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Förord 
Detta kandidatarbete omfattar 15 högskolepoäng och är den avslutande kursen på 
kandidatprogrammet Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Jag vill rikta ett tack 
till min handledare Eric Marcus som kommit med många värdefulla tips och synpunkter under 
arbetets gång. 
 

Sammanfattning                 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur en stad som anordnar OS hanterar 
stadsutveckling. På senare tid har den Internationella Olympiska Kommittén (IOC) haft en 
hållning där de uppmuntrar kandidatstäder att planera för det olympiska arv som spelen 
medför. Det finns historiska exempel som visar att OS tidigare medfört en rad ohållbara arv, 
däribland underutnyttjad infrastruktur som blivit en dyr börda för skattebetalare att 
underhålla.  

Detta arbete går in djupgående på Londons värdskap av OS år 2012. Vad som gör London 
extra intressant att undersöka är att staden nämligen var den första värdstad som kunde 
planera för den IOC:s vision om ”legacy” fullt ut. Undersökningen vill reda ut hur 
planeringen påverkats av att visionen om legacy faktiskt har blivit en central del av kriterierna 
för att ansöka om OS.  Undersökningen har skett genom en kvalitativ innehållsanalys av 
IOC:s riktlinjer om legacy samt av Londons olympiska organisationskommittés 
genomförande av spelen. Resultaten analyseras och jämförs sedan med forskning över hur det 
resultatet i London verkligen blev.  
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1. Inledning 
I rapportens inledande kapitel får läsaren en övergripande kännedom i undersökningen där 
rapportens syfte och problematisering presenteras.  
 

1.1 Bakgrund 
Det finns en lång tradition av att använda mega-events som hjälpmedel för att åstadkomma 
urban utveckling. Världsutställningen i Paris i slutet av 1800-talet utformades för att återskapa 
det yttre utseendet av den franska huvudstaden. (Smith 2014: 1921). Ett olympiskt spel är 
sannolikt det största evenemang en stad någonsin kan arrangera och genom att anordna ett 
sådant mega-event ser värdstäderna sin chans att marknadsföra sig då hela världens blickar 
riktas mot en (IOC 2013: 46, Gold & Gold, 2008: 300). Att anordna ett olympiskt spel 
innebär sju års förberedelser för de drygt två veckor som spelen äger rum (Cashman 2002: 5). 
Ett värdskap av ett olympiskt spel kräver stora investeringar på infrastruktur som boende och 
transporter för att på ett effektivt sätt kunna hantera den stora tillströmningen av besökare som 
spelen attraherar (IOC 2013: 46). Ur ett stadsutvecklingsperspektiv väcks möjligheter i och 
med OS om positiva förändringar som exempelvis av miljö, väg- och järnvägssystem, och 
sportanläggningar. Vidare har OS en påverkan som kan öka stadens turism, stimulera 
industrin, tillfälligt öka antalet arbetsplatser och inbringa inkomster genom biljettförsäljning 
och sponsorer samt mycket mer (Gold & Gold, 2008: 300). Tidigare har allt för lite 
uppmärksamhet riktats åt att även i förväg planera för det olympiska arv som spelen för med 
sig. Städer som ansökt om att få spelen har främst fokuserat på att planera för att faktiskt få 
tilldelas värdskapet, och för att sedan genomföra det på ett framgångsrikt sätt (Cashman 2002: 
12). Det finns dock behov för att i ett tidigt skede planera för den tid efter de olympiska 
spelen ägt rum, då det är viktigt att nybyggd infrastruktur får en användning även efter spelen. 
Faciliteter vars kostnader överstiger användbarheten kan bli en stor börda för skattebetalare 
(Cashman 2002: 12 - 13). 

Det olympiska arvet (Olympic legacy) handlar om vad en värdstad kan vinna av att arrangera 
de olympiska spelen. OS lämnar efter sig en rad arv som det gäller att ta vara på för att ge 
staden och dess invånare bestående fördelar (IOC 2013: 6, Gold & Gold 2011: 2 – 3). 
London-OS 2012 var första gången som värdstaden fullt ut kunde planera efter IOK:s vision 
om att det olympiska arvet skulle finnas med i planeringsprocessen. Visionen om “legacy” 
utformades redan före London tilldelats värdskapet av OS 2012 (Shirai 2009: 79). London är 
ensam i ditt slag som har haft denna möjlighet, vilket gör det extra intressant att undersöka på 
vilket sätt detta har påverkat planeringen av de olympiska spelen i London samt Londons 
stadsplanering och stadsutveckling. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur en stad genom att anordna OS hanterar 
stadsutveckling. Vidare är syftet att undersöka hur mega-events som OS påverkar städers 
planering. 
 
 



Axel Lönnqvist  Kandidatuppsats 

5 
 

 
1.3 Problemformulering 
Hur påverkades planeringen av att kunna planera för det olympiska arvet (”legacy”) under 
hela bud- och planeringsprocessen vid London OS 2012? 

1.4 Avgränsning 
Denna rapport har avgränsats till att enbart undersöka OS i London 2012. Avgränsningen har 
gjorts för att skapa en tydlighet över vad forskningen faktiskt eftersöker. Att valet föll på 
London var på grund av att London är den första värdstad som kunnat planera för det 
olympiska arvet fullt ut och därmed erbjuds det möjligheter att verkligen se vad det olympiska 
arvet har fått för betydelse för stadsutveckling.  Då tiden inte har räckt till har således inte 
någon djupare jämförelse med andra olympiska spel kunnat genomföras. Detta hade kunnat ge 
denna underökning en större validitet ifall lika djupgående undersökningar gjordes på andra 
olympiska spel. Undersökningen har vidare avgränsats till att undersöka vad IOC säger om 
det olympiska arvet och sedan hur The London Organising Committee of the Olympic Games 
and Paralympic Games Limited (”LOCOG”) tog direktivet till sig. Vad gäller arvet så har 
undersökningen avgränsats så de enbart behandlar de arv som kan knytas till fysisk planering.  
 
