning
och utbildning där universitetet har utvecklats positivt, men även annan
utbildning har expanderat. Den andra är företagstjänster där sysselsättningen
har fördubblats på tjugo år. Den största tillväxten har skett inom distansoberoende tjänster från callcenter till telefonbank, systemutveckling och
systemförvaltning.
De största arbetsgivarna finns i kommunerna och landstinget. Vård och omsorg sysselsätter flest personer i LA-regionen trots en kraftig minskning av
antalet anställda.
Jämtlands län är ett utpräglat småföretagarlän, endast sju arbetsställen har
fler än 200 anställda. Nyföretagandet ligger högre än riksgenomsnittet de
senaste fem åren.
Mittuniversitetet i Östersund fick universitetsstatus den 1 januari 2005. I
Östersund finns 5 500 studenter inskrivna och universitetet har cirka 370
anställda. Några exempel på hela utbildningsprogram är socionomutbildning, ekonomutbildning, turismvetenskaplig utbildning, program för
personal- och arbetslivsfrågor, sjuksköterskeutbildning och systemvetenskaplig utbildning. Vidare finns utbildningar i miljövetenskap. Några av

88

forskningsprofilerna är turism, miljö/resurshushållning, sjukskrivning/
socialförsäkring och forskning kring idrott och upplevelseteknologi.
Turism

Turismen och turistrelaterade näringar i Jämtland omsätter cirka 3 miljarder
kronor per år. Totalt sysselsätts upp till 3 000 årsarbetskrafter inom turistrelaterade näringar. Turismen svarar för över nio miljoner gästnätter årligen.
Turismen har haft en årlig tillväxt om cirka fyra procent de senaste åren. Tre
av fyra övernattande gäster var svenskar och en av tio kom från våra nordiska grannländer.
Åre kommun är den mest turismberoende kommunen i länet. I Åre kommun
arbetar cirka 25 procent av de förvärvsarbetande i turismberoende branscher. För att möta den ökande turismefterfrågan planeras en utbyggnad av antalet turistbäddar. I Åre kommuns vision 2011 planeras för minst 5 000 nya
bäddar.
Försvarsomställningen

Till följd av omstruktureringar i det nya försvaret kommer den militära
verksamheten i Östersund att läggas ner eller flyttas. Totalt berörs cirka
1250 årsarbetskrafter civil och militär personal. Regeringen aviserade därför
i samband med försvarsbeslutet ett antal specifika åtgärder för Östersunds
LA-region. I samband med att budgetpropositionen presenterades våren
2005 presenterades ytterligare åtgärder. Dessa innebär att 1 150 arbetstillfällen kommer att lokaliseras till Östersund. Det handlar om hela eller delar
av: Arbetsmarknadsverket, Folkhälsoinstitutet, myndigheter under Försvarsdepartementet, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Naturvårdsverket och Statens institut för kommunikationsanalys.

6.1.2

Infrastruktur och bostäder

Bostadsmarknaden i Östersund med omnejd bedöms vara stabil och i balans.
De lägenheter och villor som blir lediga eller bjuds ut till försäljning behövs
för att klara omflyttningen på den lokala bostadsmarknaden. Avvecklingen
av Östersunds garnison innebär att cirka 300 smålägenheter frigörs. I Åre
kommun råder bostadsbrist. Det sker mycket byggnation i Åre för närvarande vilket även kommer att innebära ett tillskott av efterfrågade permanentbostäder. I länets övriga kommuner, förutom Krokom, råder överskott på
bostäder och stora rivningar av det befintliga beståndet planeras eller har
genomförts.
Förbindelser mellan Östersund och Stockholm är goda både med tåg och
flyg. Det finns fem dagliga flygförbindelser mellan Östersund och Stockholm/Arlanda i bägge riktningarna. Sträckan trafikeras av SAS och Fly Me
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och restiden är cirka 60 minuter. En resa mellan Östersund och centrala
Stockholm tar, inklusive marktransporter och incheckningstid 2-2,5 timmar.
Snabbtågsanpassningen av Norra Stambanan genomförs i början av planperioden 2004-2015. När den är klar planerar SJ att börja trafikera Stockholm-Östersund med snabbbare tåg. Därigenom kommer X2000 att kunna
börja trafikera Stockholm-Östersund år 2008, med en restid på 4 timmar.
Vägnätet är överlag av god standard även om det fortfarande finns "flaskhalsar" som behöver åtgärdas och vissa delar av det finmaskiga vägnätet i
länet som är i behov av förbättringar. Mellan Östersund och Åre behöver
vägnätet förbättras.
För närvarande sker det en utbyggnad av bredbandsnätet som ska täcka hela
länet. Möjligheter till kommunikation via bredband kommer att finnas på de
allra flesta platser och bostadsområden i hela regionen. Stor vikt har lagts på
att bygga ett robust och redundant nät, även vad gäller kommunikationerna
med övriga landet.

6.1.3

Regional utveckling och profilområden

Målet för Jämtlands tillväxtprogram50 är att öka företagens lönsamhet och
omsättning för ökad sysselsättning i länet. Fyra insatsområden är särskilt
prioriterade;
-

Upplevelsenäringarna
Skogen som resurs
Distansoberoende tjänster
Entreprenörskap och företagandets villkor

Tillväxtprogrammen är tydligt fokuserade mot näringslivsutveckling och
tillväxt. Ett antal profilområden kan identifieras i näringslivet. Ett profilområde finns inom turism-, utrustningsföretag, idrotts- och upplevelseteknologi. Inom detta område bedrivs forskning vid Mittuniversitetet och företag
inom vissa nischer till exempel Lenko (snökanoner) och Hillebergs (tält).
Regionen är bra på stora evenemang. Alpina VM 2007 kommer att arrangeras i Åre. Mittuniversitetet har en tradition av turismutbildningar och
forskning inom turism (Etour).
Ett andra profilområde är distansoberoende tjänster där företag t.ex. har
systemförvaltning i regionen, telefonbanker med kvalificerad personal, företag som arbetar med dokumenthantering och system för rationalisering av
arbetsflöden.
50

Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län 2004-2007.
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Ett tredje profilområde finns kring fordonsteknik och har utvecklats i hög
utsträckning som spin-off från Försvarets verksamhet.
Jämtland har ett miljöprofilområde med flera projekt som till exempel ”Nordens Gröna Bälte” som engagerat företagen till aktivt miljöarbete. Ett stort
antal företag är miljöcertifierade och samarbetar för att göra ytterligare
miljöanpassningar i sin verksamhet.

6.2

Scenarion över turistutveckling till följd av
vinter-OS 2014

En del i Statskontorets uppdrag är att bedöma effekterna av en ökad turism
till Sverige till följd av ett OS-värdskap. I detta ligger att först bedöma hur
stor ökning av turismen som kan förväntas om Sverige får vinter-OS. I det
här avsnittet diskuteras primärt dels hur stor ökning av den regionala turismen som kan vara rimlig, dels vad olika ökningar betyder ekonomiskt i
form av en ökad omsättning. Vi redovisar också några siffror för effekten på
exportturismen nationellt.
Att göra en prognos för hur den utländska turismen i Jämtland och Sverige
kommer att påverkas av ett vinter-OS är vanskligt. I princip finns ett stort
antal olika scenarion man kan tänka sig såväl kvalitativt som kvantitativt. I
kapitel 4 framgick att de osäkerhetsmoment som finns vid beräkningar på
turismens effekter rent generellt är stora och erfarenhetsmässigt verkar det
finnas en tendens att överskatta turismeffekterna.
För att i någon mån hantera osäkerheten arbetar vi med olika scenarion med
alternativa antaganden om en förväntad turistutveckling i regionen. Vi har
också jämfört med den ökning av exportturismen som förväntades i samband med senaste OS-ansökan från Åre och Östersund 2006 och Stockholms OS-ansökan inför 2004 års sommarspel.

6.2.1

OS påverkan på exportturismen i Jämtland 20072020

Vi kommer att diskutera tre alternativa scenarion för hur exportturismen i
Jämtland kan komma att påverkas av vinter-OS 2014. Vi kommer dels att
analysera ett alternativ där OS inte alls innebär en ökning av turismen utöver vad som annars kan förväntas. I detta vårt nollalternativ, där effekten
av OS på turismen helt uteblir, antar vi att den utländska turismen i Jämtland fortsätter att som idag växa med 4 procent per år. Detta ganska pessimistiska scenario i meningen att OS inte har någon positiv effekt på turis-
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men regionalt eller nationellt överhuvudtaget är kanske inte det mest troliga
men vi bedömer det vara viktigt att ha det med som en möjlighet av flera.
Ett andra scenario är att effekten på turismutvecklingen blir densamma som
i Oppland, den region i Norge där Lillehammer ligger, perioden 1989-2000,
dvs. före, under och efter spelens genomförande. Mer precist antar vi i detta
scenario att antalet utländska turister i Jämtland, mätt i termer av antalet
gästnätter, följer samma procentuella utveckling som motsvarande mått för
Oppland.
Antagandet om att turismen i Jämtland kommer att utvecklas på samma sätt
som den utländska turismen till Oppland kan diskuteras. Å ena förefaller det
rimligt att anta att från en utländsk turists synvinkel så är Lillehammer/Oppland och Östersund/Åre jämförbara. Både ligger i norra Europa, har likartat
klimat, kostnadsläge, och inriktning mot vintersport och vinterrekreation.
Vidare är en fördel med detta scenario att det bygger på en utveckling som
inträffat. Å andra sidan finns betydande skillnader. För det första är åtminstone Östersund en betydligt större stad än Lillehammer. En annan potentiellt
viktig skillnad är avståndet till stora städer. Lillehammer är beläget ca 20
mil från Norges huvudstad Oslo medan avståndet från Åre och Östersund
till motsvarande stora svenska städer är mellan 60-80 mil. Denna skillnad
kan ha betydelse för turismutvecklingen. För det tredje kommer det vara 20
år mellan de två spelen vilket innebär att världen förändrats i en mängd
olika avseenden som kan göra antagandet tvivelaktigt.
Vi kommer också att analysera ett tredje alternativ som innebär en väsenligt
bättre turismutveckling än vad som var fallet i Lillehammer/Oppland. I korthet innebär detta alternativ att ökningen av den utländska turismen är 60
procent högre än Lillehammer/Oppland under perioden 2010-2016, för att
därefter öka med en procent per år. Detta är knappast ett realistiskt scenario51 utan den främsta anledningen till att vi har det med är att undersöka
vad en så kraftig ökning av turismen får för effekt på den ekonomiska
utvecklingen i regionen.
Närmast beskriver vi vad de olika antaganden om turismutvecklingen från
år till år får för effekt på antalet utländska turister.

51

Bl.a. kan man diskutera det rimliga i att Åre och Östersund kommer ha tillräcklig kapacitet logimässigt för att kunna ta emot en så stor ökning.
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Prognos över utländskt kommersiellt boende52

Tabell 11 redovisar effekten av OS på den utländska turismen i Jämtland
givet de olika antagandena ovan. Utgångspunkten för effektberäkningarna är
antalet utländska gästnätter i kommersiellt boende år 2003. Detta år uppgick
antalet kommersiella gästnätter i Jämtland till 328 000. Den andra kolumnen
visar utvecklingen av antalet gästnätter i nollalternativet med en årlig
ökning på fyra procent. Kolumn 3 och 4 visar utvecklingen i de två andra
scenarion vi analyserar. Notera antagandet om att OS får en effekt på turismen först från och med år 2010. Effekten av OS på antalet gästnätter visas i
kolumnerna 5 och 6.53
Det första scenariot, att utvecklingen följer samma procentuella ökning som
i Lillehammer/Oppland, indikerar att ett olympiskt spel i Östersund och Åre
2014 ökar de utländska gästernas konsumtion av kommersiellt boende med
totalt 1 504 753 gästnätter, eller i genomsnitt 136 795 gästnätter per år, mellan 2010-2020. Detta innebär en ökning med drygt 41 procent jämfört med
idag. Prognosen innebär som sagt att turismen börjar ta fart på allvar först
tre innan det år själva spelen genomförs.
Perioden 2009-2014 ökar den utländska turismen med drygt 55 procent
vilket kan jämföras med en ökning på knappt 17 procent i nollalternativet.
Under året då de olympiska spelen genomförs ökar turismen i relativt låg
utsträckning, bara 8,7 procent, vilket dock är mer än dubbelt så mycket som
ökningen utan OS. Att ökningen är mindre under 2014 då de olympiska
spelen går av stapeln beror på att det året trängs den största delen av den
ordinarie turismen undan av besöken från den ”olympiska familjen”.
Ett väl genomfört evenemang ökar inte bara omvärldens kännedom om
regionen, utan kan skapa en bild av regionen som ett potentiellt och attraktivt turistmål. Under förutsättning att Östersund och Åre genomför evenemanget framgångsrikt samt genomför lyckosamma marknadsföringskampanjer av olika slag efter evenemanget, bedömer vi att antalet utländska
gästnätter har möjlighet att – i likhet med Oppland – utvecklas ytterliggare
under 2015-2016. Sedan följer några år då den utländska turismen minskar
p.g.a. att de förväntar sig högre priser och en region som är överbefolkad.
För 2020 ligger nivån på antalet gästnätter 24 037 eller knappt 4 procent
över den nivå vi förväntar oss i nollalternativet.
Sammanfattningsvis innebär detta scenario en kraftig men temporär ökning
av exportturismen.

52

Antal gästnätter utgörs av samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och
konferensanläggningar med minst 5 rum eller 9 bäddar, stugbyar med minst 5 stugor eller
20 bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Populationen omfattar också campingplatser. Källa: SCB
53
Effekten fås genom att ta kolumn 4 respektive kolumn 3 minus kolumn 2.
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Det andra scenariot, att den utländska turismen utvecklas väsentligt bättre
innebär att ett scenario där vi antar en högre permanent tillväxt för turistnäringen. Detta scenario har därför som redan nämnts, när det gäller effekten på exportturismen i Jämtland, närmast karaktären av ett räkneexempel. I
ett nationellt perspektiv kan emellertid scenariot vara mer rimligt och vi
använder det därför senare i rapporten som ett av flera möjliga antaganden
om exportturismens utveckling för hela nationen.
Tabell 11: Tre scenarion för exportturismens utveckling (mätt i antalet
kommersiella gästnätter) i Jämtland 20072020
År
Nollalternativ
OS
OS
OS-effekt
OS-effekt
(4 % ökning
(mellan)
(hög)
(medel)
(hög)
per år)
2003
328 000
328 000
328 000
0
0
2004
341 120
341 120
341 120
0
0
2005
354 765
354 765
354 765
0
0
2006
368 955
368 955
368 955
0
0
2007
383 714
383 714
383 714
0
0
2008
399 062
399 062
399 062
0
0
2009
415 025
415 025
415 025
0
0
2010
431 626
431 729
431 792
104
166
2011
448 891
509 547
545 941
60 657
97 051
2012
466 846
555 953
609 417
89 107
142 570
2013
485 520
644 795
740 361
159 275
254 841
2014
504 941
701 059
818 729
196 118
313 788
2015
525 139
803 562
970 616
278 424
445 478
2016
546 144
836 942
1 011 421
290 798
465 277
2017
567 990
733 591
1 021 535
165 601
453 545
2018
590 709
719 921
1 031 751
129 212
441 041
2019
614 338
725 759
1 042 068
111 422
427 730
2020
638 911
662 948
1 052 489
24 037
413 577
Total
8 411 695
9 916 449 11 866 760
1 504 753
3 455 065

Utländskt icke-kommersiellt boende

Vi har ännu inte inkluderat det icke-kommersiella boendet. Det avser resor
där man bor hos släkt och vänner, i eget fritidshus eller campar utanför
någon campingplats och därmed inte betalar för övernattningen. Någon
uppskattning av hur stort detta boende är avseende utländska turister finns
inte tillgänglig för Jämtlands län utan vi använder uppskattningar gjorda på
riksnivå. På riksnivå uppskattas det icke kommersiella boendet stå för ca 40
procent av det totala antalet utländska gästnätter.54 Om vi antar att detsamma gäller för Jämtlands län ger det ytterliggare 1 003 169 respektive 2 303
376 gästnätter i de två ”OS-alternativen”.
Till sist utgörs turismen av antalet dagsbesökare. En dagsbesökare avser en
besökare som inte övernattar utan är på besök över dagen eller på genomresa och som inte är i besökarens vanliga/dagliga omgivning. Dagsbesökare
54

IBIS 2002 Resultat från undersökningen om inkommande besökare i Sverige Turistdelegationen (2003).
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stod i Jämtlands län för ca 8 procent av det totala antalet gästnätter (kommersiellt och icke-kommersiellt) men sannolikt är huvuddelen av dem
svenskar. Effekten av de utländska dagsbesökarna är troligtvis försumbar
och därför gör vi ingen beräkning på dem.
Sammanfattningsvis skapar de olympiska spelen i Östersund och Åre 2014 i
enligt vårt turistscenario medel 1 504 753 kommersiella utländska och 1 003
169 icke-kommersiella utländska gästnätter i Jämtland. Det blir totalt 2 507
922 extra gästnätter. Motsvarande siffra för hög-alternativet är 5 758 441
extra gästnätter.
Gästnätterna antas fördelas på följande boendeformer:55
Tabell 12: Gästnätter efter boendeform
Boendeform
OS
(mellan)
Hotell, motell och pensionat
391 236
(andel 15,6 %)
Stuga
787 488
(Andel 31,4 %)
Camping
326 030
(Andel 13,0%)
Släkt och vänner
652 060
(Andel 26,00%)
Övrigt icke-kommersiellt
351 109
(Andel 14,0%)
Totalt
2 507 922

OS
(hög)
898 317
1 808 151
748 597
1 497 195
806 182
5 758 441

Ökad omsättning som en effekt av de olympiska spelen.