Att valet föll på att undersöka OS som mega-event, var på grund av att det är det just är det 
största och komplexa arrangemang en stad någonsin kan åta sig. Inget annat arrangemang 
medför sådana stora satsningar på infrastruktur som OS där exempelvis krav finns att atleterna 
ska bo samlade och nära varandra under spelen i en olympisk by.  Värt att också nämnas är att 
efter OS följer Paralympics, som värdstaden för OS, också åtar sig att anordna, vilket också 
den olympiska infrastrukturen byggdes för. Själva Paralympics kommer dock inte vara i fokus 
i denna uppsats. Denna uppsats syftar inte till att undersöka det planeringssystem som finns i 
Storbritannien i sig. Då det brittiska planeringssystemet alltså inte är i fokus, så har heller 
ingen djupdykning kring detta gjorts i uppsatsen. Men för att läsaren ska förstå kontexten så 
finns det en kort redogörelse om det brittiska planeringssystemet ändå med nedan i avsnitt 
1.7. 
 
1.5 Ordlista 
I arbetet förekommer en del centrala begrepp som kräver en viss förståelse av läsaren så att 
innehållet inte ska missförstås. För att öka läsarens förståelse så behandlas i detta kapitel ett 
par återkommande väsentliga begrepp i detta arbete. Genom att reda ut följande begrepp så 
förväntas inga oklarheter uppstå. 
 
Borough = Administrativ indelning i engelskspråkiga länder. Motsvarighet till kommun i 
Sverige. Storlondon består av 32 London Boroughs där tolv av dessa utgör Inner London och 
20 Outer London. 
 
Internationella Olympiska kommittén (IOC) = Den internationella olympiska kommittén 
är den högsta myndigheten inom den olympiska rörelsen. IOC består av 115 ledamöter som 
utsetts av myndigheten själv. De 115 ledamöterna utgörs av 70 enskilda medlemmar, 15 
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aktiva idrottare, 15 representanter från IF (International Federation) samt 15 medlemmar de 
nationella olympiska kommittéerna (Olympic 2015a). 
 
Local Plan = Lokala planeringsmyndigheter i Storbritannien måste förbereda en Local plan 
där det lokala områdets planeringsavsikter redovisas (Planning portal 2015).  
 
LOCOG = The London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic 
Games Limited (‘LOCOG’) är organet som ansvarade för planeringen, finansieringen, 
förberedelserna och genomförandet av OS 2012 (LOCOG 2013:10). LOCOG:s medlemmar 
utsågs av den nationella Olympiska kommittén och underordnades av IOC som alltid hade det 
sista ordet när det gällde relaterade frågor (Olympic 2015a, Kassens- Noor 2012:33). 
Medlemmarna i LOCOG utgjordes av IOC-representanter, presidenten och 
generalsekreteraren för den nationella Olympiska kommittén och minst en ledamot som 
utsågs av och representerade värdstaden. Utöver dessa ingick representanter för offentliga 
myndigheter och andra ledande personer (Olympic 2015a). 
 
Olympic charter = Den Olympiska chartern är ett regelverk över olympismens 
grundläggande principer som IOC har stiftat (IOC 2014:9). 
 
Olympiska byn = Området där alla tävlande bor under spelen (Sportdefinitions 2011). 
 
Olympiska parken = I Londons fall definieras den olympiska parken som det område där 
både den olympiska byn samt de olympiska arenorna samlas. Genom historien har det dock 
förekommit vid andra OS att byn och arenorna har varit separerade. 
 
Olympiska rörelsen = Den olympiska rörelsen är den samordnade universala verksamheten 
som under IOC:s ledning och är avsedd för alla personer som inspireras av de olympiska 
värderingarna. Målet med den olympiska rörelsen är att bidra till att bygga en fredlig och 
bättre värld genom att utbilda ungdomar i idrott som utövas utan diskriminering av något slag 
och i den olympiska andan. Detta kräver ömsesidig förståelse med en anda av vänskap, 
solidaritet och rent spel (Olympic 2015b) 
 
‘Vit elefant’ = Värdefull ägodel vars kostnader överstiger dess användbarhet. I olympisk 
kontext innebär en ‘vit elefant’ en olympisk anläggning som inte har något väsentligt syfte 
efter att spelen ägt rum och därmed enbart drar pengar genom sitt underhåll. Att det kallas just 
‘vit elefant’ beror på att kungar förr i tiden brukade ge sina fiender en vit elefant som gåva. 
Elefanten var helig och kunde därför inte avlivas, vilket gjorde att den istället åt upp 
befolkningens resurser (DN 2014). 
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1.6 Uppsatsens upplägg 
Kapitel 1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en övergripande presentation om vad detta arbete handlar om. 
Därefter presenteras rapportens syfte och problemformulering samt den avgränsning som 
gjorts. I inledningen finns också en ordlista av förekommande begrepp som är bra att känna 
till för läsaren. 
 
Kapitel 2 Metod 
I detta kapitel förklaras och diskuteras uppsatsens metoder. För att underlätta för läsaren att 
hänga med i uppsatsen finns det i detta kapitel också en beskrivning av uppsatsens 
genomförande. 
  
Kapitel 3 Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel presenteras de teoretiska begrepp som uppsatsens resultat senare kommer 
diskuteras i ljuset av. 
 
Kapitel 4 Områdesöversikt 
I detta kapitel presenteras tidigare studier inom ämnet som ger läsaren övergripande 
kunskaper inom området. 
 
Kapitel 5 Resultat & Analys 
Här presenteras undersökningens empiriska material som utgör resultatet som också 
analyseras. Kapitlet inleds med en presentation vad IOC skriver i sina policydokument om 
ansökningsfasen, legacy och urban legacy. Efter det presenteras ambitionerna LOCOG hade 
med legacy följt av IOC:s inflytande i planeringen och slutligen hur Londons Olympiska arv 
faktiskt blev. 
 
Kapitel 7 Diskussion & Slutsats 
I detta kapitel kommer uppsatsens frågeställningar besvaras genom en diskussion baserad på 
undersökningens resultat, analys och teoretiska utgångspunkt. Avslutningsvis presenteras en 
sammanfattande slutsats med förslag på vidare forskning. 
 
Kapitel 8 Referenslista 
I detta kapitel kommer arbetets alla källor att presenteras i en lista. 
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1.7 Det brittiska planeringssystemet 
 
Det brittiska planeringssystemet är utformat för att tillämpas av lokala myndigheter och 
samhällen. Många delar i England har tre nivåer av kommunalförvaltning: 

 Landstingen (country council). 
 Distrikt, stad (borough) eller kommunfullmäktige (city council). 
 Församling (parish) eller stadsfullmäktige (town council). 

 
(Department for Communities and Local Government 2015: 4) 

I Storbritannien administrerar kommunalförvaltningarna mycket av planeringssystemet 
genom att ta fram Local Plans, besluta om bygglov samt genom att se över oönskad 
utveckling. Kommunfullmäktige ansvarar för de flesta planeringsfrågorna. I London har 
borgmästaren befogenheter att besluta om planeringsfrågor som är av strategisk betydelse 
(Department for Communities and Local Government 2015: 5). 

Den brittiska regeringen vill att planeringsbeslut tas på den lägsta möjliga nivån och har 
möjliggjort för församlingar och stadsfullmäktige att producera så kallade grannskapsplaner 
(neighbourhood plans). När väl grannskapsplanerna trätt i kraft, utgör de en del av den politik 
som används för att fatta beslut om bygglov. Om det inte finns någon församling eller 
kommunfullmäktige, kan företrädare för det lokala samhället ansöka om att inrätta ett 
grannskapsforum för att förbereda eller beställa en grannskapsplan (Department for 
Communities and Local Government 2015: 5). 

Lokalbefolkningen bör ta vara på möjligheten att utforma sina bostadsområden och de invalda 
representanterna spelar en nyckelroll i denna process. Rollen som fullmäktigeledamöter i 
distriktet, länet eller i lokala råd, kan variera beroende om de sitter i den planeringskommitté 
som fattar beslut om bygglov eller inte. Men alla fullmäktigeledamöter spelar en viktig roll då 
de företräder åsikter och ambitioner från invånarna (Department for Communities and Local 
Government 2015: 6). 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras arbetets metoder som ska besvara arbetets frågeställning. Genom att 
förklara hur arbetet är uppbyggt så underlättar detta för läsaren att följa med i texterna. 
 
2.1 Forskningsstrategi 
Rapporten utgörs av en fallstudie som fokuserar på OS i London 2012. Fallstudien syftar till 
att ge djupgående kunskaper om händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som 
förekommer i detta särskilda fall (Denscombe 2009: 59). Genom att använda sig av en 
fallstudie möjliggörs detaljerade studier av saker, som exempelvis en surveyundersökning inte 
lämpar sig för. Då beslutet tas att lägga fokus på att studera en undersökningsenhet på djupet 
ges större möjligheter till att upptäcka saker som kanske inte skulle kunna upptäckas med en 
ytligare undersökning (Denscombe 2009: 60). Sett till frågeställningen så lämpar sig även här 
fallstudien då den erbjuder möjligheten att förklara varför vissa resultat kan uppstå, och inte 
enbart ta reda på vad resultatet är. Vidare så tillåter en fallstudie forskare att använda flertalet 
olika källor och metoder i sin undersökning (Denscombe 2009: 61). 
 
För att besvara min frågeställning avser jag att använda mig av skriftliga källor som jag 
analyserar. Dessa skriftliga källor som jag tänker använda mig av är akademiska tidskrifter, 
böcker, som i synnerhet tillhandahålles av BTH:s högskolebibliotek. Valet av dessa skriftliga 
källor valdes på grund av akademiska tidskrifter och kommersiella bokförlag oftast låter 
texterna granskas innan de publiceras. Genom att skriftliga källor har referentgranskats så har 
en vetenskaplig standard och objektivitet upprätthållits. Referentgranskning (”peer review”) 
innebär att utgivare av vetenskapliga tidskrifter och böcker låter oberoende forskare inom 
samma ämnesområde att förhandsgranska materialet innan det publiceras. Detta ökar 
validiteten för läsaren, men samtidigt går det inte helt försäkra innehållets tillförlitlighet 
(Denscombe 2009: 302). En stor anledning till att välja skriftliga källor är tillgången till dem. 
På bibliotek och internet finns en stor tillgänglighet till en rad av dokumentära data 
(Denscombe 2009: 299). 
 
2.2 Val av metod             
Metoden jag använder mig av är en kvalitativ innehållsanalys som tillämpas på 
forskningsartiklar samt på dokument från institutionerna IOC (International Olympic 
Committe) och LOCOG (London Organising Committee of the Olympic and Paralympic 
Games). Valet av dokument och artiklar har utgått ifrån att de innehåller nyckelord som: 
“legacy”,”urban”, ”planning”, ”sustainability”. 

Denna kandidatuppsats metod är uppdelad i två delar. I den första delen görs en kartläggning 
av IOC:s riktlinjer vad gäller “Olympic Legacy” samt en undersökning över hur LOCOG tog 
dessa direktiv till sig, och hur de avsåg att gå till väga för att förverkliga idealet. Jag avser 
även att göra ett nedslag i ett av de sex borough som stod som värd för OS i deras Local Plan 
och se vad de sade om legacy.  Den andra delen består av en kvalitativ innehållsanalys som 
utgörs av forskningsartiklar som handlar om hur resultatet sedan blev i London. Analysen 
syftar till att reda ut hur stor betydelse IOC:s riktlinjer kom att ha på den fysiska planeringen i 
verkligheten. Utöver det så är det intressant att se om legacy får en annan innebörd beroende 
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på vilken intressent som använder sig av begreppet. Ett problem med den information som 
tillhandahålls är att den kan vara partisk då den exempelvis är styrd av en politisk agenda. 
Denna typ av information är dock användbar då jag i detta arbete vill studera just IOC:s 
synvinkel på OS och hur den har valts att lyftas fram. Det gäller dock att inte hantera denna 
information som den slutgiltiga sanningen utan enbart som en infallsvinkel på ett mångsidigt 
problem (Denscombe 2009: 323). I denna rapports empiri har en stor del information hämtats 
ifrån dokument som IOC är ansvarig utgivare för. Detta betyder att informationen från dessa 
källor kan vara förvrängda. Samma sak gäller information från ”Red pepper” som är en 
politisk vänsterorienterad tidning.  

Resultaten av studierna och analysen kommer efter detta att jämföras med varandra och 
jämförelsen kommer sedermera att utgöra underlaget i arbetets avslutande diskussion. 