Besökarnas dygnsutlägg varierar stort mellan olika resenärer och destinationer. Under år 2004 konsumerade den genomsnittliga turisten i Jämtlands län
för 295 kronor per dag men variationen är stor beroende på gästkategori. För
att kunna beräkna vilken omsättningsökning den ökande turismen genererar
antar vi följande dygnsutlägg, se tabell 13.56 Den olympiska familjen förväntas enligt vår modell spendera 179 miljoner kronor. Med dessa antaganden och de olika antaganden vi gör om hur antalet gästnätter utvecklas kan
vi beräkna fram en total omsättningsökning.
Under antagandet om att den utländska turismen utvecklas enligt scenario
OS-mellan ovan får vi att den sammanlagda konsumtionsökningen i den
55

Statistik avseende fördelning på boendeformer på länsnivå finns inte, därför används här
uppskattningar på riksnivå. Källa: Turistdelegationen
56
Dygnsutläggen baseras på de värden som anges i 2004 Fakta om turismen i Jämtland
Härjedalen (2005). Dygnsutläggen för ”hotell, motell och pensionat” samt ”stuga” är vägda
genomsnittliga utlägg avseende rapportens ytterliggare uppdelning avseende boendeform.
Vi antar att ”stuga/rum” och ”stugby” blir ”stuga” och att vandrarhem i ingår ”hotell, motell
och pensionat” enligt Turistdelegationens uppdelning.
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jämtländska ekonomin som en effekt av vinter-OS uppgår till 1,126 miljarder kronor. I det alternativa, mer optimistiska scenariot (OS-hög) genererar spelen en omsättningsökning på totalt 2,355 miljarder kronor.
Tabell 13: Utlägg per gästnatt (kronor) och totalt för de två OS-scenariona
Boendeform
Dygnsutlägg Totala utlägg Totala utlägg
(kr)
OS-mellan
OS-hög
(Mkr)
(Mkr)
Hotell, motell och pensionat
837
328
752
Stuga
362
285
655
Camping
250
82
187
Släkt och vänner
138
90
207
Övrigt boende
466
164
376
OS-familjen
179
179
Totalt
1126
2355

6.2.2 Vinter-OS påverkan på exportturismen nationellt
En möjlig effekt av ett vinter-OS i Åre och Östersund är att den utländska
turismen i övriga Sverige också får sig ett uppsving. Som nämndes i förbigående i kapital 4 uppgick Sveriges turistexport till drygt 47 miljarder
kronor år 2003. Statistik från Turistdelegationen visar att turistexporten
ökade med drygt 22 miljarder kronor,57 eller 87 procent, perioden 19952003. I genomsnitt var ökningen nästan 9 procent per år. Det är således en
bransch i växande.
I samband med Östersunds senaste ansökan uppskattade arrangören att OS
skulle öka exportturismen med totalt 3,6 miljarder kronor under en 6-års
period.
När Stockholm sökte de olympiska sommarspelen 2004 genomfördes en
utredning som bland annat presenterade ekonomiska bedömningar av ett
OS-arrangemang i Stockholm år 2004. Den totala direkta omsättningsökningen i den svenska ekonomin till följd av exportturism beräknades av
OS-arrangören till drygt 14,1 miljarder kronor. Av dessa 14,1 miljarder
antogs den absoluta merparten genereras i perioden före spelen.
Ovanstående är båda uppskattningar som skulle kunna ligga till grund för en
bedömning av hur ett vinter-OS 2014 i Åre/Östersund skulle kunna påverka
den utländska turismen till Sverige. Samtidigt vet vi från litteraturgenomgången i kapitel 4 att effekterna på turistnäringen av olympiska spel tenderar
att överskattas, i synnerhet av de potentiella arrangörerna. Det finns därför
anledning att betrakta dessa förväntade effekter på exportturismen med viss
skepsis. Det gjorde också till exempel RRV i sitt yttrande om en statlig
57

I löpande priser.
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garanti inför Stockholms OS-ansökan 2004. RRV antog i sina alternativa
beräkningar en ökad exportturism som var hälften så stor som den siffra
som arrangören lagt fram. RRV antog med andra ord att exportturismen på
grund av sommar-OS skulle öka med knappt 7,1 miljarder kronor.
För att hantera den stora osäkerheten laborerar vi även här med ett antal
scenarion. Det första och mest optimistiska scenariot är att exportturismen
utvecklas på samma sätt som förutsågs i Östersunds 2006 ansökan, dvs. en
ökning av exportturismens omsättning med totalt 30 procent till följd av OS.
30 procent på 47 miljarder kronor innebär ett tillskott till total efterfrågan i
ekonomin med 14,1 miljarder kronor. Ett andra och inte lika optimistiskt
scenario är en omsättningsökning som är hälften så stor eller 7,05 miljarder.
Detta motsvarar en 15-procentig ökning. Ett tredje scenario är att effekten
på nationen som helhet är synonym med utvecklingen av exportturismen i
Jämtland och det mest optimistiska scenariot där: en omsättningsökning
med 2,4 miljarder kronor eller 5 procent. Ett fjärde scenario är som ovan
men att vi antar den lägre omsättningsökningen om drygt 1,1 miljarder
kronor. Slutligen har vi ett pessimistiskt scenario där exportturismen inte
påverkas av OS överhuvudtaget.
När man begrundar dessa olika antaganden ska man ha i minnet att de effekter vi talar om är effekter på exportturismen som orsakas av att Sverige står
som värd för ett olympiskt vinterspel. Det är således effekter utöver den
ganska stora ökning av denna turism som Sverige haft de senaste 10 åren
och den betydande ökning som prognostiseras fram till år 2020.
En jämförelse med den turismökning som förväntas av arrangörerna bakom
vinter-OS i Vancouver 2010 kan ge perspektiv på vilket av dessa scenarion
som är mest realistiskt. Arrangörerna där laborerar som vi kunde läsa i avsnitt 4.3 med fyra turismscenarion. I det mest optimistiska alternativet antas
OS generera 4,2 miljoner turister till British Columbia medan i det minst
optimistiska scenariot stannar ökningen på drygt 1 miljon turister. I ljuset av
dessa siffror måste våra scenarier ovan anses vara optimistiska. I de två
scenarierna för Jämtland ökar antalet utländska gästnätter under perioden
2007-2020 med 2,5 miljoner respektive 5,7 miljoner. Detta är ökningar som
är i paritet och till och med väsentligt överstiger Vancouvers prognoser. En
konsekvens av detta är rimligen också att de två ökningarna om 15 respektive 30 procents ökning av exportturismen måste bedömas vara orealistiska.

6.3

Effekter på regional ekonomi och
arbetsmarknad

I detta kapitel redovisas de effekter på regional ekonomi och arbetsmarknad
som OS 2014 beräknas ge upphov till. Beräkningarna kompletteras med en
avslutande diskussion, främst för att diskutera om resultaten av genomförda
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modellberäkningar är rimliga – för att belysa frågan ”har modellen räknat
rätt”?
En annan fråga skulle kunna formuleras ”har modellen räknat på rätt saker”?
Eller ”har beräkningarna tagit hänsyn till alla viktiga faktorer”? Denna fråga
behöver problematiseras. Alla modellberäkningar innebär förenklingar. En
viktig förenkling i detta sammanhang är att beräkningarna huvudsakligen
avser Efterfrågeeffekter, medan de Utbudseffekter som OS 2014 kan tänkas
ge upphov till beaktas i mycket liten utsträckning.
Efterfrågeeffekterna kan översiktligt beskrivas på följande sätt. Investeringar i anläggningar, infrastruktur m.m., och aktiviteter i samband med ett
genomförande av OS 2014 innebär en ökad efterfrågan på varor och tjänster
(i jämförelse med ett alternativ utan OS). En del av denna efterfrågan kommer att riktas mot företag i Jämtland, under förutsättning att det finns lediga
(och konkurrenskraftiga) resurser i regionen. Detta medför ökad efterfrågan
på såväl arbetskraft som de varor och tjänster som de berörda företagen använder i sin produktion. En del av denna ökade efterfrågan på varor och
tjänster riktas mot företag i regionen och ger därmed upphov till indirekta
efterfrågeeffekter i regionen. Dessa leder i sin tur till ytterligare efterfrågan
på resurser i regionen, osv.
De totala efterfrågeeffekterna kan beskrivas som summan av alla direkta
och indirekta effekter på regionens produktion som OS 2014 beräknas medföra. Här ingår bland annat den produktionsökning som uppstår på grund av
ökad konsumtion, till följd av ökade inkomster i regionen. I huvudsak handlar de totala efterfrågeeffekterna om att regionens produktion per capita
ökar. Men en del av den högre efterfrågan kan också förväntas uppstå på
grund av en större befolkning, jämfört med ett alternativ utan OS 2014.
Orsaken är att den högre ekonomiska aktiviteten i regionen under den
aktuella perioden kan förväntas påverka regionens flyttnetto i viss utsträckning.
Som en återspegling av den ökade produktionen kan efterfrågeeffekterna
uttryckas i termer av ökad arbetskraftsefterfrågan, dvs. ökad sysselsättning,
både inom och utanför Jämtland.
De möjliga utbudseffekterna handlar i grunden om att OS 2014 öppnar nya
marknader för befintliga och nya företag i Jämtland. Man kan exempelvis
tänka sig att turistnäringen i regionen får en varaktigt bättre utveckling.
För andra företag, i synnerhet sådana som har anknytning till rekreation och
fritid, kan OS 2014 tjäna som ett extraordinärt tillfälle för marknadsföring
av nya produkter. För vissa företag kan detta tänkas leda till en expansion
som inte vore möjlig utan den katalysator som OS innebär. Vad som är
gemensamt för dessa tänkbara utbudseffekter är att OS 2014 skapar förut-
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sättningar för ökad produktion och expansion på marknader som ligger
utanför den efterfrågan som själva OS-projektet genererar.
Det vore naturligtvis önskvärt att i beräkningarna ta hänsyn till såväl efterfrågeeffekter som utbudseffekter till följd av OS 2014. Problemet är att det i
praktiken inte går att beräkna hur stora utbudseffekterna förväntas bli. Det
saknas helt enkelt underlag för att kunna göra sådana beräkningar.
Däremot är det möjligt att göra antaganden om att vissa typer av företag får
en varaktigt högre efterfrågetillväxt av till följd av OS. Det exempel som
nämndes ovan, turistnäringen, ligger nära till hands för ett sådant antagande.
I de resultat som redovisas nedan ingår därför ett scenario där vi antar en
tillväxt för turistnäringen som liknar den i Lillehammer - scenario OS-mellan ovan. I ett annat scenario antar vi den högre och mer varaktiga utvecklingen för exportturismen - scenariot OS-hög.

6.3.1

Beräkningsmodell

Den modell som används för beräkningarna är rAps, en förkortning för
regionalt analys- och prognossystem. Denna modell har sedan den kom i
bruk för ca fem år sedan använts i flera liknande analyser av effekter till
följd av ”efterfrågechocker” på regionala ekonomier. Modellsystemet rAps
har också använts som underlag för att ge en samlad bild av den regionala
utvecklingen i det nationella scenario som presenteras i den senaste Långtidsutredningen.58
Modellen arbetar med detaljerade data; exempelvis är befolkningen indelad
efter ålder, kön, födelseland och utbildning; produktionen är uppdelad på 49
branscher, och arbetskraftsefterfrågan är specificerad efter utbildningsbakgrund. Modellen är uppbyggd från samband både på kommunal och regional nivå, och består av fem delmodeller:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Befolkning,
Arbetsmarknad,
Regionalekonomi,
Bostadsmarknad,
Eftermodell för kommuner.

Modellen drivs av exogen efterfrågan riktad mot regionens produktionssystem: export, bruttoinvesteringar samt statlig och kommunal konsumtion.
Hur dessa efterfrågekomponenter förändras över tiden bestäms av vilka
tillväxttakter som antas, som t.ex. kan baseras på nationella antaganden.
58

Regional utveckling – utsikter till 2020. Bilaga 3 till LU 2003/04, SOU 2004:34

(Hhttp://www.regeringen.se/content/1/c6/01/82/98/12f53953.pdfH)

99

Vid sidan av de efterfrågesamband som redan finns i modellen är det möjligt att ta bort eller lägga till nya efterfrågekomponenter, exempelvis för att
återge den efterfrågan som OS 2014 representerar.
Figur 1

Modellsamband i rAps

Regional Ekonomi

Arbet smarknad

Bef olkning

6.3.2

Bost adsmarknad

Kommunal Ekonomi

Indata och förutsättningar för beräkningar

I det följande beskriver vi de indata och andra förutsättningar som har legat
till grund för de beräkningar som har gjorts med hjälp av rAps-modellen.
Generella förutsättningar

Alla modeller är uppbyggda kring ett antal antaganden. I rAps finns t.ex.
antaganden om hur olika branschers produktivitet och exportefterfrågan
kommer att utvecklas. När det gäller denna typ av makroekonomiska antaganden utgår rAps från samma förutsättningar som i den senaste Långtidsutredningen, LU 2003/04. Med utgångspunkt i dessa antaganden – som
beskriver utvecklingen ”om inget särskilt görs” – kan konsekvenserna av
olika händelser analyseras.
Förutsättningar för OS- alternativ och Nollalternativ

Metoden för att analysera effekterna av att arrangera OS i Jämtland innebär
att utvecklingen i två grundalternativ jämförs: ett där regionen får OS och
ett där regionen inte får OS. Eftersom OS innebär relativt stora investeringar
i bostäder, anläggningar och annan infrastruktur, och dessutom leder till
ökad turistomsättning, är det viktigt att få en tydlig bild av hur regionen
kommer att utvecklas i båda dessa grundalternativ. Genom att jämföra alternativen kan OS-effekten isoleras. I det följande använder vi termerna ”OSalternativ” och ”nollalternativ” för att beskriva grundalternativen.
Eftersom syftet med analysen är att bedöma de regionalekonomiska konsekvenserna av att arrangera OS i Jämtland kan det verka logiskt att analysera endast ett OS-alternativ och ett nollalternativ. Problemet är att det
finns osäkerheter av olika slag. Ett sätt att hantera dessa osäkerheter är att
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arbeta med scenarier. Det innebär att man i ett första steg beskriver alternativa scenarier för de faktorer som bedöms vara mest osäkra. I ett andra
steg analyseras hur känsliga resultaten är för dessa scenarier. Beräkningarna
har genomförts med alternativa scenarier för följande faktorer:
•
•
•

OS-effekten på turism (se avsnitt 6.2 ovan)
Beslut om Landmärke Norra Europa (”Björntanden”)
Andel av tillkommande arbetskraft som är jämtlänningar

Mot denna bakgrund ingår två nollalternativ och tre OS-alternativ i analysen. Nollalternativen skiljer sig åt genom att det ena innehåller Björntanden
och det andra en utbyggnad av Hotel Scandic. Genom att analysera flera
OS-alternativ kan vi ange ett intervall för de förväntade OS-effekterna i
Jämtland. Vi benämner alternativen ”låg”, ”hög” och ”mellan”.
Högalternativet baseras på de mest expansiva scenarierna för Jämtland, dvs.
stor effekt på turism - scenario OS-hög - och en relativt hög andel arbetskraft från regionen.
Lågalternativet baseras på de minst expansiva scenarierna, inga turisteffekter och låg andel arbetskraft från Jämtland.
Mellanalternativet ligger mellan hög och låg och bygger på en turistutveckling enligt scenario OS-mellan ovan.
I respektive alternativ ingår de mest relevanta investeringarna i idrottsanläggningar, hotell- och konferensanläggningar, bostadshus, trafikinfrastruktur etc., dvs. händelser som kan förväntas leda till relativt stora konsekvenser för den regionala ekonomin.
I nollalternativen ingår således alla investeringar som är beslutade eller planerade att genomföras oberoende av OS. Vad som tillkommer i OS-alternativen är investeringar och andra åtaganden som är OS-specifika och som
leder till en ökad real efterfrågan på varor eller tjänster. Det innebär t.ex. att
hela byggkostnaden för en OS-specifik anläggning inkluderas i analysen,
oavsett hur stor del av denna kostnad som belastar arrangörerna. I de tre OSalternativen ingår alla OS-specifika investeringar i anläggningar etc. Dessutom inkluderas framtida drift av permanenta anläggningar liksom monterings- och demonteringskostnader för temporära anläggningar. Däremot ingår inte genomförandet och driften av de olympiska spelen. I ett fjärde OSalternativ har vi därför kompletterat ”Mellanalternativet” (se ovan) med
kostnaderna för att genomföra spelen, med benämning Mellan+genomförande”.
Termen ”aktiviteter” avser alla investeringar eller andra åtgärder som är av
relevans för analysen, dvs. åtgärder som leder till effekter på den reala eko-
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nomin. Flertalet aktiviteter är OS-specifika, dvs. de kommer inte att genomföras om Jämtland inte får OS. Dessa aktiviteter (typ 1) ingår endast i OSalternativen. Andra aktiviteter (typ 2) genomförs oberoende av OS. Slutligen finns det aktiviteter (typ 3) som är specifika för nollalternativen, dvs.
sådana som utgår (ersätts av andra) om Jämtland får OS.
Tabell 14