2.3 Motivering till metodval                     
En innehållsanalys gör det möjligt att avslöja “dolda” sidor av det som kommuniceras genom 
den skrivna texten (Denscombe 2009: 308). Motivet till att använda mig av en kvalitativ 
analys är på grund av att denna undersökning kan innehålla tvetydigheter och motsägelser då 
jag avser att undersöka olika aktörers perspektiv och en kvalitativ analys tillåter mer än en 
giltig förklaring. Att analysen blir motsägelsefull behöver inte innebära att den är svag utan 
snarare en återspegling av den sociala verklighet som undersöks (Denscombe 2009: 398).  
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3. Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel kommer det teoretiska begrepp som används i detta arbete att definieras. 
Uppsatsens teoretiska begrepp är ”hållbar utveckling”. Legacy-begreppet kommer senare 
diskuteras i ljuset av ”hållbar utveckling” 
 
3.1 Hållbar utveckling 
“Hållbar utveckling” är ett komplext och kontroversiellt begrepp. De flesta har dock säkert 
någon gång hört talas om begreppet utan att riktigt veta vad som menas med det. Hållbar 
utveckling är ett begrepp som tillämpas för att påvisa en eftersträvansvärd samhällsutveckling 
(NE 2015). Den mest kända definitionen kom 1987 i Bruntlandkommisionens rapport “Our 
common future”:  
 
“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs” (Report of the World 
Commission on Environment and Development: Our Common Future 1987: 41) 
 
En diskussion som brukar föras om begreppet är huruvida det ska ses som ett filosofiskt eller 
ett ekonomiskt begrepp. Det förekommer många debatter i ämnet men det leder oftast inte till 
tekniskt mätbara och konkreta mål eller riktlinjer. Debatterna leder snarare endast till ökad 
förståelse. Detta kan jämföras med andra politiska mål, såsom frihet, demokrati och rättvisa, 
vilka inte heller är helt entydiga (Meadowcroft 2007: 300). Begreppet definieras ofta på 
antaganden och förhoppningar, som t.ex. att den “täta staden” ska bidra till en mer hållbar 
livsmiljö, snarare än på rationella grunder och bevis (De Roo & Porter 2007: 7).  Begrepp 
som “hållbarhet” och “den täta staden” är därför tomma ord som måste fyllas med fakta och 
argument (De Roo & Porter 2007: 9). Dessa visionära definitioner kan ha en positiv inverkan 
för den hållbara utvecklingen. Det är genom visioner innovativa trender kan upptäckas. 
(Kemp & Martens 2007: 9) 
 
Begreppet hållbar utveckling är för många länder en kombination mellan vår natur och de 
socio-ekonomiska faktorerna i världen. Begreppet hållbar utveckling myntades först 1980 i 
och med World Conservation Strategy (IUCN). Den socio-ekonomiska kopplingen gjordes 
därefter känd i samband med Brundtlandrapporten (WCED) 1987. Brundtlands rapport “Our 
Common Future” definierar hållbar utveckling som en nödvändighet för att möta människors 
behov av välmående, d.v.s. att vi är en del av naturen snarare än härskare utav den. Rapporten 
definierar även att hållbar utveckling är beroende av att studeras ur ett globalt perspektiv 
snarare än enbart lokalt för att undvika att vi flyttar problem med t.ex. utsläpp från ett land till 
ett annat. Den sociala rättvisan för människor världen över spelar en stor roll i den hållbara 
utvecklingen för miljön (Hopwood, Mellor & O’Brien 2005: 39). Nackdelen med 
Brundtlandrapportens väldigt breda och ospecificerade definition kring vad hållbar utveckling 
egentligen är, gör att begreppet hållbar utveckling blivit en fras som politiker och andra 
aktörer vidlyftigt använder, utan att egentligen veta vad som konkret behövs för att nå målen.  
En fördel med begreppet hållbar utveckling, och Bruntlandkommisionens breda definition är 
att det blivit lätt för många länder att sluta upp kring den då den är svår att motsäga 
(Hopwood, Mellor & O’Brien 2005: 40).  
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Begreppets otydlighet ser vissa som ett problem. De Roo och Porter (2007: 10 – 11) definierar 
två sätt att en uppnå hållbar utveckling. Det första alternativet är att omdefiniera begreppet för 
att därigenom skapa tydlighet. D.v.s. att försöka hitta ett hållbarhets-begrepp som inte kan 
misstolkas. Detta är dock enligt författarna dömt att misslyckas då vår värld och vad som är 
hållbart är för komplext för att definieras på ett sådant sätt. För snäva begrepp kan också leda 
till att hållbarhetsmålen känns som en tvångströja för länderna om de är för svåra att uppnå 
och anpassa. Ett annat problem med detta är att de vaga begreppen ofta är en del av ett större 
synsätt/planeringsparadigm och kan vara svåra att skilja från varandra. Istället förespråkas här 
en “aktörs-rådgivande” modell. Detta innebär att olika aktörer ska söka en gemensam 
förståelse av begreppet genom att förklara och diskutera de lösningar och mål som har 
använts i de enskilda processerna. Diskussionerna kan göra så att motsättande åsikter 
minimeras och aktörerna istället fokuserar på gemensamma kunskaper om hur hållbarhet ska 
uppnås. Genom ett aktivt kunskapsutbyte kan aktörerna hitta gemensamma nämnare i 
subjektiva och vaga begrepp och minimera osäkerheten i t.ex. policydokument och 
målformuleringar (De Roo & Porter 2007: 10 – 11). 
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4. Områdesöversikt 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom området som sedan kommer att studeras 
närmare i detta arbete. Till att börja med ges en inblick i Aten och hur det ser ut i Aten ett par 
år efter deras värdskap 2004.  Aten-OS har av många betraktats som ett OS där de oplanerade 
arven blivit till en stor börda för stadens lokalbefolkning. Exemplet Aten har alltså tagits med 
i undersökningen för att belysa hur OS kan medföra negativa konsekvenser om det inte 
planeras för det Olympiska arvet i tillräckligt stor utsträckning. Efter det presenteras 
förekomsten av begreppet ”legacy” och dess ursprung följt av hur London kom att påverkas 
av deras värdskap.  
 