Tre typer av aktiviteter

Alternativ
Nollalternativ
OS-alternativ

Kategori av aktiviteter
Typ 1
X

Typ 2
X
X

Typ 3
X

Att en aktivitet är specifik för ett visst alternativ innebär antingen att aktiviteten i sig är unik, dvs. att aktiviteten inte finns med i något annat alternativ, eller att aktivitetens omfattning eller tidsplan är unik. Som exempel
kan nämnas bostadsinvesteringar vid Storsjön. Dessa finns med i såväl OSalternativen som i nollalternativen. Skillnaden är att i nollalternativen antas
genomförandet ske efter 2014. I OS-alternativen tillkommer dessutom vissa
kostnader för att anpassa bostadsområdet efter ett OS-arrangemang. Den
huvudsakliga skillnaden mellan de olika alternativen sammanfattas i tabell
15.
Tabell 15

Specifikation av Noll- och OS-alternativ

Alternativ
Nollalternativ 1

Nollalternativ 2
OS-alternativ 1
”Mellan”

OS-alternativ 2
”Låg”

OS-alternativ 3
”Hög”
OS-alternativ 4
”Mellan+genomf”

Förklaring
Beslutade/planerade aktiviteter av regionalekonomisk betydelse som
kommer att genomföras även om Jämtland inte får OS. Investeringar i
idrottsanläggningar, hotell, konferensanläggningar, bostäder, trafiksystem etc.
Samma aktiviteter som Nollalternativ 1 förutom ”Björntanden”. I
Nollalternativ 2 ingår istället en utbyggnad av Hotell Scandic
Alla aktiviteter som är OS-specifika, exkl. drift och genomförandet av
spelen. Tyngdpunkt på investeringar i idrottsanläggningar och
boende. Vissa trafikinvesteringar. Ökad turism enligt samma mönster
som vid OS i Lillehammer 1994 – OS-mellan scenariot.
Samma aktiviteter som mellanalternativet. Däremot antas att
turisteffekterna uteblir, dvs. samma trendmässiga turistutveckling
som i de två nollalternativen. Lägre andel av efterfrågad arbetskraft
antas komma från Jämtland, dvs. större inpendling.
Samma aktiviteter som mellanalternativet. Däremot större och mer
varaktiga effekter på turismen i Jämtland – OS-hög scenariot.
Mellanalternativet samt aktiviteter i samband med genomförandet av
spelen.

Aktiviteter och förutsättningar för Nollalternativen och OS-alternativen

Som framgår av kapitel 3 kan den totala budgeten för OS delas in i en investeringsbudget och en genomförandebudget. I det följande redovisar vi först
de investeringar som har analyserats med hjälp av rAps, därefter de aktiviteter som har med genomförandet att göra. I vissa fall finns det avvikelser
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mellan de kostnader som används i modellberäkningarna och de kostnader
som ingår i arrangörens investerings- och genomförandebudget. Skälet är att
beräkningarna inkluderar reala men inte finansiella poster. Byggkostnader
som arrangören inte betalar på grund av att anläggningarna hyrs ingår i rAps
men inte i investeringsbudgeten. Andra finansiella kostnader som arrangören betalar ingår inte i rAps, t.ex. kapitalkostnader, hyror eller andra transfereringar som inte leder till någon direkt effekt på produktionen.
Allmänna förutsättningar för beräkningarna när annan information saknas
1.
Byggkostnader
Flerbostadshus: 20 000 kr/kvm
Hotell: 10 000 kr/kvm
2.
Driftkostnader för permanenta anläggningar
Flerbostadshus: 250 kr/kvm eller 1,25 % av byggkostnad
Hotell: 1000 kr/kvm eller 10 % av byggkostnad
Arenor (t.ex. idrottsanläggningar): 5 % av byggkostnad
3.
Tidplan för investeringar
Enligt den tidsplan som redovisas nedan.

Källa: Sammanställning av uppgifter från SCB samt uppgifter om kostnader för
”Björntanden”

I tabell 16 och 17 redovisas alla OS-specifika investeringar som har inkluderats i rAps-beräkningarna. Dessa investeringar ingår i samtliga fyra OSalternativ. I efterföljande tabell, tabell 18, redovisas alla gemensamma
investeringar, dvs. de som finns med i såväl OS- som nollalternativen.
Därefter redovisas i tabellerna 19 och 20 de investeringar som är specifika
för nollalternativen. En sammanfattning ges i tabell 21.
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Tabell 16

OS-specifika investeringar, indata till rAps (2005-2020)

ÖSTERSUND
Aktivitet
Idrottsanläggningar
1. Ishall (7000)
2. Ishall (7000)
3. Ishallx2 (10 000)
4. Ishall (8000)
5. Ishall (8000)
6. Längd
7. Skidskytte
8. Backhoppning
9. OS-by
10. Mediacenter
11. Öppningsarena
12. Ceremoniplats
Boende
13. Mediaby
14. Boende frivilliga/personal
15. Temporärt hotell
16. Rum NOC gäster
17. Rum Domare och referatorer
33. Säkerhetspersonal
Övrig infrastruktur
18. Flygstation
19. Trafikanordningar
20. VA- och avfallshantering
21. Kraftförsörjning

Trafikinvesteringar
42. Mötesstation
44. Frösön-Ytterån
Övrigt
40. Återställningskostnad
41. Säkerhetskostnad
TOTALT

ÅRE
Kostnad
(Mkr)
276
276
316,25
402,5
5,75
138
57,5
230
11681
400
46
5,75
1 004.82
03
115
41,954
5,755
57,5
6,9
14
1,2
10

20
35

Aktivitet

Kostnad
(Mkr)

Idrottsanläggningar
22. Ishall (3000)
23. Ishall (träning)
24. Alpint 1
25. Alpint 2
26. Alpint träning
27. Rodel, bob
28. OS-by
29. Mediacenter

115
5,75
149,56
126,5
23
310,5
62,1
11,5

Boende
30. Mediaby
31. Inhyrda stugor

57,5
07

Övrig infrastruktur
34. Helikopterterminal
35. Vägförbättringar
36. Parkering
37. Lavinskydd
38. VA- och avfall
39. Kraftförsörjning
Trafikinvesteringar
43. Krokom-Åre

Övrigt
240
40. Återställningskostnad
125
41. Säkerhetskostnad
Östersund
4999

3,45
47,15
33,35
6,9
5,75
5,75
150

220
125
Åre
1459

1. Lägenheter Storsjön: 40 000 kvm, byggkostnad 20 000 kr/kvm, total byggkostnad 800
Mkr. För OS-anpassning tillkommer 216 Mkr pga. komplementlokaler och förråd, säkerhet
samt inredning och utrustning. Dessutom tillkommer 50 Mkr till grundinfrastruktur. Det ger
en totalkostnad på 1016 Mkr och med en allmän uppräkning på 15 % (se kap 3) blir det
1168 Mkr.
2. Total byggkostnad 684,75 Mkr. Grundberedning, grundläggning, inredningskostnad,
servicekostnader, kraftledning 189 Mkr. Totalt 873,75 Mkr, vilket med 15 % påslag ger
1 004,8 Mkr.
3. I investeringsbudgeten ingår en hyreskostnad som vi valt att inte beakta.
4. Enligt investeringsbudgeten men utan avdrag för hyresintäkter och drift under OS
5. Enligt investeringsbudgeten men utan kostnad för ersättning till studenter
6. Enligt investeringsbudgeten men utan kostnad för lift som antas byggas oavsett OS
7. I investeringsbudgeten ingår en hyreskostnad som vi valt att inte beakta
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Tidsplanen för alla OS-specifika investeringar följer den översiktliga tidplan
som presenterades i SOK:s förstudie. Där antas den totala investeringsbudgeten fördelas över tid enligt följande: 5 procent av budgeten förbrukas
under 2008, 15 procent av budgeten förbrukas år 2009, 20 procent år 2010,
20 procent år 2011, 30 procent år 2012, samt 10 procent år 2013.
Tabell 17

Sammanfattning av OS-specifika investeringar (2005-2020)

Aktivitet
Idrottsanläggningar
Boende
Trafikinvesteringar
Övrig infrastruktur
Övrigt
TOTALT

Östersund Åre
TOTALT
3 322
804
4 126
1 225
58
1 283
32
102
134
55
150
205
365
345
710
4 999 1 459
6 458

I OS-alternativen ingår även sådana investeringar som genomförs oavsett
om Jämtland får OS eller inte, dvs. investeringar som ingår i såväl OSalternativen som nollalternativen.
Tabell 18

Investeringar i både OS- och nollalternativen (2005-2020)

Aktivitet

Kommun

Lift för Alpint 1
VM Åre 2007
Transporter
Kommunala anläggningar
Övriga anläggningar
Hotell, konferens
Trafikinvesteringar
E14 Pilgrimstad-Locke
Riksväg 45: Sveg
Riksväg 86/87: Genomfart Bispgården
TOTALT

Åre
Åre
Åre
Åre
Åre
Åre

Kostnad
(Mkr)
58
164
78
257
758

Östersund
Härjedalen
Ragunda

130
70
52
1 566

Vissa investeringar är specifika för Nollalternativen, dvs. de utgår om
Jämtland arrangerar vinterspelen 2014.
Tabell 19

Investeringar specifika för Nollalternativen (2005-2020)

Aktivitet
Ishall1
Lägenheter vid Storsjön2
TOTALT

Kommun
Östersund
Östersund

Kostnad (Mkr)
120
978
1 098

1. Ersättningshall om Jämtland inte får OS
2. Denna investering finns även med som OS-specifik (se ”9. OS-by” i Tabell 16 ovan) men har
annorlunda tidsplan i nollalternativen (2017-2019 istället för 2011-2013) och lägre totalkostnad (978
istället för 1168)
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Tabell 20

Övriga investeringar (2005-2020)

Aktivitet
Björntanden1
Utbyggnad av Hotel Scandic2

Kommun
Östersund
Östersund

Kostnad (Mkr)
1 104
41

1. Finns med i Nollalternativ 1 och i samtliga OS-alternativ
2. Finns med i Nollalternativ 2

De investeringar som har analyserats med hjälp av rAps-modellen sammanfattas nedan.
Tabell 21

Sammanfattning av aktiviteter i rAps (2005-2020)

Aktiviteter
OS-specifika
Gemensamma för alla OS- och Nollalternativ
Specifika för Nollalternativ
Björntand (alla OS- samt Nollalternativ. 1)
Hotel Scandic
OS-alternativen
Nollalternativ 1
Nollalternativ 2

Investeringskostnad
6 454
1 566
1 098
1 104
41
9 124
3 768
2 705

Till dessa investeringar tillkommer driftkostnader för alla permanenta anläggningar.
Driften och genomförandet av själva OS-spelen redovisas i tabell 22. Den
övergripande genomförandebudgeten som redovisades i kapitel 3 har här
brutits ner i specifika poster. I brist på annat har vi använt Vancouvers fördelning av genomförandebudgeten på enskilda poster.
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Tabell 22

Genomförande av OS
Andel som
Total kostnad beaktats i rAps

Anläggningsdrift
sportanläggningar
OS-by
Media
mediaby
mediacenter
teknologi
telekommunikation
internet
Ceremonier & kultur
Marknadsföring
Måltider & Service
sjukvård
måltider
transport
säkerhet
Löner, frivilliga
Administration
Övriga kostnader
annat
Paralympics
för-OS
TOTALT

Kostnad som
analyserats i rAps

799
101

0.8
0.8

639
81

70
834
1432
426
38
400
250

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

27
90
471
12
1200
700

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

871
371
158
8 250

0.8
0.8

56
667
1 146
341
30
320
200
0
22
72
377
10
960
560
0
0
297
126
5 903

Att inte hela genomförandekostnaden har analyserats i rAps beror på att
vissa kostnadsposter antingen redan har beaktats i samband med investeringskostnaderna eller avser kostnader som endast är finansiella. Med de
uppgifter som varit tillgängliga är det emellertid svårt att avgöra hur stora
dessa andelar är. Därför har vi i beräkningarna utgått från att 80 % av kostnaderna är reala och därmed relevanta för modellberäkningen.
Vissa kostnadsposter har, vilket framgår av tabellen ovan, helt utgått. Sammantaget innebär det att av de totalt 8,3 miljarder kr som avsatts för genomförandet av spelen har vi antagit att 5,9 miljarder kr avser aktiviteter som
kan inkluderas i modellberäkningen.
OS-alternativ 1-3 innehåller samma aktiviteter. Det som skiljer alternativen
är, som tidigare nämnts, antaganden kring vinterspelens effekter på turism
samt antaganden kring hur stor andel av den arbetskraft som rekryteras för
att genomföra aktiviteterna som är bosatta i Jämtland.
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Förutsättningar för OS-alternativen och nollalternativen
Nollalternativ 1:
80 % av arbetskraft bosatta i Jämtland
Nollalternativ 2:
80 % av arbetskraft bosatta i Jämtland
OS 1 (mellan):
80 % av arbetskraft bosatta i Jämtland, turism enligt Oppland1
OS 2 (låg):
50 % av arbetskraft bosatta i Jämtland, ingen turisteffekt
OS 3 (hög):
80 % av arbetskraft bosatta i Jämtland, större turisteffekt
OS 4 (mellan+genomf.): Som OS 1 plus drift/genomförande av spelen
1. Se avsnitt 6.2 för en mer detaljerad information om OS-spelens förväntade effekter på
turismen i Jämtland

OS-alternativen har inte samma totala effekt på sysselsättningen i regionen
eller på regionens bruttoproduktion eftersom turisteffekterna varierar. Det
vill säga förutom att arbetskraft behövs för att genomföra alla investeringar
och andra aktiviteter, leder den ökade turismen till en ökad efterfrågan på
produktion av varor och tjänster. Om vi räknar samman alla investeringar,
andra aktiviteter, drift av permanenta anläggningar, turismens omsättning
samt genomförandet av OS-spelen, får vi följande:
Tabell 23

Sammanfattning av aktiviteter i rAps 2005-2020 (Mkr)

Alternativ
Nollalternativ 1
Nollalternativ 2
OS 1 (mellan)
OS 2 (låg)
OS 3 (hög)
OS 4 (mellan + genomf.)

Investering
3 768
2 705
9 124
9 124
9 124
9 124

Totalt (inkl drift, turism)
5 536
4 016
12 597
11 470
13 824
18 500 (varav 5903 genomförande)

6.4

Resultat av modellberäkningar

6.4.1

Befolkning

Som nämndes ovan förväntas den högre ekonomiska aktiviteten till följd av
OS påverka regionens flyttnetto och folkmängd. Denna påverkan innebär att
Jämtlands befolkningsminskning dämpas något. OS-effekten beräknas
genom en jämförelse med Nollalternativ 1, dvs. inklusive ”Björntanden”.
Beräknad OS-effekt på Jämtlands befolkning år 2020, jämförelse med Nollalternativ 1:
______________________________
OS 1 (mellan)
31
OS 4 (låg)
-54
OS 2 (hög)
42
OS 3 (mellan+genomf.)
80
___________________________________
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Den beräknade OS-effekten på Jämtlands befolkning är således marginell, i
alla alternativ. Att befolkningen i Låg-alternativet år 2020 blir något lägre
än i Nollalternativ 1 sammanhänger med att den ökade ekonomiska aktiviteten i Nollalternativet är koncentrerad mot slutet av perioden. Figur 2 visar
hur effekten förändras under hela perioden.
Figur 2

Beräknad OS-effekt på befolkning, jämförelse med Nollalternativ 1
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Det bör poängteras att effekten på befolkningen blir måttlig till följd av vad
som diskuterades i kapitlets inledning, att beräkningarna i huvudsak avser
efterfrågeeffekter till följd av OS. Eftersom dessa effekter är temporära är
det också rimligt att OS-effekten på befolkningen blir temporär.