4.1 Aten 
Arven från Aten 2004 erbjuder både möjligheter, för både pessimister och optimister. 
Förväntningarna på Aten var stora. Transportsystem, byggnader, sportanläggningar och 
lågkostnadsboenden skulle förbättras. Det olympiska arvet ansågs erbjuda genomförbara 
möjligheter gällande sociala, ekonomiska, miljömässiga och idrottsliga aspekter. Mangan 
(2008: 1872) menar att Aten ville presentera sig som en modern storstad ur sociala, 
ekonomiska, samt kulturella aspekter, och således som en attraktiv turistdestination (Mangan 
2008: 1872- 1873). 

I verkligheten så kom spelen att medföra stora kostnader, då spelen drog över den uppskattade 
budgeten, och alla övergivna anläggningar resulterade i våldsamma politiska konfrontationer 
och anklagelser. Mangan (2008: 1872- 1873) säger att planer gjordes för att utnyttja 
anläggningarna, men att det har visat sig vara en lång och svår process som i en del fall ännu 
inte har avslutats. Mangan (2008: 1873) liknar stadsförnyelsen i och med OS i Aten 2004 som 
en skamfläck för det atenska landskapet. Mangan (2008: 1873) säger vidare att efterspelet av 
Aten-OS är mindre smickrande för IOC som valt att lyfta frågan om den tid som följer efter 
spelen. Då den grekiska regeringen och oppositionen hamnade i gräl angående de övergivna 
anläggningarna, gjordes inget heller för att främja IOC:s ambition om att lämna positiva arv i 
kölvattnet av spelen (Mangan 2008: 1873). 

Den olympiska parken i Aten betraktades en gång som det mest kompletta idrottskomplex i 
Europa, men idag är de tidigare arenorna täckta av graffiti. Idag har 21 av de 22 arenorna 
övergivits efter ett multi-sportevent som pågick under mindre än tre veckor. De tidigare 
moderna arenorna täcks idag av ogräs och avfall. Det mest slående arvet från OS i Aten är de 
enorma bortkastade summorna på arenor som inte längre används. Den grekiska 
finansministern George Alogoskoufis uppskattade kostnaderna för de olympiska spelen vid 
2004 års slut till 8.954 miljoner euro (Gold & Gold 2011: 337). Men underhållet av dessa 
tomma arenor kom att kosta fram till 2008 uppemot 500 miljoner pund. Än idag säger de 
grekiska myndigheterna att aktiva förhandlingar pågår med eventuella köpare (Daily Mail 
2008). 
 
I utkanten av Aten återfinns arenor för kajakpaddling, handboll och baseboll. Förhoppningar 
har funnits att grekerna skulle få upp ögonen för dessa sporter, men detta har inte skett. 
Myndigheter har försökt att skapa intresse för området genom att använda basebollarenan för 



Axel Lönnqvist  Kandidatuppsats 

14 
 

fotboll istället, men detta blev mindre lyckat då det senare upptäcktes att den amerikanska 
sportens triangulära plan inte lämpade sig för en sport som kräver en rektangulär gräsmatta. 
Efter att ha försökt uppmuntra lokalbefolkningen att använda faciliteterna tycks 
myndigheterna i Aten gett upp (Daily Mail 2008). 
 
Gångvägarna som byggdes för att möjliggöra för rullstolsburna att ta sig mellan arenorna är 
avspärrade och belysningens lampor är krossade. På de tomma gångvägarna återfinns enbart 
tomma plastpåsar och petflaskor som viner förbi i vinden. I parker som byggdes till förmån 
för familjer har bänkarna slagits sönder, och parkerna är avspärrade och vaktas av vakter 
(Daily Mail 2008). 
 
På den plats där taekwondo-tävlingarna och beachvolleybollen hölls har nu hemlösa rest sina 
tält. Före de olympiska spelen var detta en lekplats för barn. Vidare står en tennisarena med 
plats för 20 000 åskådare tom. Samma gäller för cykelarenan och landhockeyarenan. Daily 
Mail (2008) skriver att dessa tomma arenor representerar en nation som var så upptagna med 
att visa omvärlden hur moderna de var att kostnaderna av fåfängan förbisågs. Många av dessa 
förfallande faciliteterna färdigställdes bara dagar innan invigningen. Pengar spenderades på 
arenor som sedan övergavs och priset betalas än idag (Daily Mail 2008). 
 
Medan landets ekonomi har störtat ner i röda siffror med mer än sex procent säger en del att 
lånekostnaderna för eventet har nått över 35 miljarder pund. Arvet från de olympiska spelen 
2004 har blivit en fråga som dominerar den politiska sfären i Aten. Den Ny-demokratiska 
politikern Fani Palli-Petralia menar att de inte kunde finna en plan för arenorna för tiden efter 
OS (Daily Mail 2008). 
 
Alla investeringar i Aten verkar dock inte ha gått förlorade. Aten fick ett utbyggt 
tunnelbanesystem samt en flygplats som idag används i stor utsträckning. Detta har lett till 
mindre trafikkaos och luftföroreningar i staden (Gold & Gold 2011: 337 – 338, Daily Mail 
2008). Aten gav IOC mycket inflytande över transportplanerna. Detta kan betraktas som 
stadens eget fel då staden gick miste om tre värdefulla år i förberedelserna då de trappade ner 
på förberedelserna. Då IOC ansåg att spelens lyckade iscensättning var hotad så blandade de 
sig i, och såg till att praktiska trafiklösningar genomfördes innan spelens öppningsceremoni 
ägde rum. Då Aten lyckades möta OS behov gällande transporter blev också transportarvet ett 
transportsystem som i årtionden endast varit visioner nu färdigställdes inom loppet av ett par 
år (Kassens-Noor 2012: 83). 
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Figur 1. Vit elefant i Aten     Bildkälla: Daily Mail 

 
4.2 Legacy 
Begreppsmässigt är legacy det som automatiskt lämnas efter (i detta fall) av ett OS, medan 
legacy inom den olympiska sfären förknippas med något som avsiktligt efterlämnas.  Detta 
leder till att det går att urskilja både planerade och oplanerade legacies. Smith hänvisar till 
Armstrong som menar att legacy är ett bekvämt sätt att genomföra (och rättfärdiga) stora 
förändringar som städer måste genomgå för att anordna ett mega-event. Det finns en ökad tro 
att legacies inte nödvändigtvis behöver vara positiva. Det finns flera historiska exempel som 
bekräftar negativa legacies som tvångsförflyttningar, gentrifiering och ekonomiska problem 
(Smith 2014: 1921). 