6.4.2

Sysselsättning

Den beräknade OS-effekten på antalet sysselsatta59 kan sammanfattas enligt
nedanstående tablå.

59

Sysselsättning definieras som helårsarbetsplatser i Jämtland ( = förvärvsarbetande dagbefolkning).
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Beräknad OS-effekt på Jämtlands sysselsättning 2007-2020, jämförelse med
Nollalternativ 1:
Summa
Medel per år
2007-2020
2007-2020
____________________________________________________________________
OS 1 (mellan)
8300
590
OS 4 (låg)
7200
510
OS 2 (hög)
9500
680
OS 3 (mellan+genomf.)
13600
970
_____________________________________________________________________

OS-effekten på Jämtlands sysselsättning beräknas således bli betydande. En
ökning av sysselsättningen med 500–1000 personer i medeltal under perioden motsvarar omkring 0,8 -1,6 procent av länets totala sysselsättning.
I Figur 3 visas utvecklingen under perioden 2007-2020. För tre alternativ
blir effekten på sysselsättningen maximal år 2012, med uppemot 2 500 fler
sysselsatta än i Nollalternativ 1. Detta betyder att sysselsättningsnivån detta
år ökar med nästan 4 procent. För det alternativ som också räknar med
effekter av spelens genomförande nås den maximala effekten under OS-året
2014, med drygt 3 000 fler sysselsatta än i Nollalternativ 1.
Figur 3

Beräknad OS-effekt på sysselsättning, jämförelse med
Nollalternativ 1
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I slutet av perioden har effekten mer eller mindre klingat av och ger lägre
sysselsättning än Nollalternativet. Förklaringen är främst att investeringen i
bostäder vid Storsjön (en investering på närmare 1 miljard) genomförs
2017-2019 i Nollalternativet, medan den genomförs 2011-2013 i OS-alternativen. Att alternativet Hög från år 2014 och framåt genererar en högre
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sysselsättning än de övriga OS-alternativen återspeglar effekten av att turistnäringens ökade omsättning i det här scenariot antagits bli mer varaktig.

6.4.3

Inpendling och sysselsatt nattbefolkning

De OS-effekter på sysselsättningen som redovisats ovan avser effekter på
efterfrågan på arbetskraft till följd av aktiviteter i Östersund och Åre. I
vilken utsträckning denna efterfrågan ger arbete till personer bosatta i
Jämtland bestäms i beräkningarna av hur väl länets utbud på arbetskraft
matchar efterfrågan.
Vi har ovan, i tablån ”Förutsättningar för OS-alternativen och nollalternativen”, förutsatt att 80 procent av den sysselsättning som genereras ger
arbete till personer bosatta i Jämtland, i alla alternativ utom ”Låg”. I detta
alternativ förutsätts att 50 procent av arbetskraften rekryteras från Jämtland.
Den externa rekryteringen av arbetskraft uppgår därmed till 50 procent i
alternativet ”Låg”, och 20 procent i de övriga alternativen.
För att möta det behov av personal som OS-alternativen skapar kommer
sannolikt andelen som rekryteras inom länet att vara betydligt lägre än den
genomsnittliga andelen för länets arbetsmarknad. Huruvida de schablonmässiga andelar som förutsatts är realistiska eller inte ger modellberäkningen visst besked om. Där prövas om den inpendling som förutsatts är
tillräcklig för att tillsammans med regionens utbud matcha efterfrågan på
arbetskraft i de olika alternativen.
Resultatet visas i nedanstående tablå.
Beräknad OS-effekt på inpendling och sysselsatt nattbefolkning i Jämtland 20072020, jämförelse med Nollalternativ 1:
Inpendling
Syss. nattbefolkning
Syss. nattbefolkning,
medel per år
medel per år
andel av sysselsättning
2007-2020
2007-2020
________________________________________________________________________
OS 1 (mellan)
150
590 – 150 = 440
75 %
OS 4 (låg)
330
510 – 330 = 180
35 %
OS 2 (hög)
180
680 – 180 = 500
74 %
OS 3 (mellan+genomf.)
340
970 – 340 = 630
65 %
_________________________________________________________________________

Enligt dessa resultat blir den externa rekryteringen, inpendlingen, högre än
vad som förutsatts på förhand. T.ex., i alternativet OS 1 (mellan) beräknas
150 av 590 vara inpendlare från andra regioner och 440 rekryteras bland
bosatta i länet. Dessa personer, den sysselsatta nattbefolkningen, svarar
därmed för 75 procent av den ökade sysselsättningen i detta alternativ.
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I alternativet OS 3, som genererar en betydligt större sysselsättning, beräknas 65 procent rekryteras inom länet. I alternativet OS 4 (låg) blir andelen
rekryterade inom länet 35 procent, dvs. betydligt lägre än de 50 procent som
förutsatts för detta alternativ.

6.4.4

Bruttoregionprodukt (BRP) och omsättning

Från effekter på arbetsmarknaden övergår vi nu till de regionalekonomiska
effekterna. Effekterna på regionens produktion kan mätas på med två olika
mått på produktionen, bruttoregionprodukt, BRP, eller bruttoproduktion.
Regionens bruttoproduktion är samma sak som regionens totala omsättning.
För att se hur dessa två produktionsmått hänger samman kan vi betrakta
produktionen från två perspektiv, kostnader för produktionen respektive
produktionens användning. Låt oss beteckna värdet av de (regionalt producerade) varor och tjänster som förbrukas i produktionen för X.
Bruttoproduktion = Förädlingsvärde + X + Import
Bruttoproduktion = Konsumtion + Investeringar + X + Export

Kostnader
Användning

Eftersom X har samma värde, oavsett om vi ser X som kostnad (input) eller
användning (output), kan vi sammanfatta:
Förädlingsvärde + Import = Konsumtion + Investeringar + Export

dvs.
Förädlingsvärde = Konsumtion + Investeringar + Export - Import

Regionens förädlingsvärde är vad som avses med bruttoregionprodukten,
BRP. Det är den regionala motsvarigheten till BNP och mäter värdet på de
varor och tjänster som produceras inom regionen under ett år. BRP är ett
bättre mått på produktionen än bruttoproduktionen eftersom BRP inte innehåller någon dubbelräkning (X).
Direkta effekter på BRP

Förädlingsvärdets andel av bruttoproduktionen varierar mellan olika branscher. Med ledning av denna variation kan de direkta effekterna på BRP i
respektive alternativ beräknas enligt följande:
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Tabell 24. Direkt bidrag till BRP 2007-2020
Alternativ
Nollalternativ 1
Nollalternativ 2
OS 1 (mellan)
OS 2 (låg)
OS 3 (hög)
OS 4 (mellan + genomf.)

Direkt bidrag (Mkr)
2 393
1 730
6 037
5 444
6 684
9 836

Om utvecklingen i OS-alternativen jämförs med utvecklingen i Nollalternativ 1 får vi följande direkta OS-effekter:
Tabell 25. Direkt OS-effekt på BRP 2007-2020
Alternativ
OS 1 (mellan)
OS 2 (låg)
OS 3 (hög)
OS 4 (mellan + genomf.)

Direkt effekt (Mkr)
3 645
3 051
4 291
7 443

Indirekta effekter på BRP

Förutom de direkta effekterna på BRP uppkommer indirekta effekter av
olika slag; investeringar och andra aktiviteter leder till multiplikatoreffekter
inom andra branscher. I tabellen nedan redovisas dessa effekter.
Tabell 26. Direkta och indirekta OS-effekter på BRP 2007-2020 (Mkr)
Alternativ
OS 1 (mellan)
OS 2 (låg)
OS 3 (hög)
OS 4 (mellan + genomf.)

Direkt
effekt

Indirekt effekt Total effekt
3 645
3 051
4 291
7 443

955
725
1 091
1 723

4 600
3 776
5 382
9 166

Den indirekta effekten (multiplikatoreffekten) beräknas därmed uppgå till
23 - 26 procent av den direkta effekten.
Denna multiplikatoreffekt beräknas på det sätt som beskrevs i inledningen
av detta avsnitt. Den direkta effekten innebär ökad produktion vid arbetsställen i regionen. Denna produktion fordrar insatsvaror och tjänster som ger
upphov till produktion vid andra arbetsställen i regionen. Denna produktion
fordrar i sin tur insatsvaror och tjänster som ger ytterligare produktionsökning osv. Det ökade förädlingsvärdet, de ökade inkomsterna, leder dessutom till effekter på hushållens konsumtion, dvs. ytterligare en ökad efterfrågan på varor och tjänster som delvis produceras i regionen. Multiplikatoreffekten sammanfattar alla dessa indirekta effekter på regionens samlade
förädlingsvärde.
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I medeltal beräknas den totala OS-effekten bli mellan 270 miljoner kronor
och 655 miljoner kronor per år i de olika OS-alternativen. År 2004 kan
Jämtlands totala BRP uppskattas till runt 30 miljarder kronor. OS-effekten
beräknas därmed motsvara som minst 0,9 procent och som mest 2,2 procent
av länets totala BRP.
Direkta effekter på omsättning (bruttoproduktion)

Omsättningen för de aktiviteter som har analyserats i rAps för perioden
2007-2020 redovisas i tabell 27 nedan (liknande information för 2005-2020
har redovisats i en tidigare tabell).
Tabell 27. Direkt bidrag till omsättning 2007-2020
Alternativ
Nollalternativ 1
Nollalternativ 2
OS 1 (mellan)
OS 2 (låg)
OS 3 (hög)
OS 4 (mellan + genomf.)

Direkt bidrag (Mkr)
4 448
3 204
11 331
10 373
12 374
17 234

Om utvecklingen i OS-alternativen jämförs med utvecklingen i Nollalternativ 1 får vi följande direkta omsättningsökning på grund av de OS-specifika
aktiviteterna 2007-2020:
Tabell 28. Direkt OS-effekt på Omsättning 2007-2020
Alternativ
OS 1 (mellan)
OS 2 (låg)
OS 3 (hög)
OS 4 (mellan + genomf.)

Direkt OS-effekt (Mkr)
6 882
5 924
7 926
12 786

Indirekta effekter på omsättning
Tabell 29. Direkt och indirekt omsättningsökning 2007-2020 (Mkr)
Direkt effekt Indirekt effekt
Total effekt
Alternativ
OS 1 (mellan)
6 882
1 593
8 475
OS 2 (låg)
5 924
1 221
7 145
OS 3 (hög)
7 926
1 825
9 751
OS 4 (mellan + genomf.)
12 786
2 848
15 634

Att effekten på omsättningen är större än effekten på BRP återspeglar helt
enkelt att omsättningen (bruttoproduktionen) inkluderar produktionen av
insatsvaror och tjänster.
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6.4.5

Skatter

OS-effekten på Jämtlands BRP kan beräknas generera skatteintäkter enligt
gällande skattesatser för olika verksamheter. Vi antar genomgående en mervärdesskatt om 25 %.60 Förutom effekt på momsen redovisas i tabell 30
modellberäknad effekt på inkomstskatter för bosatta i Jämtland, och beräknad effekt på kollektiva avgifter. Den senare effekten grundas på lönesumman för alla sysselsatta.
Tabell 30.

Effekter på moms, inkomstskatt och kollektiva avgifter
2007- 2020 (Mkr)

Alternativ
OS 1 (mellan)
OS 2 (låg)
OS 3 (hög)
OS 4 (mellan + genomf.)

Moms
1150
944
1345
2292

Inkomstskatt
490
240
540
720

Koll. avg
620
540
760
940

Summa
2260
1724
2645
3952

Det går dock inte att direkt från modellresultaten ange hur stor del av lönesumman som hamnar i Jämtland, dvs. hur stor del av de kollektiva avgifterna som genereras av sysselsatta boende i Jämtland. Men, eftersom de
kollektiva avgifterna utgör ungefär samma andel av löneinkomsten som
inkomstskattens andel av beskattningsbar förvärvsinkomst ger uppgifterna
om inkomstskatten en grov indikation. Om man räknar med dessa värden
blir den beräknade totala skatteeffekten som mest 3,9 miljarder kronor och
som minst 1,7 miljarder kronor för perioden 2007-2020.

6.5

Avslutande diskussion

Enligt de resultat som redovisats beräknas antalet boende i regionen som får
arbete genom OS-effekten att öka med mellan 180 och 630 personer, i
medeltal för perioden 2007-2020. Denna effekt framkommer som skillnaden
mellan sysselsatt nattbefolkning i de olika OS-alternativen och Nollalternativ 1. Den största effekten uppstår för OS-alternativ 4, där även genomförandet av spelen antas generera efterfrågan på regionens produktionsresurser.
Spegelbilden av denna ökade sysselsättning är att antalet personer i yrkesverksam ålder som inte är sysselsatta, dvs. arbetslösa eller utanför arbetskraften, beräknas minska i motsvarande grad. Med dessa förutsättningar
representerar den ökade sysselsättningen för boende i Jämtland en samhällsekonomisk intäkt. Om all sysselsättning till följd av OS-projektet vore
60

Detta är inte helt korrekt för den del av omsättningsökningen som uppstår i besöksnäringen. Viktiga komponenter i denna näring är hotell, transporter och kultur, näringar
med reducerad mervärdesskatt. Detta betyder att momsintäkterna överskattas något i
beräkningarna ovan. Å andra sidan utreds f. n. mervärdesskattesatserna och en möjlig
utveckling är en enda skattesats.
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fråga om ett tillskott till annan produktiv verksamhet skulle den samhällsekonomiskt relevanta sysselsättningsökningen uppgå till mellan 500 och
1 000 personer, i stället för 180-630 personer.
Men, vi har inget underlag för att bedöma i vilken grad hela OS-effekten på
sysselsättningen, dvs. även inpendlare från andra regioner, representerar en
samhällsekonomisk intäkt. I de fall den ökade inpendlingen till Jämtland
kommer från närliggande regioner kan det kanske vara relevant att se delar
av denna inpendling som en samhällsekonomisk pluspost. Motivet är att
dessa arbetsmarknader ofta kännetecknas av svag efterfrågan och relativt låg
förvärvsfrekvenser.
Det förefaller dock mer realistiskt att tänka sig att en större del av inpendlingen till Jämtland till följd av OS-projektet kommer från andra delar av
landet, och kanske även från utlandet. I dessa fall blir den ökade inpendlingen sannolikt mer en fråga om omfördelning av produktion och sysselsättning från andra regioner till Jämtland.
Ett skäl för att anta att inpendlingen kommer från andra delar av landet är att
de investeringar och övriga aktiviteter som ingår i OS-projektet i många fall
(t.ex. i fråga om idrottsanläggningar) kan förutsättas vara mycket speciella
med specifika krav på arbetskraftens kompetens och erfarenhet.
Denna typ av speciella matchningsproblem på arbetsmarknaden är det inte
möjligt att belysa med rAps-modellen. Vad som modellen däremot hanterar
är en balansering av arbetsmarknaden per utbildningskategori, med en uppdelning av arbetsmarknaden i tolv grupper, efter utbildningens inriktning
och nivå.61
För de aktiviteter som ingår i OS-alternativen har arbetskraftsefterfrågan
inte kunnat specificeras med avseende på vilken utbildningsbakgrund som
är aktuell. Det kan dock vara belysande att i efterhand med ett exempel
undersöka vad en sådan specifikation ger till resultat.
Byggnads- och anläggningsverksamheten i Jämtland är i detta sammanhang
av speciellt intresse. De investeringar som ingår i Nollalternativ 1 (med
Björntanden) och OS-alternativen beräknas under hela perioden 2007-2020
skapa totalt drygt 2100 respektive 5800 årsarbetstillfällen inom byggverksamheten.
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Med denna uppdelning blir gränsen mellan olika delmarknader inte lika tydlig som den
skulle bli vid en uppdelning efter yrkesbakgrund och det kan ofta vara svårt att veta vad den
formella utbildningsbakgrunden säger om personens yrkeskvalifikationer. Bortsett från utbildningar som legitimerar för viss yrkesverksamhet (exemplet läkare) finns många exempel på personer som i arbetslivet kvalificerat sig för arbetsuppgifter utanför de områden
som de har formell utbildningsbakgrund för.
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I dagsläget sysselsätter branschen ca 3 200 personer. Under perioden 20072012 beräknas sysselsättningen totalt, dvs. inklusive övrig byggverksamhet i
länet, öka från 3 700 till 4 600 i OS-alternativen.
Idag återfinns de sysselsatta i branschen till 90 procent i två kategorier med
avseende på utbildningsbakgrund: Kortare än 3-årigt gymnasium samt
Yrkesförberedande gymnasieutbildning, där den senare är helt dominerande
för personer yngre än 30 år.
Låt oss anta att denna utbildningsbakgrund också speglar kraven på den
arbetskraft som efterfrågas till följd av OS-alternativen. I detta fall kommer
sysselsättningen inom byggverksamheten för dessa båda kategorier att öka
från 3 300 till 4 100 mellan 2007 och 2012, dvs. en ökning med 800 personer.
Enligt beräkningarna kommer emellertid befolkningen i yrkesverksam ålder
för dessa båda kategorier att minska under perioden och inpendlingen beräknas öka mycket marginellt. Vad detta exempel indikerar är att inpendlingen
möjligen kan bli större, och OS-effekten på sysselsättningen därmed mindre,
än vad som uppgavs ovan.
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7

Fem perspektiv på vinter-OS

I det här kapitlet presenteras Statskontorets samhällsekonomiska analys i
fem olika perspektiv: medborgarperspektivet, det statsfinansiella perspektivet, det ekonomiska utvecklingsperspektivet, idrottsperspektivet samt
miljöperspektivet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande bedömning av
de fem perspektiven.

7.1

Medborgarperspektivet

I det här avsnittet diskuteras de samhällsekonomiska effekterna av ett eventuellt vinter-OS med utgångspunkt från ett medborgarperspektiv. Det betyder att vi diskuterar det värde svenska medborgare kan tänkas sätta på att
få arrangera vinter-OS, besöka vinter-OS och efter OS kunna använda de
nya idrottsanläggningar som kommer till i och med OS.
I en samhällsekonomisk analys ska denna nytta vägas mot värdet av de
aktiviteter som inte kommer till stånd på grund av att Sverige står som värd
för spelen, det vill säga OS-satsningens alternativkostnad. Diskussionen
kommer att hålla sig på en kvalitativ nivå, vilket innebär att vi inte försöker
värdera dessa värden i monetära termer.62

7.1.1

OS påverkan på medborgarna

Som redan nämnts ett flertal gånger kommer ett vinter-OS i Åre/Östersund
2014 att påverka medborgare i Sverige på flera olika sätt. För det första
kommer det med största sannolikhet vara ett mycket större massmedialt
fokus på vinter-OS 2014 om det går i Sverige än om det går utomlands. Det
gäller sannolikt såväl före som under spelen. För det andra kommer en
mängd nya idrottsanläggningar byggas i Åre och Östersund, anläggningar
som kommer att kunna nyttjas efter spelens genomförande. För det tredje
kommer ett inhemskt OS sannolikt innebära att långt fler svenskar kommer
att kunna besöka de olympiska spelen än vad som annars skulle vara fallet.
Denna påverkan kommer att till största delen uppfattas som positiv av en del
medborgare, kanske främst den idrottsintresserade delen av befolkningen.
Denna kategori tycker det är intressant att följa medias bevakning av OS
såväl före som under själva spelen, tycker det är extra kul att bänka sig i
TV-soffan när Åre/Östersund arrangerar spelen, uppskattar möjligheten att
till en rimlig kostnad på plats följa tävlingarna, känner stolthet och glädje
62

Detta skulle i princip kunna göras men skulle kräva långt större resurser i pengar och tid
än vad vi förfogar över.
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över att Sverige tar på sig uppgifter att arrangera spelen, samt ser fram mot
att kunna nyttja idrottsanläggningarna efter OS.
Det kommer också finnas en del medborgare, kanske företrädesvis människor som inte är särskilt intresserade av idrott, som uppfattar denna
påverkan som till största delen negativ. Denna kategori tröttnar fort på OSfokuseringen före och under spelen, kanske upplever en känsla av utanförskap för att man inte är intresserad av OS, och tycker att skattemedel kan
användas på bättre sätt än att arrangera ett OS.
Slutligen kommer det att finnas en del medborgare som inte uppfattar OSpåverkan vare sig positivt eller negativt. Vidare finns det sannolikt betydande variationer bland de som är ”positiva” respektive ”negativa” till OS.
Det är vanskligt att försöka ge sig på att bedöma hur stora de olika grupperna är och hur stort värde de sätter på att arrangera respektive slippa OS. I
princip skulle man kunna genomföra så kallade betalningsviljestudier där
man går ut och frågar ett antal slumpmässigt utvalda individer hur de ställer
sig till ett svenskt vinter-OS 2014 och hur de monetärt värderar den påverkan ett OS kommer att ha på Sverige. Mot bakgrund av den knappa tid vi
har haft till vårt förfogande och de betydande svårigheter som är förknippade med att genomföra betalningsviljestudier har vi avstått från att göra
detta. Det är bland annat väl känt att resultaten av sådana studier är känsliga
för hur frågor formuleras. Här nöjer vi oss med att konstatera att det troligen
finns olika grupper med olika värderingar av ett svenskt OS.
Nedan listar vi mer specifikt positiv och negativ påverkan av ett svenskt
vinter-OS. För Sveriges medborgare kan ett OS innebära följande positiva
effekter:
•

stolthet och glädje av att arrangera ett vinter-OS, speciellt om det går bra
för de svenska idrottarna och spelens genomförs på ett bra sätt. Detta
kan leda till en ökad ”vikänsla”.

•

möjlighet att på plats följa OS-tävlingar.

•

möjlighet att använda de anläggningar av olika slag som byggs specifikt
för OS.

•

möjlighet att dra nytta av uppgraderingar av befintliga idrottsanläggningar.

•

möjlighet att dra nytta av de förbättrade kommunikationer som kommer
till stånd eller tidigareläggs till följd av ett OS.

•

invånarna i kanske framförallt delar av Jämtland får ett mål, något att tro
på, vilket kan bidra till att positiva förväntningar skapas. Detta kan i sin
tur göra att investeringar m.m. i regionen faktiskt blir av, en positiv spiral kommer igång, etc.
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•

ökat humankapital till följd av olika satsningar på ny teknik, etc.

•

attraktivare boendemiljö om regionen får sig ett uppsving.

•

ökad social interaktion. SOK framhåller OS som en möjlighet för
näringsliv, stat och medborgare att arbete mot ett gemensamt mål.

För Sveriges men kanske framförallt Jämtlands invånare kan ett OS innebära följande negativa effekter:
•

olika slags störningar och inskränkningar i vardagen till följd av byggarbeten, spelens genomförande m.m. Det gäller kanske framförallt vissa
permanentboende i Åre, som redan idag är negativt inställda till ökad
turism.

•

vissa näringsidkare kan också få verksamheten störd på grund av OSaktiviteter av olika slag.

Sammanfattningsvis bedömer vi på basis av det stora idrottsintresse som
finns i Sverige generellt och att de specifika positiva effekterna förefaller
överstiga de negativa så är ett vinter-OS i Åre och Östersund övervägande
positivt från ett medborgarperspektiv. Vi vill emellertid framhålla att denna
slutsats baseras på ett principiellt resonemang som skulle behövas kompletteras med ett empiriskt underlag, till exempel i form av en attitydundersökning av den typ som IOK kräver att varje potentiell arrangör gör för att mäta
allmänhetens inställning till att stå som värd för ett OS.63
Bedömningen att ett vinter-OS i Sverige sannolikt är positivt ur ett medborgarperspektiv innebär inte att det är samhällsekonomiskt lönsamt utifrån
ett medborgarperspektiv. I en samhällsekonomisk analys ska medborgarnas
samlade värdering av dessa övervägande positiva effekter vägas mot vad
man tvingas avstå från som en följd av OS. Att arrangera ett OS beräknas
kosta staten någonstans mellan 8 och 12 miljarder kronor (jmf avsnitt 7.2),
eventuella skatteintäkter oräknat. Samhällsekonomiskt är det dock inte
siffran i sig, vare sig den nu är 8 miljarder eller 12 miljarder, som är intressant utan vad dessa medel annars kunde ha använts till och som nu inte
kommer till stånd på grund av OS.
Samhällets resurser är knappa och behoven många och stora. Det innebär att
om Sverige väljer att satsa på att arrangera ett OS så måste något annat få
stryka på foten. Annorlunda uttryckt har de skattemedel som används för att
bekosta OS en alternativ användning. Vad denna alternativa användning är
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Det är viktigt att frågorna till allmänheten formuleras på rätt sätt. Det är nämligen väl
känt från den experimentella beslutsforskningen inom nationalekonomi och psykologi hur
lätt det är att genom till synes obetydliga skillnader i hur en fråga formuleras styra svaren.
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har Statskontoret ingen uppfattning om. I princip bör man dock resonera i
termer av den ”näst-bästa” användningen av de medel som satsas på ett OS.
Detta synsätt är relevant oavsett om satsningen på vinter-OS betalar sig
statsfinansiellt eller inte. Avvägningsproblemet kommer tydligare i dagen i
det fall den statsfinansiella analysen visar på ett minus eftersom det då blir
uppenbart för alla och envar att OS måste betalas i form av högre skatter,
ökad statlig upplåning - som innebär högre skatter längre fram - eller minskade offentliga utgifter inom något annat område.
Avvägningen finns där även i det fall då ett OS statsfinansiellt betalar sig
självt. Om pengarna använts till något annat kanske skatteinkomsterna
skulle vara ännu större, dvs. ha en högre avkastning statsfinansiellt sett.
Således är det enligt Statskontorets uppfattning inte korrekt att som i SOK:s
förstudie resonera som att det inte finns någon avvägning mellan att investera i ett OS eller att satsa på andra angelägna områden, som exempelvis
vård, skola och omsorg.
Samhällsekonomiskt handlar det utifrån medborgarperspektivet om huruvida medborgarnas samlade värdering av de effekter ett vinter-OS har
överstiger värdet av de satsningar eller verksamheter som inte blir av, eller
blir av i mindre omfattning. Om så är fallet är ett vinter-OS i Åre/Östersund
2014 samhällsekonomiskt lönsamt utifrån medborgareperspektivet. Om så
inte är fallet är det inte lönsamt. Huruvida det ena eller det andra gäller kan
Statskontoret inte avgöra.

7.1.2

Fördelningspolitiska och sociala aspekter

Andra viktiga dimensioner att beakta i en samhällsekonomisk analys som
utgår från ett medborgarperspektiv är den fördelningspolitiska och den
sociala dimensionen. En fördelningspolitiskt viktig fråga är i vilken utsträckning medborgare som vill följa spelen på plats eller använda anläggningarna efter OS har råd att göra detta. Detta hänger givetvis nära samman
med vad det kommer att kosta att titta på de olika tävlingarna, kostnaden för
boende och transporter.
I Lillehammer-OS 1994 var ambitionen att alla som ville skulle kunna följa
spelen. Arrangörerna tog därför ut relativt låga biljettpriser. De låga priserna
bidrog sannolikt till att spelen blev så välbesökta. I Tromsös 2014 ansökan
har en annan prispolitik valts. Jämfört med Lillehammer har priserna i det
närmaste fördubblats. Detta kritiserades av den utredningen som bedömde
om norska staten skulle ställa upp med en statsgaranti just för att de höga

122

priserna skulle göra det svårt för ekonomiskt svaga hushåll att besöka spelen.64
I Vancouver planerar arrangörerna att dela ut 50 000 biljetter till socialkontor och motsvarande så att ekonomiskt mindre bemedlade familjer, ungdomar i riskzonen och barn ska ha möjlighet att delta. I skrivande stund är
det inte fastlagt vilken prispolitik arrangörerna bakom vinter-OS 2014 i Åre
och Östersund tänker sig men enligt SOK är ambition att det ska vara ekonomiskt möjligt för alla som vill att kunna följa spelen på plats.
En närliggande fråga är i vilken utsträckning medborgare med funktionsnedsättningar kan följa tävlingarna. Denna fråga hänger samman med i vilken
utsträckning läktare, transportsystem, boende, m.m. handikappanpassas. När
det gäller frågan om spelens anpassning till medborgare med funktionshinder säger sig arrangörerna ha tagit med detta som en självklar aspekt i
konstruktionen av transportsystem, boende och läktare m.m. Statskontoret
kan inte bedöma i vilken utsträckning de planerade anläggningarna uppfyller de krav på tillgänglighet som måste mötas om funktionshindrade på ett
smidigt sätt ska kunna följa spelen men vi vill framhålla att det är en viktigt
aspekt i sammanhanget.
En annan fråga av fördelningspolitisk natur rör hur boendesituationen för
boende i arrangörsregionen påverkas av spelen. Detta är en fråga som uppmärksammats i samband med t.ex. sommarspelen i Atlanda 1996 respektive
Sydney-OS 2000 och de kommande vinterspelen i Vancouver 2010 (jmf
avsnitt 5.8). Det har dels handlat om att boende mer eller mindre tvingats att
flytta under själva spelen för att göra plats åt funktionärer m.m., dels om
höjda hyror i arrangörsregionen. Detta är ett potentiellt problem som kan
uppstå även i Östersund. Det som ligger närmast till hands när det gäller
eventuella effekter på boende i arrangörsregionen är konsekvenser för de
studenter vars bostäder arrangörerna tänkt sig att kunna disponera för inkvartering av funktionärer m.m. Sedan kan man också tänka sig höjda
fastighetspriser i framförallt Åre, vilket kan innebära höjda taxeringsvärden
för de boende.
En annan fördelningspolitisk aspekt handlar om fördelning av resurser mellan olika regioner i Sverige. Erfarenheterna från OS i Lillehammer var att
spelen gynnade arrangörsregionen mer än det gynnande landet som helhet.
Vår egen regionalekonomiska analys indikerar att för Jämtlands del så är OS
tveklöst en positiv injektion som bidrar till ökad sysselsättning, framtidstro
m.m.
Nyttan för nationen är svårare att avgöra eftersom den bl.a. bygger på svårbedömda goodwill- och turisteffekter. Detta förhållande i kombination med
64
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att spelen sannolikt kommer att gå med underskott för staten och tar skattemedel i anspråk som har en alternativ användning kan i värsta fall skapa en
känsla av orättvisa inom vissa av landets regioner. Andra regioner kanske
känner sig bortglömda och vill också se satsningar. Man kan därför inte
utesluta att OS bidrar till skapa ett ”vi och dom” förhållande istället för en
avsedd förstärkt ”vikänsla”.

7.2

Statsfinansiellt perspektiv

Som framgick i kapitel 3 avsnitt 3.2 innebär ett vinter-OS ett omfattande
statligt åtagande eftersom staten måste ställa upp med garanti för spelens
hela genomförande. Det gäller såväl investeringar i anläggningar, boende
m.m. som alla de kostnader som är förknippade med att genomföra själva
spelen (såväl arrangörens som myndigheternas). I praktiken kommer staten
inte att behöva betala hela denna kostnad eftersom spelen genererar intäkter
i form av bidrag från IOK, biljettförsäljning m.m. Med andra ord begränsas i
praktiken statens finansiella åtagande för OS genomförande till investeringskostnader, övriga statliga kostnader, samt skillnaden mellan genomförandekostnader och intäkter från spelen. Ett OS medför också inkomster
för staten i form av ökade skatteintäkter och minskade transfereringar till
arbetslösa. I det här avsnittet diskuteras de möjliga statsfinansiella konsekvenserna av ett vinter-OS.
Genomgången av OS-projektets ekonomi i kapitel 3 visade på en betydande
osäkerhet rörande såväl statliga kostnader som statliga intäkter. Osäkerheten
är större på intäktssidan än på kostnadssidan. Det gäller i synnerhet förväntade skatteintäkter eftersom de till mycket stor utsträckning beror på faktorer som hur ekonomin i stort utvecklas med respektive utan OS och i vilken
utsträckning OS tränger undan annan ekonomisk aktivitet.
På grund av osäkerheten väljer vi även att i detta kapitel att diskutera ett
antal olika scenarion. Kapitlet inleds med en genomgång av tre olika scenarion för utfallet av OS på den statliga finansiella kostnaden exklusive statliga skatteintäkter.
I avsnitt 7.2.2 presenteras beräkningar för statliga skatteintäkter vid olika
antaganden om ökad turism och undanträngning av annan ekonomisk efterfrågan. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion av statsfinansiella konsekvenser med hänsyn taget till både statliga kostnader och intäkter i form av skatt.
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7.2.1

Den statliga nettokostnaden för OS exklusive
möjliga skatteintäkter

I tabell 31 redovisar Statskontorets uppskattning av förväntade statliga
kostnader och intäkter för ett vinter-OS i Östersund och Åre 2014. De siffror
som presenteras i tabellen är summeringar av en mängd olika poster som
återfinns i kapitel 3, avsnitt 3.2.
De statsfinansiella konsekvenserna för det som vi kallar grundscenariot,
vilket är baserat på SOK:s realistiska alternativ, visas i kolumn 2. Som
framgår av tabellen uppskattas de totala statliga investeringskostnaderna i
idrottsanläggningar, boende och infrastruktur till 5,7 miljarder kronor. Till
grund för denna bedömning ligger främst arrangörens egen uppfattning om
att denna siffra är den mest realistiska nu när det råder osäkerhet om i vilken
utsträckning Arméns tekniska skola kan användas. Totala genomförandekostnader uppskattar vi till 8,5 miljarder kronor. Denna siffra är SOK:s lägre
siffra och den som SOK håller som mest trolig. Posten övriga statliga kostnader rymmer merkostnader för olika myndigheter till följd av vinter-OS
(jmf avsnitt 3.2). Vi uppskattar i grundscenariot denna post till 1 miljard
kronor. Intäkter från själva spelen uppskattas till 6,5 miljarder kronor. Detta
är det alternativ som används i SOK:s riskbedömning och är ett utfall som
förmodas i händelse av ett lågt stöd från näringslivet, låga biljettintäkter och
andra nationella intäkter. Genom att ta skillnaden mellan kostnader och
intäkter får vi att statens uppskattade nettokostnad exklusive skatteintäkter
för OS blir 8,7 miljarder kronor.
I kolumn 3 och 4 presenteras ett relativt optimistiskt scenario respektive ett
relativt pessimistiskt scenario. Det som skiljer det optimistiska scenariot
från grundscenariot ovan är en större intäktssida. Istället för 6,5 miljarder
kronor i intäkter antas här att intäkterna hamnar på 8 miljarder kronor.
Denna skillnad innebär att statens nettokostnad för spelen minskar till 7,2
miljarder kronor.
I det pessimistiska scenariot antas relativt höga kostnader för både investeringar i anläggningar och genomförande av spelen. Konsekvensen av dessa
både förändringar är att den statliga kostnaden ökar med fyra miljarder kronor, från 8,7 miljarder kronor till 12 miljarder kronor.
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Tabell 31.