Ur kritik som uppkommit av kostnaderna från OS så har konceptet av ”legacy” tagits fram 
som ett försvar av det olympiska projektet. Idén om ”legacy” har snabbt blivit ett väsentligt 
kriterium för städer som vill anordna spelen. Legacy tillkom till den olympiska diskursen så 
sent som för 16 år sedan. Värdstäder har dock tampats med att få OS att medföra långvariga 
positiva fördelar för städerna under en mycket längre tid (Gold & Gold, 2011: 2 - 3). 
Med tiden så har OS-värdar sett hur mycket som kunnat uppnås som en biprodukt av att få 
anordna spelen. Berlin-OS 1936 använde exempelvis spelen för att uppmärksamma det Tredje 
Rikets förträfflighet. Under Rom-OS 1960 genomfördes det första försöket någonsin från en 
värdstad att genom OS kunna uppnå stadsutveckling i och med byggandet av 
idrottsanläggningar med hög standard samt den första olympiska byn (Gold & Gold, 2011: 3, 
Wiltschko 2009: 42). Över tiden har tysta överenskommelser utvecklats mellan IOC och 
värdstaden, särskilt genom dess organisationskommitté för de olympiska spelen (OCOG). I 
breda termer så tilläts nu spelen användas för att avhjälpa staden med dennes behov som tack 
för dess uppoffringar och investeringar som möjliggjort att spelen kunde genomföras. Vid OS 
i Barcelona 1992 hade fördelningen av kostnaderna fördelats så att enbart 17 procent gick till 
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själva spelen medan resterande 83 procent gick till urbana förbättringar (Gold & Gold, 2011: 
3). 
 
Legacy är idag inkorporerat inom politiken och planeringsdokument även om begreppet är 
omstritt och används olika av olika intressenter. Legacy-planering skiljer sig från vanlig 
fysisk planering då det involverar ett mega-event. Detta är något som både kan accelerera och 
hjälpa planeringsprocessen men också komplicera och störa den. I praktiken har legacy-
planering olika dimensioner. På den mest generella nivån innebär legacy att formulera 
långsiktiga planer för nya faciliteter. Genom ansvarsfull planering kan värdstäder undvika 
överflödiga anläggningar som är dyra att underhålla. I stället förespråkas ett användande av 
befintliga arenor, samt ett byggande av arenor som kan omvandlas och arenor som kan 
monteras ner efter eventet (Smith 2014: 1921).  

Enligt Essex & Chalkley (i Wiltschko 2009: 42) går det att dela in urban utveckling historiskt 
i olympiska spel i fyra faser: 

Faser Påverkan Olympiska spel 
Fas 1: 
 
1896-1904 
 

Småskaligt, dåligt 
organiserat och innebar ingen 
ny utveckling. 

Aten 1896, Paris 1900,  
St. Louis 1904 

Fas 2:  
 
1908-1932 

Småskaligt, bättre 
organiserat och innebar ett 
byggande av nya 
idrottsanläggningar. 

London 1908, Stockholm 
1912, Antwerpen 1920, 
Amsterdam, 1928, Los 
Angeles 1932 

Fas 3: 
 
1936-1956 

Storskaligt, bra organisation 
och ett byggande av 
idrottsanläggningar samt en 
viss påverkan på den urbana 
infrastrukturen.  

Berlin 1936, London, 1948, 
Helsingfors, 1952, 
Melbourne 1956 

Fas 4: 
 
1960- nu 

Storskaligt, bra organiserat 
och innebar ett byggande av 
idrottsanläggningar samt en 
signifikant påverkan på 
urban infrastruktur. 

Rom 1960, Tokyo 1964, 
Mexico City 1968, München 
1972, Montreal 1976, 
Moscow 1980, Los Angeles 
1984, Seoul 1988, Barcelona 
1992, Atlanta 1996, Sydney 
2000, Aten 2004, Peking 
2008 

Tabell.    Källa: (Essex and Chalkley i Wiltschko 2009: 42 

 

På 1990-talet äntrade frågan om ”hållbarhet” scenen. Under 1994 antog IOC en grundregel att 
kandidatstäder till de olympiska spelen skulle uppskatta de miljömässiga konsekvenserna av 
deras planer (Gold & Gold, 2011: 3). Detta gick ihop med att göra ”miljö” som en av den 
olympiska rörelsens huvudpelare jämte, ”sport” och ”kultur”. Under 1996 ändrades den 
olympiska chartern till att en av IOC:s roller skulle vara att förespråka hållbar utveckling 
inom sport och även se till de olympiska spelen hölls därefter. I oktober 1999 publicerade den 
olympiska rörelsen sin egen Agenda 21 som en respons på rekommendationerna från 
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Riokonferensen 1992. Genom att främja miljömässigt ansvar hjälptes den olympiska rörelsen 
av att visa att de behandlade dessa frågor genom att försöka minska spelens miljöpåverkan 
samt att försäkra att städernas framtida generationer kunde dra fördelar av utgifterna. Detta 
nya och tydliga huvudbry för arv medförde att hållbarhetsagendan stärktes. Ordet ”legacy” 
hade tidigare haft en ojämn och ospecificerad användning inom det olympiska språkbruket. 
Ordet benämndes för första gången i Melbournes buddokument inför OS 1956, men då 
förekom det enbart någon gång och termen framkom inte mer i någon officiell rapport inför 
något mer OS efter Melbourne (Gold & Gold, 2011: 4). 
  
Detta betydde dock inte att organisatörer av spelen inte försökte dra fördelar av spelen. Men 
begreppet ”legacy” började enligt Gold & Gold (2011: 4) att omnämnas kontinuerligt i 
rapporterna för Los Angeles OS 1984 då ordet förekom elva gånger. Till vinter-OS i Calgary 
1988 uppgick förekomsterna av ordet i dokumenten till 42. Förekomsterna av ordet ”legacy” 
fortsatte att befästa sig med 71 förekomster i de officiella dokumenten för Atlanta-OS 1996, 
till 43 förekomster för Sydney 2000, till 55 förekomster för Salt Lake City 2002 och 23 
förekomster för Aten 2004. De informella och oplanerade användningarna av termen svävade 
på många sätt iväg utan att den innehade en faktisk definition. Termen kunde innehålla ett 
bredd utbud av idrottande, stadsförnyelse och miljöaspekter (Gold & Gold, 2011: 4). Termen 
kunde också omfamna en rad andra komponenter som idrottsligt och kulturellt deltagande, 
volontärarbete, nationalstolthet och stadsstatus. Efter omfattande överläggningar slog IOC (i 
Gold & Gold, 2011: 5) fast vid en konferens 2002 att: 
 
”the effects of the legacy have many aspects and dimensions, ranging from the more 
commonly recognized aspects – architecture, sports infrastructure, urban planning, city 
marketing, economic and tourist development – to others … that are less well recognized … 
the so called intangible legacies, such as production of ideas and cultural values, 
intercultural and non-exclusionary experiences (based on gender, ethnicity or physical 
abilities), popular memory, education, archives, collective effort and voluntarism, new sport 
practitioners, notoriety on a global scale experience and know-how” (IOC i Gold & Gold, 
2011: 5). 
 