Statsfinansiell kalkyler för vinter-OS i Åre och Östersund 2014,
exklusive eventuella skatteintäkter, exklusive moms.
Poster
GrundOptimistiskt
Pessimistiskt
scenario
scenario
scenario
(miljoner kr)
(miljoner kr)
(miljoner kr)
Investeringskostnader
5700
5700
7000
(idrottsanläggningar, boende,
infrastruktur)
Genomförandekostnader
8500
8500
10500
(alla kostnader för att genomföra
spelen)
Övriga myndighetskostnader
1000
1000
1000
Summa statliga kostnader

15200

15200

18500

Intäkter från spelens
genomförande
(försäljning av TV-rättigheter,
sponsorer m.m.)
Statsfinansiellt netto

6500

8000

6500

-8700

-7200

-12000

7.2.2

Ökade skatteintäkter till följd av vinter-OS

Utgångspunkten för skatteintäktsberäkningarna är den direkta omsättningsökning som förväntas uppstå i den svenska ekonomin till följd av en OSspecifik ökning av aggregerad efterfrågan. Den ökade efterfrågan innebär
ökad produktion och därmed ökade inkomster (en ökad omsättning).65 Omsättningsökningen antas uppstå i besöksnäringen, byggbranschen samt OSorganisationen.
I linje med resultaten från modellberäkningarna räknar vi med en multiplikator på 25 procent som antas uppstå när de ökade inkomsterna genererar
ytterligare efterfrågan, ökad produktion och ytterligare inkomster osv.
Omsättningsökningen beräknas på basis av grundscenariot ovan, dvs.
byggbranschen respektive OS-organisationen antas omsätta 5,7 miljarder
kronor respektive 8,5 miljarder kronor.
För OS-organisationens omsättning antas alltid 50 procent av finansieringen
komma från utlandet i form av bidrag från IOK, TOP-sponsorer m.m. När
det gäller besöksnäringens OS-relaterade omsättning laborerar vi med de
antaganden om ökad utländsk turism som presenterades i kapitel 6. Tabell
65

Observera att vi med omsättning avser värdet av varor och tjänster som produceras i
värdekedjans sista led.
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32 summerar den totala OS-relaterade omsättningen vid olika antaganden
om hur exportturismen påverkas av OS.
Tabell 32.

OS-relaterad omsättning i miljarder kr. (direkta plus indirekta
effekter66) vid olika antaganden om den utländska turismens
ökning (i procent)
30% ökning
15% ökning
5 % ökning
2,4% ökning
Ingen ökning

35,4

26,6

20,8

19,2

17,8

Med utgångspunkt från dessa siffror och olika antaganden om hur och i
vilken omfattningen OS tränger undan annan ekonomisk aktivitet i ekonomin beräknas de statliga skatteintäkterna. Skatteintäkterna beräknas genom
att omsättningsökningen multipliceras med en skattekvot framtagen med
utgångspunkt från andelen skatter och avgifter av BNP. Mer precist används
en skattekvot definierad som summan av indirekta skatter, direkta skatter
och sociala avgifter som andel av BNP. Den skattekvot på 0,5037 som används baseras på 2004 års uppgifter från Finansdepartementet.67 Statens
andel av de totala skatter som uppstår när denna skattekvot multipliceras
med omsättningen antas vara 67 procent. För att ta hänsyn till att omsättningen och därmed skatteintäkterna i de tre branscherna uppstår vid olika
tidpunkter har alla intäkter diskonterats. Den diskonteringsränta som används är tre procent. Vi inkluderar mervärdesskatt på 25 procent i alla
beräkningar.
Tre scenarion för ökad efterfrågan på grund av OS

Vi börjar med att presenterna tre olika scenarion för hur total efterfrågan i
ekonomin påverkas av vinter-OS. Genomgående förutsätts att den ökade
efterfrågan tillgodoses genom att outnyttjad kapacitet i form av arbetskraft,
lediga hotellrum m.m. i ekonomin tas i anspråk. Full sysselsättning antas
med andra ord inte råda i något av våra tre scenarion.
Det första scenario som analyseras är att den efterfrågan på varor och tjänster som uppstår i byggbranschen, besöksnäringen och OS-organisationen
pga. vinter-OS innebär en total ökning av efterfrågan i svensk ekonomi.
Antagandet är liktydigt med att hela finansieringen för OS härrör från
utlandet och således är ett tillskott till den aggregerade efterfrågan. Detta
innebär att alla skatteintäkter som genereras när denna efterfrågan tillgodoses genom varu- och tjänsteproduktion innebär en total ökning av
skatteintäkterna för staten.
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Med indirekta effekter avses här främst inducerade effekter.
BNP uppgick till 2 543 miljarder kronor 2004. De samlade skatterna till staten, landstingen, och kommunerna samt ålderspensionssystemet uppgick till 1 281 kronor 2004. Av
dessa gick 696 miljarder kronor till staten, 419 miljarder kronor till kommuner och landsting samt 165 miljarder kronor till ålderspensionssystemet.
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Beroende på olika antaganden om hur mycket den utländska turismen ökar
fås olika statliga skatteintäkter, vilket visas i den första raden i tabell 33. I
detta scenario hamnar skatteintäkterna för staten i intervallet 6 miljarder
kronor till 10,4 miljarder kronor.
Tabell 33:

Skatteinkomster i miljarder kr för staten enligt alternativa
antaganden om undanträngning och omsättningsökning i
turistnäringen
Undanträngning
30 % ökning 15 % ökning 5 % ökning 2,4 %
Ingen
av turismen av turismen av turismen ökning av ökning
turismen
Ingen
10,400
8,238
6,794
6,419
6,076
100 % av inhemsk efterfrågan
6,050
3,888
2,444
2,070
1,726
50 % av inhemsk efterfrågan
8,246
6,048
4,640
4,265
3,922
100 % (full sysselsättning)
0
0
0
0
0

Antagandet om att hela OS-finansieringen innebär ett tillskott till aggregerad efterfrågan är orealistiskt eftersom en del av omsättningen finansieras
med inhemska medel. Det gäller hela finansieringen av bygginvesteringarna
och delar av OS-organisationen. Bygginvesteringarna förutsätter vi betalas
av staten med skattemedel, vilket innebär att de sannolikt genererat efterfrågan, produktion, sysselsättning och skatteintäkter i en alternativ användning. Samma gäller för den inhemska efterfrågan från hushåll och företag i
form av sponsring, biljettköp etc. Därför är det rimligt att anta att den
inhemska efterfrågan till en del innebär en omprioritering inom ramen för
den aggregerade efterfrågan och inte en ökning av densamma.
Vi presenterar beräkningar dels med ett antagande om att den inhemska
efterfrågan enbart är en omfördelning av inhemsk efterfrågan, dels med ett
antagande om att 50 procent av den inhemska efterfrågan är undanträngning
av annan inhemsk efterfrågan och att 50 procent är ett tillskott till total efterfrågan. Om vi antar att OS fullständigt tränger undan annan efterfrågan
kommer de statliga skatteintäkterna uppgå till mellan 1,7 miljarder kronor
och 6 miljarder kronor. Det alternativa antagandet att undanträngningen av
inhemsk efterfrågan är 50 procent ger vid handen att intäkterna ligger i
intervallet 3,9 miljarder kronor till 8,2 miljarder kronor.
Slutligen redovisar vi ett alternativ där hela den OS-relaterade efterfrågan
går in i en ekonomi med fullt kapacitetsutnyttjande, dvs. det antas råda full
sysselsättning, full beläggning av hotell, m.m. Ett sådant antagande innebär
att om den OS-relaterade efterfrågan i besöksnäringen, byggbranschen och
OS-organisationen ska kunna mötas måste annan produktion stryka på
foten, vilket i sin tur innebär att den sysselsättning och de skatteintäkter som
skulle genererats i denna produktion inte kommer till stånd. Skatteintäktsökningen i detta scenario är således lika med noll oberoende av vad som
antas om exportturismen.
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Det är självklart i det närmaste omöjligt att svara på frågan vilket av scenarion ovan som kommer att ligga närmast verkligheten under perioden 20072020. Räkneövningen indikerar dock vad olika antaganden kan betyda för
det skatteintäktsmässiga utfallet.
Transfereringar till arbetslösa och OS

Vi har också gjort beräkningar på vilken påverkan ett vinter-OS har på
transfereringar till arbetslösa. Resultatet av beräkningarna visas i tabell 34.68
Till grund för beräkningarna ligger dels ett antagande om att alla som
sysselsätts vid de alternativ som inte innebär fullständig undanträngning av
annan produktion annars skulle varit arbetslösa, dels schablonmässiga
antaganden om relationen mellan omsättning och sysselsättning i de tre
olika branscherna. Antagandet om att alla som sysselsätts pga. OS kommer
från arbetslöshet är knappast realistiskt varför beräkningarna ovan får ses
som grova och sannolikt överskattade indikationer på statliga transfereringsminskningar.
För besöksnäringen antar vi följande schablon: Den svenska turistindustrin
omsatte år 2003 totalt 166,9 miljarder kronor och sysselsatte ett antal personer motsvarande 127 286 årsarbeten. Genom att dividera den totala omsättningen med antalet anställda fås siffran 1,3 miljoner kronor per årsarbete.
För att få fram motsvarande siffra för byggbranschen antogs att en byggnadsarbetare i genomsnitt kostar 410 000 kronor per år.69 Vidare utgick vi
från att lönekostnaderna för hus brukar utgöra ca 20-25 procent av totalkostnaden. För byggbranschen antar vi således ca 2 miljoner kronor per årsarbete. För OS-organisationen är det svårt att ha någon uppfattning eftersom
vi inte vet vilken typ av arbeten det handlar om. Vi använder därför samma
årsarbetsvärdering för denna kategori personal som användes i senaste
vinter-OS ansökan 2006 och räknar upp denna siffra på samma sätt som
SOK gjort i förstudien, 18,7 procent. Således fås en årsarbetsvärdering på ca
2,4 miljoner kronor per årsarbete.
Genom att dividera omsättningsökningen inom de tre sektorerna med dessa
årsarbetsvärderingar erhålls antalet heltidsarbeten som genereras varje år
och totalt. För att beräkna hur mycket transfereringarna minskar totalt multiplicerar vi antalet arbetstillfällen med en transfereringsminskning på
120 000 kronor per arbetslös.

68
69

Transferingarna är diskonterade med en ränta på 3 procent.
Baserat på en månadslön på 24000 kronor.
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Tabell 34:

Transfereringsminskningar i miljarder kr för staten enligt
alternativa antaganden om undanträngning och omsättnings
ökning i turistnäringen
Undanträngning
30%
15%
5%
2,4%
Ingen
ökning
ökning
ökning
ökning
ökning
av
av
av
av
turismen turismen turismen turismen
Ingen
2,239
1,650
1,256
1,154
1,061
100% av inhemsk
1,438
0,849
0,455
0,353
0,260
efterfrågan
50% av inhemsk
1,842
1,252
0,859
0,757
0,663
efterfrågan
100%
0
0
0
0
0
(full sysselsättning)

En jämförelse med förväntade skatteintäkter från Vancouver

För vinter-OS i Vancouver finns det olika uppskattningar om de förväntade
skatteinkomsterna. Konsultföretaget Intervistas, som anlitats av OS-arrangörerna för att räkna på samhällsekonomiska effekter, uppskattar att skatteinkomsterna till följd av vinter-OS kommer att öka med motsvarande 1,3
kronor till 3,3 miljarder svenska kronor. Flera bedömare anser att dessa
siffror är kraftigt överskattade. En officiell granskare av spelens samhällsekonomiska effekter, the Auditor General, ansåg att uppskattningarna var
högst osäkra och valde därför att inte göra någon egen bedömning. Det
oberoende forskningsinstitutet the Canadian Centre for Policy Alternatives
gör i sin samhällsekonomiska analys av de kommande vinterspelen 2010 en
väsentligt lägre bedömning av skatteintäkterna. De laborerar i sin kalkyl
med att skatteintäkterna ligger i intervallet 0,5 miljarder kronor till 2,3
miljarder kronor. I sin slutliga samhällsekonomiska kalkyl räknar forskningsinstitutet med den lägre siffran 0,5 miljarder kronor.
Bedömning av skatteinkomster vid Stockholms OS-kandidatur

I samband med frågan om en statlig garanti för sommar-OS i Stockholm
2004 gjorde dåvarande Riksrevisionsverket bedömningar av vilka skatteinkomster man skulle kunna förvänta sig av ett OS i Stockholm 2014.
RRV uppskattade att de statliga skatteinkomsterna till intervallet 3 miljarder
kronor till 5.1 miljarder kronor beroende på antaganden om undanträngning
och exportturism. Den högsta siffran 5,1 miljarder kronor baserades på en
revidering av arrangörens egen uppskattning. Enligt RRV baserades denna
på en orealistiskt optimistisk bedömning av exportturismen, dels på en
orealistisk bedömning av i vilken utsträckning OS-relaterad efterfrågan
tränger undan annan inhemsk efterfrågan. Denna slutsats är, som vi kan
konstatera ovan, giltig även i fallet med vinter-OS i Åre och Östersund.
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7.3

Ekonomiskt utvecklingsperspektiv

Ett vinter-OS innebär en stor mängd aktiviteter och investeringar som påverkar den ekonomiska aktiviteten, mätt i termer av bruttonationalprodukt
eller om man så vill ekonomins samlade inkomster, såväl nationellt som
regionalt. Även arbetsmarknad och sysselsättning påverkas, nationellt men
framförallt i arrangörsregionen. Därtill kommer att svenskt näringsliv kan
dra nytta av ökad goodwill m.m. I det här avsnittet görs en bedömning av
vilken påverkan OS-specifika aktiviteter och investeringar kan tänkas få på
ekonomisk utveckling mätt i bland annat termer av ökad omsättning, sysselsättning, näringslivsutveckling samt goodwill.
Ett grundläggande antagande i analysen av det ekonomiska utvecklingsperspektivet är att merparten av den ekonomiska aktivitet som ett vinter-OS
kan förväntas generera sker i Åre och Östersund. Två viktiga undantag är
dock effekterna av den ökade turism som kan förväntas i övriga Sverige och
den goodwill ett OS kan föra med sig.

7.3.1

Regionala effekter

Resultaten från beräkningarna med rAps-modellen kan sammanfattas på
följande sätt. Ett vinter-OS väntas ge:
•

ett visst tillskott till befolkningsutvecklingen. Modellresultaten pekar på
att Jämtlands län befolkning kommer att öka med som mest drygt 80
personer.

•

stora effekter på sysselsättningen i länet. På årsbasis beräknas OS i
genomsnitt under perioden 2007-2020 öka sysselsättningen med mellan
170 och 600 personer. Om dessa går från arbetslöshet innebär det en
samhällsekonomisk vinst.

•

en ökad bruttoregionalprodukt i storleksordningen 3,7 miljarder kronor
till 9,3 miljarder kronor. På årsbasis innebär det ett tillskott till Jämtlands regionalprodukt på mellan knappt 1 och drygt 2 procent.

•

ökade skatteinkomster för offentlig sektor på mellan 1,7 miljarder
kronor och 3,9 miljarder kronor.