Denna definition täcker en bred kategori, där vidare uppdelningar har gjorts för att 
differentiera begreppet. På konferensen erkändes påtagligt arv (mätbart) och ej påtagligt arv 
(ej mätbart). Vidare har andra skillnader lagts till definitionen som, direkta och indirekta arv, 
kortsiktiga och långsiktiga arv och mjuka och hårda arv. Dessutom har termer som ”pregacy” 
tillkommit som beskriver påverkan som visar sig före OS (Gold & Gold, 2011: 5). 
 
Smith (2014: 1923) menar att legacy-planering innebär mer än att enkelt hitta lämpliga köpare 
och hyresgäster för arenorna. OS-projekt involverar två stadier för planering: ett som 
omvandlar urban yta för eventet, och ett annat som anpassar ytorna för ett långsiktigt 
användande. Tidigare exempel på överflödiga, sterila och ohållbara utrymmen som OS har 
lämnat efter sig motiverar denna typ av planering. I många fall har legacy-planer inte 
förberetts före eventet då mest planering har fokuserats till själva evenemanget. Sydneys 
långsiktiga plan för deras olympiska park utvecklades först efter OS hade ägt rum år 2000 och 
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ändrades flera gånger mellan 2000-2012. En tredje dimension av legacy-planering är att event 
som OS kan fungera som katalysatorer för att uppnå förändring över breda geografiska ytor. 
Denna dimension är den mest komplexa då den ofta omnämns men sällan blir till verklighet 
(Smith 2014: 1923). 

Legacy har till synes varit en central del av spelen, men någon värdstad hade 2011 ännu inte 
genomgått en fullt noggrann evaluering av arvet från något olympiskt spel. I försök att samla 
in bättre data bildade IOC exempelvis Olympic Games Global Impact (OGGI) 2005, vilket 
innebar att kandidat- och sedermera värdstäder var skyldiga att se över de ekonomiska, 
sociala och miljömässiga effekterna från spelen över en 12-års period. Detta innebar en 
rapport under förberedelsefasen, en rapport efter genomförandet ca ett år efter spelen och en 
avslutande rapport ca tre år efter spelen. Trots detta var Atens 2004, Turins 2006 och Pekings 
2008 arbete kring detta begränsat. London 2012 är den första värdstaden att genomgå den 
fulla processen med deras slutgiltiga rapport som avlämnas under 2015 (Gold & Gold, 2011: 
5). 
 
Legacy-planeringen för London 2012 började vid millenniumskiftet då East London pekades 
ut som en lokalisering för ett olympiskt bud. Denna lokalisering förespråkandes av Londons 
borgmästare mellan 2000-2008 Ken Livingstone som menade att endast East London skulle 
kunna medföra ett positivt arv som samtidigt uppfyller Londons utvecklingsambitioner och 
IOC:s riktlinjer. När London tilldelades spelen 2005 blev arrangörerna plötsligt förpliktigade 
att leverera ett event som skulle leda till en förnyelse av ett helt samhälle, bli ett centrum för 
East London, sammanföra samhällen och agera som en katalysator för djupgående sociala och 
ekonomiska förändringar. En yta på 250 hektar lokaliserades nära Stratford i Lower Lea 
Valley som huvuddel för de olympiska spelen. Detta var en stor yta omgiven av en 
ekonomiskt missgynnad befolkning nära stadens centrum som behövde sanering. Initiativ till 
förnyelse fanns redan i området. Beslut om att dra en linje för höghastighetståg genom 
Stratford , samt att uppgraderingar av befintliga linjer hade redan tagits. The Lower Lea 
Valley hade redan pekats ut som ett av Londons största utvecklingsområden i 2004-års 
”London Plan”.  Allt detta redan befintliga förebyggande arbete menade att London kunde 
använda de olympiska spelen för att accelerera och utöka ett stadsförnyelseprojekt som redan 
hade påbörjats. Smith (2014: 1924) säger dock att det finns författare som menar att 
eftertrycket på OS-relaterade projekt har förvrängt befintligt förnyelsearbete i East London 
genom att satsningarna riktades till Stratford på bekostnad av platser längre österut (Smith 
2014: 1924). 
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5. Resultat & Analys 
I detta kapitel redovisas den data och de resultat som uppmärksammats i undersökningen. 
Därefter analyseras det insamlade data som sedan utgör underlag för att försöka besvara 
uppsatsens problemformulering. Dokumenten som har undersökts är dokument utgivna från 
både IOC, LOCOC Tower Hamlets samt andra författare som skrivit om legacy. 
 