Det ska upprepas att resultaten från beräkningarna med rAps-modellen inte
tar hänsyn till begränsningar i utbudet eller matchningsproblem på arbetsmarknaden. Modellen utgår från att det utbud av till exempel byggnadsarbetare som behövs för att genomföra de nödvändiga byggnadsinvesteringarna
finns tillgängligt.
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Det kommer att ske en inpendling till regionen. Som vi diskuterar i kapitel 6
finns det skäl att anta att inpendlingen kommer från andra delar av landet
eller kanske till och med från utlandet på grund av att är att många av de
investeringar och övriga aktiviteter som ingår i ett OS-projekt kan antas vara
speciella med specifika krav på arbetskraftens kompetens och erfarenhet.
Modellen tar inte heller hänsyn till uppkomsten av dynamiska effekter till
följd av den ekonomiska chock ett OS innebär för regionen Jämtland. Till
exempel kan en kraftig efterfrågechock i byggsektorn skapa en överhettning
på den regionala byggmarknaden och innebära fördyringar av såväl OS relaterade som icke OS anknutna byggnadsinvesteringar.
Efter ett OS kan byggsektorn falla under nivån för OS om investeringarna
tidigareläggs på grund av OS. Det kan innebära att det blir mindre investeringar efter OS. Även turismen kan få samma utveckling och falla tillbaka
till nivån före OS efter en tillfällig tillväxtperiod. Utvärderingar av effekterna av OS i Lillehammer visar till exempel att effekterna kan karakteriseras som tillfälliga.

Ett OS innebär att investeringar tidigareläggs. De investeringar som tidigareläggs behövs för att ”fylla ut OS-kostymen”. Bostäder kommer till
exempel att byggas när attraktiv mark exploateras för OS-byn vid Storsjöns
strand. Enligt kommunen kommer bostäder att byggas på denna mark förr
eller senare. Bostäderna får en efteranvändning och blir ett tillskott på den
lokala bostadsmarknaden efter OS. Effekterna av tidigarelagda investeringar
är svåra att överblicka. Bostadsmarknaden i Östersund till exempel är för
närvarande i balans. Andra lokala bostadsmarknader i länet befinner sig i
obalans på grund av stora utbudsöverskott. Det kan inte uteslutas att det kan
uppkomma problem på lokala marknader i regionen som redan är i obalans
när flyttkedjor skapas som innebär att lediga bostäder skapas på marknader
som redan idag kännetecknas av utbudsöverskott. Efteranvändningen av de
turistbäddar som tillförs kan också innebära att det uppstår ett utbudsöverskott om effekterna av den efterfrågeökning som OS innebär avklingar efter
några år. För idrottsanläggningar är samma resonemang relevanta. I Lillehammer uppkom ett utbudsöverskott som orsakade ekonomiska problem.
Statskontoret har ingen uppfattning om hur efterbruksproblematiken kan
komma att se ut eller hanteras. Däremot är det, som vi framhöll i kapitel 3,
en viktig fråga.
SOK pekar i sin förstudie på positiva effekter för arrangörsregionen. Det
hävdas att ett vinter-OS innebär den största och starkaste regionalpolitiska
satsning som Jämland kan få. Förberedelser och genomförande av ett vinterOS ökar den ekonomiska aktiviteten i regionen i form av ökade turistintäkter och ökad sysselsättning. Två siffror som nämns är 600 miljoner
kronor per år i form av ökade utländska turistintäkter och drygt 1300 nya
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årsarbeten. Analysen i kapitel 6 indikerar att åtminstone sysselsättningseffekten är kraftigt överskattad. De investeringar som görs i nya idrottsanläggningar och infrastruktur uppges ge ett ytterligare betydande antal nya
arbetstillfällen, totalt ca 3000 årsarbeten. Den ökade ekonomiska aktiviteten
OS för med sig gör regionen mer intressent att investera i. Stimulansen av
arbetsmarknaden förbättrar möjligheten att rekrytera kvalificerad arbetskraft
och utvecklar möjligheterna på arbetsmarknaden för ungdomar och ger en
positiv inverkan på inflyttning m.m.
Tillväxten i Åre är i hög grad beroende av en ökad volym i turistsektorn på
grund av de komparativa fördelarna i turistsektorn. Efter några svagare år i
början och mitten av 1990-talet befinner sig Åre i en expansiv period med
stora investeringar till följd av VM 2007 och en ökad vinterturism. Åre
attraherar numera även utländska turister, en marknad som växer. Vinterturismen, särskilt den inhemska, styrs i hög grad av vädret. En ”riktig vit
vinter” i de södra delarna av landet ökar intresset för att semestra i fjällvärlden. Östersund har varit föremål för en omfattande strukturomvandling.
Offentliga tjänster och arbetsintensiva näringar har minskat och tillverkningen i kunskapsintensiva näringar har ökat.
OS innebär en kraftfull ekonomisk stimulans för Jämtland och passar väl in
i regionens profil- och utvecklingsområden och förstärker inriktningen mot
turism, upplevelseindustri, evenemang och idrottsutbildning. Det finns dock
inga säkra kopplingar mellan ett OS och tillväxtfrämjande faktorer (jmf
kapitel 5). Vi kommer inte att diskutera vilka utmaningar olika aktörer står
inför för att stimulera tillväxtskapande processer genom åtgärder som till
exempel att utveckla innovationssystemet. Statskontoret konstaterar att ett
OS kan vara en positiv kraft för en långsiktig positiv utveckling av arbetsmarknad och näringsliv i Jämtland. Åre har till exempel en stark specialisering och komparativa fördelarna inom turistsektorn. Om det finns en
fortsatt tillväxtpotential i turismen i Åre kan inte Statskontoret avgöra.
Den regionala utvecklingspolitiken är betydelsefull för näringslivsutvecklingen och sysselsättningen i regionen. Jämtland ingår i nationellt stödområde A och i EG:s strukturfondsprogram Mål 1. Länsstyrelsen, NUTEK och
regeringen beviljar stora belopp i till exempel regionala företagsstöd till
Jämtlands län. Till följd av nedläggningen av garnisonen i Östersund har
regeringen även beslutat om omfattande omställningsåtgärder genom lokalisering av cirka 1 150 statliga arbetstillfällen. Det är viktigt att komma ihåg
att ett OS i Åre/Östersund inte är ett regionalpolitiskt projekt. Det statliga
åtagandet avser ekonomiska garantier för genomförandet av det Olympiska
Spelen och Paralympics. Spelens genomförande eller alternativkostnaden
för detta ska alltså inte bedömas utifrån huruvida ett OS är den bästa regionalpolitiska satsningen i regionen eller i landet. Det går dock inte att blunda
för den regionalpolitiska dimensionen av ett OS i Åre/Östersund. Det riskerar (som nämnts i avsnitt 7.1.2) motverka en nationell uppslutning kring en
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svensk ansökan (jmf diskussion i avsnitt 7.1). Det kan komma krav på från
andra regioner med en svag arbetsmarknad om omställningsåtgärder eller
annat stöd för att utveckla den regionala arbetsmarknaden. En sådan diskussion riskerar att splittra opinionen och minska chanserna till en lyckad kampanj för ett vinter-OS i Åre/Östersund.

7.3.2

Nationella effekter

Sysselsättning

På basis av den omsättningsökning som vinter-OS kan förväntas medföra
har beräkningar gjorts på möjliga sysselsättningseffekter i ett nationellt
perspektiv. Precis som i analysen av de statsfinansiella effekterna har vi
utgått från ett grundscenario med en OS-relaterad omsättning på 5,7 miljarder kronor i byggbranschen och 8,5 miljarder i OS-organisationen, och
laborerat med fem antaganden om exportturismens utveckling och olika
antaganden om undanträngningseffekter på efterfråge- och utbudssidan i
ekonomin. Samma schablonantagande om sambandet mellan omsättning
och årsarbeten används också.
Tabell 35 visar de beräknade effekterna på sysselsättningen. I det mest
optimistiska scenariot genereras drygt 24 000 helårsarbeten perioden 20072020 som en följd av vinter-OS. Utslaget på årsbasis blir det ett sysselsättningstillskott på knappt 1 900 personer. Med mindre optimistiska
antaganden om ökad turism och i vilken utsträckning OS tränger undan
annan efterfrågan i ekonomin blir sysselsättningseffekterna betydligt
mindre. I värsta fall, i ett läge med fullt kapacitetsutnyttjande i ekonomin
påverkar OS inte alls sysselsättningen.
Tabell 35:

Sysselsättningseffekter (årsarbeten) vid olika scenarion för
exportturismens utveckling
Undanträngning
30%
15%
5%
2,4%
Ingen
ökning
ökning
ökning
ökning
ökning
av
av
av
av
turismen turismen turismen turismen
Ingen
24518
17697
13140
11959
10876
50% av inhemsk
20490
13669
9112
7930
6848
efterfrågan
100% av inhemsk
16395
9573
5017
3835
2752
efterfrågan
100%
0
0
0
0
0
(full sysselsättning)
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Turism

I rapporten har vi laborerat med ett antal ganska olika scenarion för hur
Sveriges exportturism skulle kunna utvecklas till följd av ett vinter-OS.
Vilket scenario som kan anses vara mest rimligt för exportturismens utveckling är det svårt att ha någon klar uppfattning om. Den internationella
turismen är en stadigt växande industri. En prognos som gjordes av the
World Tourist Organization, WTO, år 2000 pekade på en tredubbling av
antalet övernattande besökare till norra Europa till år 2020. Jämfört med
andra länder har Sverige relativt få utländska besökare. Mätt i antal utländska gästnätter per invånare ligger t.ex. Sverige betydligt lägre än våra nordiska grannar Norge, Danmark och Island.
Den svenska staten satsar jämförelsevis lite på marknadsföring av turism.70
Exempelvis satsar två av våra närmaste grannar Danmark och Finland ca 30
kronor per invånare och år på marknadsföring utomlands. Motsvarande siffra för Sverige är knappt 10 kronor per invånare och år.
Det är i ljuset av kombinationen växande internationell turistmarknad och
relativt blygsamma marknadsinsatser som många bedömare ser en potential
med ett evenemang som vinter-OS. Den PR som ett OS ger Sverige bidrar
onekligen till att öka marknadsföringen internationellt. Detta ökar troligen
exportturismen.
Genomgången av internationella erfarenheter från tidigare olympiska spel
visar dock att de förväntningar som finns om en kraftigt ökad turism sällan
infrias. Dessutom verkar de ökningar som faktiskt uppkommer vara av temporär natur.
Goodwill m.m.

Förespråkare för att Sverige ska söka vinter-OS hävdar att goodwillvärdet är
stort. I tidigare svenska OS-ansökningar har goodwill legat med som en
okvantifierad pluspost. Statskontoret kommer inte att försöka värdera
goodwill i monetära termer eftersom vi anser det vara en närmast omöjlig
uppgift. Däremot kommer vi att diskutera vad en möjlig goodwill effekt för
Sverige av ett vinter-OS kan tänkas bestå i.
Definitionsmässigt betyder goodwill ”gott anseende”. Tanken är således att
Sverige genom att ta på sig rollen som värd för ett olympiskt vinterspel ska
öka anseendet i internationella sammanhang, kanske framförallt inom den
globala idrottsrörelsen. En av grundtankarna med de olympiska spelen är att
de ska främja värden som kunskap, excellens, fair play etc. och stärka banden mellan människor från alla världens hörn. Kort sagt att bidra till en
förbrödning mellan olika folk och nationer. Genom att stå som värd för de
olympiska spelen, trots allt vad det innebär i form av planering, förberedel70
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ser, genomförande och förbrukande av resurser i form av tid, ansträngningar
och pengar och som det verkar ganska osäker avkastning rent ekonomiskt,
visar ett land i konkret handling att man ställer upp och vill bidra till den
goda saken. Som ett resultat av detta vinner landet ifråga ett ökat anseende –
erhåller goodwill.
En del av goodwilleffekten kommer således från det blotta faktum att man
ställer upp och åtar sig att härbärgera OS. Vidare kan man tänka sig att ett
väl genomfört spel bidrar ytterligare till att stärka anseendet i omvärldens
ögon. Det visar att landet ifråga äger olika typer av kompetenser som kan
komma att efterfrågas i andra sammanhang. Det gäller inte minst idrottsligt.
Ofta lyckas värdlandets idrottare överträffa sig själva i olympiska spel på
hemmaplan, vilket ger ökat internationellt anseende.
En konsekvens av det här resonemanget är att det finns en goodwill effekt
av att arrangera ett vinter-OS och en goodwilleffekt som delvis är avhängig
genomförandet och hur värdlandet lyckas idrottsligt. Hur stora dessa effekter är beror sannolikt på flera saker. En särskilt viktig faktor torde emellertid
vara vilket internationellt anseende landet i fråga har i utgångsläget. Troligen har ett land med ett redan gott anseende internationellt svårare att öka
sin goodwill än ett land som åtnjuter ett lägre anseende i omvärldens ögon.
Sverige är ett land som har ett mycket gott anseende utomlands inom en rad
olika områden. Det svenska näringslivet rymmer ett flertal stora och framgångsrika exportföretag. Sverige brukar i många sammanhang framhållas
som ett föredöme socialt sett och hamna i topp när det gäller levnadsstandard och välfärd. Svenska idrottare återfinns i världstoppen inom ett stort
antal idrotter. Enligt en färsk undersökning har Sverige ett av de starkaste
”varumärkena” i världen. Dessa omständigheter talar för att den goodwill
Sverige skulle få genom att arrangera ett vinter-OS är begränsad. I ett annat
utgångsläge skulle bedömningen av goodwillvärdet varit annorlunda (jmf
diskussion i kapitel 5 om betydelsen som OS anses ha haft för Sydkoreas
utveckling).

7.4

Idrottsperspektivet

Som vi redan varit inne på i diskussionen om effekter av ett OS ur ett medborgarperspektiv är svenskarna ett idrottsintresserat folk och många ser
säkert positivt på att Sverige ansöker om ett OS. Därmed har vi delvis
kommit in på frågan hur ett OS påverkar svensk idrott. I det här avsnittet
analyserar vi denna fråga närmare.
Ett vinter-OS innebär att vinteridrotten Sverige i allmänhet och Åre och
Östersund i synnerhet får tillgång till ett antal nya högkvalitativa idrottsanläggningar som knappast kommit till utan ett OS. Det gäller framförallt:
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en backhoppningsarena, en bob- och rodelbana, och en skridskooval
Detta gynnar sannolikt svensk bob- och rodelsport, svensk backhoppning
samt svensk skridsko. Idag finns inte dylika anläggningar av modernt snitt
Sverige. Det finns förvisso en rodelbana i Hammarstrand i Jämtland men
den uppfyller knappaste längre de krav som ställs på en dylik anläggning.
Ett OS innebär att Åres ställning som Sveriges alpina centrum stärks ytterligare. Även Östersunds ställning som vintersportcentrum stärks genom OS.
Östersund får genom de nya anläggningarna möjlighet att genomföra andra
stora vintersportevenemang som exempelvis Skid-VM. Idag är detta inte
möjligt eftersom backhoppningen inte går att genomföra i Östersund p.g.a.
avsaknaden av moderna hoppbackar.
Sannolikt innebär ett svenskt OS-värdskap en ökad satsning på de sporter
som omfattas. Vinteridrotten torde kunna räkna med att ett inhemskt OS
medför ökade ekonomiska resurser åren före OS från såväl det offentliga
som det privata näringslivet. Väl genomförda satsningar kan mycket väl
innebära större idrottsliga framgångar än om OS gått någon annanstans.
Erfarenheten från andra OS är att värdlandet ofta lyckas bättre rent idrottsligt än vad landets idrottare brukar prestera i normala fall. Det kan förmodligen till en del förklaras av att stora satsningar gjorts på den inhemska
idrotten när det stått klart att ett land fått värdskapet för ett olympiskt spel.
Långsiktigt kan också vintersporten i Sverige stärkas av ett OS. Det starka
fokus på vinteridrott som ett svenskt OS högst sannolikt innebär kan inspirera unga människor att börja med vinteridrott, vilket kan resultera i idrottsliga framgångar långt senare, säg 5-10 år. Vissa skulle påvisa ett sådant
samband mellan VM i friidrott i Göteborg 1995 och de exempellösa friidrottsframgångarna Sverige haft under 2000-talets första år.
Svensk idrott består av en stor mängd olika idrotter, varav de flesta är att
betrakta som sommaridrotter. Risken finns att en massiv satsning på att nå
idrottsliga framgångar under ett OS i Åre/Östersund tränger undan andra
satsningar på idrotten. Det kan både gälla minskade sponsorintäkter för
kanske framförallt sommaridrotter och minskade offentliga medel.
Statens stöd till idrotten uppgick 2004 till omkring 450 miljoner kronor.71
Därtill fördelas ytterligare ca 820 miljoner kronor till idrotten från Svenska
Spel. Det förefaller inte orimligt att tänka sig att det kommer ske omprioriteringar i hur statens stöd till idrotten fördelas om Sverige söker och vinner
vinter-OS 2014. Exakt hur är svårt för Statskontoret att uttala sig om men vi
finner det viktigt att peka på denna eventualitet.
71

Budgetpropositionen 2004/2005: Utgiftsområde 17.

137

En annan möjlig nackdel är att ökad konkurrens kan uppstå mellan olika
vintersportcentra i Sverige om evenemang och ekonomiska resurser. En
jämförelse, om än kanske långsökt, kan göras med det högre utbildningsväsendets allt större geografiska utbredning över tid. Ett flertal nya högskolor och universitet har tillkommit de senaste decennierna. Detta är en
utveckling med många positiva förtecken men också en del mindre bra. Det
finns en risk att resurserna sprids ut alltför mycket och att stor- och samproduktionsfördelar i framförallt forskning inte tas till vara fullt ut. Samma
potentiella problematik kan finnas i att sprida idrottens knappa resurser på
alltför många olika ställen. Denna möjliga ”kostnad” av att det uppstår flera
olika vintersportcentrum inom Sverige ska förstås vägas mot de fördelar
detta medför då fler får tillgång till moderna idrottsfaciliteter och kan utöva
de olika sporterna.
Driftskostnaderna för de nya permanenta idrottsanläggningarna som kommer till i Åre och Östersund kan innebära undanträngning av existerande
idrott om driftmedel måste tas från befintliga anslag och dylikt. En grov
överslagsberäkning som Statskontoret gjort visar att drift- och underhållskostnaden för de idrottsanläggningar som blir permanenta kommer att uppgå
till ungefär 50 miljoner kronor per år. Om man dessutom inte kan flytta
anläggningar blir denna kostnad, och risken för undanträngning, ännu större.
Om Åre/Östersund till följd av ett OS-värdskap kommer att kunna dra till
sig stora idrottsevenemang i framtiden kan detta ske på bekostnad av övrig
regional idrott. Man kan tänka sig att lokala sponsorer väljer att exponera
sig i samband med de större arrangemangen istället för att stödja den lokala
idrotten.
En annan potentiell risk, som idrotten poängterat för Statskontoret, ligger i
att det stora antalet frivilliga som väntas hjälpa till under spelen ”bränner ut
sig” under OS-veckorna och därför inte längre orkar bidra med ideella insatser ute i föreningar och klubbar i samma utsträckning som annars skulle
varit fallet. Å andra sidan finns det idrottsföreträdare med precis motsatt
uppfattning, som menar att ett vinter-OS kommer att innebära ett stort tillskott av ideella ledare till idrotten.
SOK menar att stärkt folkhälsa är en möjlig effekt av att arrangera OS. Om
detta är det svårt att sia. Folkhälsans utveckling styrs av en mängd olika
faktorer och det råder idag knappast brist på kunskap om hur man ska göra
för att leva sunt eller inspirerande exempel från idrottsvärlden. Man kan
tänka sig att en och annan svensk medborgare blir inspirerad att äta sundare,
dra ner på alkoholen och motionera mer av att se vinter-OS på plats i Åre
eller Östersund och som också tar tillfället i akt att nyttja de nya idrottsanläggningar som byggs för att träna mer. Man kan t.ex. tänka sig att isovalen
med rätt lokalisering skulle kunna bidra till en sådan utveckling. Långfärds-
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skridskor har blivit en populär motionsform på senare år och möjligheten att
åka skridskor året runt skulle säkert uppskattas och nyttjas av en del.

7.5

Miljöperspektivet

I Statskontorets uppdrag ingår att bedöma effekterna av ett vinter-OS i Åre
och Östersund i ett hållbart utvecklingsperspektiv, särskilt dess miljömässiga dimension. Ett vinter-OS innebär en väsentligt ökad ekonomisk aktivitet i arrangörsregionen åren före, under och kanske även åren efter OS.
Denna ökade aktivitet kommer att påverka miljön på olika sätt. Det ligger
nära till hands att tro att belastningen på miljön ökar. Men ett OS kan även
tänkas påverka miljön positivt. IOK ställer numera nämligen som krav på
potentiella arrangörer att rapportera hur deras OS kommer att påverka
miljön. Syftet med IOK:s rapporteringssystem är att de olympiska spelen
inte ska ha någon negativ effekt på miljön, utan tvärtom bidra till att förbättra denna.

7.5.1

IOK:s miljömässiga krav

Hållbar utveckling är en av de parametrar som IOK använder för att kunna
utvärdera vilka effekter ett OS har på den stad eller region som arrangerar
spelen. Enligt IOK:s nya rapporteringssystem ska potentiella arrangörer
rapportera vilka effekter som OS har såväl före, under som efter spelens
genomförande.
När det gäller miljöpåverkan gör IOK en bedömning av följande tre
faktorer. Dessa är:
- miljötillståndet i arrangörsregionen allmänt,
- OS påverkan på miljön i arrangörsregionen,
- pågående miljöprojekt.

7.5.2

Möjliga miljömässiga konsekvenser av vinter-OS

Det finns idag 15 uppsatta nationella miljökvalitetsmål. I vår bedömning av
hur ett vinter-OS kan tänkas påverka miljön har dessa mål tjänat som utgångspunkt. Enligt vår uppfattning rör de miljömässiga konsekvenserna av
ett eventuellt OS främst målen om begränsad klimatpåverkan, frisk luft, god
bebyggd miljö samt storslagen fjällmiljö. Vi baserar detta på en bedömning
av att de miljömässiga effekter som kan tänkas uppstå som en följd av
vinter-OS i Åre och Östersund grovt kan delas upp i följande kategorier:
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•

Effekter till följd av en ökad turism:

En ökad turism till regionen kommer att innebära ett ökat transportarbete,
vilket högst sannolikt innebär en negativ miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar. Detta under förutsättning att
dagens transportmedelsval håller i sig. Idag sker merparten av resandet till
regionen med bil. Resten åker kollektivt. Om andelen långväga turister ökar
som förväntat till följd av OS kommer utsläpp från flygtrafiken att öka
eftersom dessa antas välja flyg som transportmedel. Samtidigt blir dessa
fordon allt miljövänligare över tid, vilket minskar utsläppen av miljöskadliga utsläpp. Ett ökat kollektivt resande kan också motverka konsekvenserna
av en ökad mängd turister. När det gäller de långväga turisterna finns dock
sannolikt inget alternativ till flyget, varför utsläppen av koldioxid och andra
skadliga luftföroreningar kommer att öka om antalet långväga turister ökar.
En ökning av antalet besökare i arrangörsområdet ställer ökade krav på väl
fungerande avloppsnät och avloppsrensning.
•

Effekter till följd av investeringar i aktivitetsanläggningar och boende

Ett viktigt miljömål är god bebyggd miljö, vilket innebär att byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en
långsiktigt god hushållning av mark, vatten och andra resurser främjas.

7.5.3

Miljömässiga erfarenheter från OS i Lillehammer

När det gäller miljömässiga konsekvenser för OS i Lillehammer 1994 finns
det inte mycket underlag om vad gäller kortsiktiga- och långsiktiga effekter
(jmf avsnitt 5.7) Det är därför vanskligt att uttal sig i någon större utsträckning och med någon större säkerhet. Några intressanta iakttagelser kan ändå
göras. En är att det inte går att peka på några väsentliga miljöproblem som
uppstått som en följd av spelen trots att de var så välbesökta. Detta kan
förklaras av väl fungerade transport- och avfallslösningar. Det fina vädret
bidrog också.
En annan viktig iakttagelse är att många av de anläggningar arrangörerna
före spelen tänkte sig skulle vara tillfälliga i själva verket blev permanenta.
Ett problem som ligger i detta är dessa anläggningar inte fått samma standard byggnads-, utformnings- och lokaliseringsmässigt som de skulle fått
om tanken från början varit att de skulle vara permanenta. Detta framhålls
av forskare som en viktig lärdom för kommande OS-arrangörer (jmf avsnitt
5.7). Med tanke på att ett flertal anläggningar i Åre och Östersund är tänkta
att vara av tillfällig natur är detta en viktig aspekt.
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En tredje iakttagelse är att den ambition om ”gröna spel” som präglade
Lillehammers OS inte satte några långsiktiga spår. Ett flertal miljöprojekt
avslutades när spelen var över. Detsamma gäller miljöutvärderingar.

7.5.4

De potentiella arrangörerna Åre och Östersunds
miljökoncept

Det finns inte någon utarbetat plan för hur arrangörerna tänkt genomföra
spelen på ett miljömässigt bra sätt. Det är därför svårt att ha någon definitiv
uppfattning om hur arrangörernas miljökoncept kommer att se ut. En god
vägledning ges av den detaljerade miljökonsekvensbeskrivning som togs
fram till 2006 års ansökan. Arrangörerna menar att mycket av det som står i
denna fortfarande är giltigt. Efter att ha granskat denna miljökonsekvensbeskrivning kan Statskontoret inte göra någon annan bedömning än att Åre
och Östersund förefaller ha en bra och väl genomarbetad miljöstrategi.

7.6

Sammanfattande bedömning

Statskontorets bedömning är att för gemene man är ett vinter-OS i Åre och
Östersund i huvudsak av positivt värde. Ett vinter-OS på hemmaplan ger
ökade möjligheter att följa spelen på plats, nyttja de nya anläggningar som
kommer till m.m. Ett väl genomfört vinter-OS kan också bidra till ökad
nationell prestige och stolthet över att vara svensk medborgare.
Ett vinter-OS innebär ett omfattande statligt finansiellt åtagande. De resurser som används för att förbereda och genomföra ett OS har en alternativ
användning. Värdet av denna alternativa användning är projektets alternativkostnad. Huruvida den nytta som OS skapar för gemene man överstiger
alternativkostnaden, vilket krävs för att evenemanget ska vara samhällsekonomiskt lönsamt, kan Statskontoret inte avgöra.
Statskontoret bedömer att de statliga kostnaderna för ett vinter-OS 2014
kommer att överstiga de statliga intäkterna, sannolikt med flera miljarder
kronor. Med utgångspunkt från grundscenariot för investeringskostnader
och genomförande - SOK:s ”realistiska scenario” - och ungefär samma
ökning av exportturismen som arrangörerna i Vancouver 2010 räknar med
under den analyserade perioden 2007-2020 ger vår analys vid handen att det
statsfinansiella underskottet av vinter-OS 2014 ligger i intervallet 3,5 miljarder kronor till 8,4 miljarder kronor.72 Med andra ord kommer ur ett statsfinansiellt perspektiv ett vinter-OS inte att betala sig självt.
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Detta intervall har beräknats genom att addera skatteintäkterna plus transfereringsminskningarna till det statliga underskottet på 8,7 miljarder kronor plus moms. Vi har också

141

Det bör betonas att vår slutsats inte kommer sig av att vi varit överdrivet
pessimistiska i valet av antaganden om förväntad turistutveckling etc.
Snarare förhåller det sig tvärtom. Detta framstår än klarare om vi jämför
med resultaten från modellberäkningarna i kapitel 6. Där beräknades skatteintäkterna totalt sett, dvs. inte bara de statliga skatterna, uppgå till någonstans mellan 1,7 miljarder kronor och 3,9 miljarder kronor.
Bedömningen att spelen sannolikt innebär ett stort statsfinansiellt underskott
ligger i linje med vad som förväntas för Vancouverspelen 2010. Beroende
på vilka skatteintäkter man räknar med beräknas det offentliga underskottet
för dessa spel hamna någonstans mellan 5,6 miljarder kronor och 7,4 miljarder kronor.
Den största skillnaden mellan våra beräkningar och de som gjorts för
Vancouver ligger i att skatteintäkterna från Vancouver-spelen uppskattas till
mycket lägre belopp än vad vi har räknat med ovan. Vi vill emellertid återigen betona den stora osäkerhet som är förknippad med att göra denna typ
av beräkningar och vikten av att inte för långtgående växlar dras på basis av
resultaten.
Statskontoret bedömer att ett vinter-OS i Åre och Östersund kommer att
innebära en positiv ekonomisk chock för arrangörsregionen med sannolikt
betydande effekter på sysselsättning, turism- och näringslivsutveckling,
åtminstone i det korta perspektivet. I ett längre perspektiv bedömer vi de
positiva ekonomiska effekterna som betydligt mer osäkra. Erfarenheten från
t.ex. OS i Lillehammer är att OS-effekten på ekonomin var temporär. Vidare
bedömer vi att merparten av de ekonomiska effekterna kommer att vara
regionala och uppstå i arrangörsregionen.
Goodwill-effekten för Sverige och svenskt näringsliv bedöms vara begränsad mot bakgrund av det höga anseende som Sverige och svenska företag
redan har internationellt. När det gäller exportturismen finns en potential
genom att Sverige har relativt få utländska turister och satsar relativt små
ekonomiska resurser på marknadsföring utomlands. Samtidigt visar tidigare
erfarenheter att förväntningarna om en kraftigt ökad turism sällan infrias.
Summa summarum är vi tveksamma till att ett vinter-OS i Åre och Östersund kommer att kunna bidra till en positiv ekonomisk utveckling i Sverige
i stort. Samtidigt kan man inte blunda för det faktum att den vanligtvis hårda
konkurrensen mellan städer från olika länder om att få arrangera de olympiska spelen, både sommar och vinter, indikerar någon form av värde från
ett värdskap som kanske inte låter sig fångas upp i en analys av det slag som
Statskontoret genomfört.
beräknat det statsfinansiella nettot exklusive moms. Underskottet ligger då i intervallet 3,6
miljarder kronor till 7 miljarder kronor.

142

Statskontoret bedömer att idrotten som kollektiv kommer att tjäna på ett
vinter-OS i Åre och Östersund men att det finns avvägningsproblem som
kan innebära att andra delar av idrotten kommer att förlora på ett olympiskt
spel.
Statskontoret gör bedömningen att själva genomförandet av OS inte kommer att innebära några större miljöproblem. När det gäller förberedelserna
före spelen samt konsekvenserna efter spelen är bilden delvis en annan.
Tillfälliga byggnader riskerar bli permanenta. Dessa tillfälliga byggnader
svarar inte upp mot de krav som finns på permanenta byggnader vilket kan
innebära högre kostnader. Sedan finns risken att byggandet av nya anläggningar orsakar miljöproblem, vilket ett aktuellt exempel från regionen visar.
En annan slutsats är att den ökade turismen från framförallt utländska besökare kommer att innebära ett ökat transportarbete med framförallt flyg.
Detta kommer i sin tur innebära ökade utsläpp av växthusgaser och miljöskadliga ämnen, en närmast ofrånkomlig bieffekt av en ökad turism. Effekten är också osäker eftersom den beror på den långsiktiga turismutveckling
som blir följden av OS.
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Regeringsuppdraget
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Bilaga 2
Antaganden om DoU
Allmänna förutsättningar för beräkningarna
4. Byggkostnader
-

Flerbostadshus: 20 000 kr/kvm
Hotell: 10 000 kr/kvm

5. Driftkostnader för permanenta anläggningar
-

Flerbostadshus: 250 kr/kvm eller 1,25 % av byggkostnad
Hotell: 1000 kr/kvm eller 10 % av byggkostnad
Arenor (t.ex. idrottsanläggningar): 5 % av byggkostnad

6. Tidplan för investeringar
- Enligt den tidsplan som redovisas i kapitel xxx
Eftersom de uppgifter om DoU-kostnader som vi har inhämtat från olika
håll (t.ex. SCB:s officiella statistik, uppgifter om Björntanden, uppgifter
som Inregia använt i samband med Åre VM 2007, uppgifter från ansökan
2006 etc.) varierar rätt mycket har vi i de flesta fall utgått från förutsättningarna ovan. Dvs. att DoU/år = 1,25 % av byggkostnad för flerbostadshus,
10 % för hotell och 5 % för idrottsanläggningar. I vissa fall kan det innebära en överskattning och i vissa fall en underskattning. Notera att den
totala DoU-kostnaden 2005-2020 kan variera rätt mycket beroende på när
anläggningen i fråga har byggts klart.
Gemensamma aktiviteter (finns med i både Nollalt och OS-alt, t.ex. Åre
VM 2007)
•
Åreklinik, Holiday Club, andra hotell etc. (Mkr/år):
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
14
20
36
36
36
36
100
2020
Nollalternativ (finns inte med i OS-alt)
•
Idrottsanläggningar (ishall): 6 mkr/år 2014-2020
•
Lägenheter Storsjön: 12,2 Mkr/år 2020 (byggs 2017-2019 i
nollalternativen)
Björntanden (finns med i alla OS-alt samt Nollalt 2)
•
44,2 Mkr/år 2010-2020
Scandic (finns med i Nollalt 1)
•
4,1 Mkr/år 2014-2020
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OS-specifika anläggningar
•

•
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Idrottsanläggningar (permanenta!): 56.5 Mkr/år 2015-2020 (som
schablon har vi räknat fr.o.m. 2015, för att undvika alltför många
dubbelräkningar när driften/genomförandet av OS räknad med, även
om anläggningarna givetvis går i drift också under resten av 2014
efter spelens genomförande.
OS-by: 14,6 Mkr/år