5.1 Att få värdskapet 
Alla städer som ansöker om att bli kandidatstäder till de olympiska spelen blir omfattade av 
ett kandidaturförfarande som genomförs under IOC:s  verkställande styrelse, som fastställer 
detaljerna för förfarandet. Styrelsen beslutar vilka städer som blir kandidatstäder (IOC 2012: 
4). När IOC beslutar om vilka städer som ska bli kandidatstäder och eventuellt får möjligheten 
att arrangera de olympiska spelen beaktar de vad staden som ansöker har för potential att 
arrangera ett lyckat internationellt multisport-evenemang. Vidare så ser även IOC över att 
ansökan överensstämmer med den olympiska chartern, IOC Code of Etichs, den olympiska 
antidop-rörelsen och alla andra regler och villkor som är uppsatta av IOC (IOC 2012: 5) 
 
Efter att IOC i juni 2004 utsåg kandidatstäderna började nästa fas för de kvarvarande städer 
som fortfarande hade chansen att anordna OS 2012. Dessa städer var London, Paris, Madrid, 
New York och Moskva. Under denna fas var städerna skyldiga att lämna in en “kandidat-
mapp” med ritningar över hur de olympiska spelen avsågs att organiseras. Strukturen på 
mappen ska inneha samma struktur som IOC har i sin enkät med teman (IOC 2004: 65). 
Enkäten är en del av ansökningsfasen som varje kandidatstad ska fylla i. Det första temat av 
17 stycken i denna enkät är “Olympic games concept and legacy”. Meningen med temat är att 
kandidatstaden ska formulera sin vision med att anordna spelen. Kandidatstaden ska här 
förklara hur visionen passar in i stadens långsiktiga planering och vilka arv som planeras för 
staden, regionen (IOC 2004: 69). I denna del av enkäten ska kandidatstaden motivera valet av 
plats för väsentlig olympisk infrastruktur.  I denna del ska även stadens plan för hållbar 
utveckling gällande permanent infrastruktur som omfattas av projektet redovisas samt vilket 
arv och vilken påverkan OS kommer att ha för staden. 
 
Enkätens tionde tema handlar om den olympiska byn. Kandidatstaden ska här redovisa byns 
koncept, lokalisering, design, konstruktion, finansiering och användning efter spelen (IOC 
2004: 163). Det fjortonde temat behandlar transporter. Här ska värdstaden redovisa 
existerande transportnät samt planerad transportinfrastruktur samt om ännu någon 
infrastruktur är nödvändig för att arrangera spelen (IOC 2004: 195 - 196) 
 
När värdstaden sedan ska väljas efter att kandidatstädernas förslag har offentliggjorts så ska 
IOC:s medlemmar rösta i en valurna. Omröstningen kan ha så många röstomgångar som 
möjligt för att en stad ska få absolut majoritet. Efter varje omgång av röstning så tas den 
kandidatstad som fått minst röster bort. Slutresultatet annonseras av IOC:s president. Efter att 
IOC valt värdstad för de olympiska spelen undertecknas ett kontrakt med värdlandets 
nationella olympiska kommitté (IOC 2004: 39).   
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5.2 IOC om Legacy 
Begreppet ”legacy” nämndes för första gången inom den olympiska chartern år 2003 
tillsammans med en rad andra dokument som hade utgångspunkten att belysa vikten av det 
olympiska arvet inom den olympiska rörelsen (Shirai 2009: 7). Termen ”legacy” syftar oftast 
till positiva effekter. ”Legacy” förknippas även med positiva effekter som är långsiktiga (IOC 
2015: 4). Genom att anordna de olympiska spelen så erbjuds möjligheter till att leverera 
bestående fördelar som kan förändra ett samhälle, dess bild och infrastruktur. Som ett av 
världens största sportevenemang medför spelen inte enbart fina minnen efter det att de sista 
medaljerna har delats ut, utan spelen kan fungera som en enorm katalysator för att förändra en 
hel stad (IOC 2013: 5). 
 
Varje upplaga av de olympiska Spelen bidrar med betydelsefulla arv till den olympiska 
rörelsen och hjälper till med att sprida de olympiska värderingarna över hela världen. Varje 
värdstad skapar nya kapitel i den olympiska rörelsens historia genom att stå som värd för 
oförglömliga idrottsögonblick som genererar i minnen som enligt IOC (2013: 5) kommer att 
leva kvar för evigt (IOC 2013: 5). 
 
För att maximera fördelarna av möjligheterna som spelen medför så måste en värdstad ha en 
stark vision av vad spelen kan göra för medborgare, staden och landet. Den internationella 
olympiska kommittén (IOC) har som roll att hjälpa städer som ska arrangera spelen att 
uppmuntra dem att reflektera kring sina mål och visioner i ett tidigt skede (IOC 2013: 5). 
 
IOC delar in olympiska arv i fem kategorier. Dessa är idrottsliga, sociala, miljömässiga, 
ekonomiska samt urbana. Vissa arv kan bli kan göra sig påminda redan innan spelen har 
börjat medan andra kanske inte genomgås förrän flera år efter att spelen ägt rum. Dessa arv 
kan både vara tydligt märkbara och mindre märkbara. Mindre märkbara arv är inte synliga 
utan kan exempelvis handla om en ökad känsla av national stolthet. Tydligt märkbara arv 
handlar om exempelvis nya idrottsanläggningar och annan infrastruktur samt stadsförnyelse 
som ökar stadens attraktionskraft och förbättrar levnadsstandarden för lokala invånare (IOC 
2013: 6). 
 
IOC skriver i sitt dokument om legacy att begreppet oftast syftar till positiva effekter som är 
långsiktiga och anger en rad exempel på sådana. IOC verkar inte utesluta att det finns 
negativa legacies även fast de antyds vara få. Några exempel på negativa legacies anger de 
inte utan väljer att rikta fokus på möjligheterna med legacy. Beträffande IOC utlåtande om att 
de olympiska spelen kan fungera som en katalysator och förändra hela städer, så anges det 
inget historiskt exempel på att det faktiskt har inträffat, eller någon precisering på vilket sätt 
OS kan förändra en hel stad. Vad gäller ”tydligt märkbara arv” så säger IOC att det kan 
handla om nya idrottsanläggningar och annan infrastruktur som sedan förbättrar 
levnadsstandarden för invånarna. Att ”tydligt märkbara arv” handlar om idrottsanläggningar 
och annan infrastruktur går att förstå, men att dessa skulle förbättra levnadsstandarden är 
automatiskt ingen självklarhet. 
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5.3 Urban Legacy 
I egenskap av det största evenemanget som en stad någonsin kan anordna kräver OS att 
värdstaden innehar en välfungerande infrastruktur med transporter och husrum som 
framgångsrikt klarar av att hantera det stora tillflödet av besökare som spelen attraherar. 
Genom att göra värdstaden till en mer attraktiv plats att besöka och bo i så kan spelen hjälpa 
städer att nå långsiktiga mål genom att skapa högre livskvalitet för de boende samt öka 
stadens attraktionskraft (IOC 2013: 46)  
 
Ett exempel på detta är stadsförnyelse och försköning av stadsområden som ofta blir ett 
resultat av när en stad arrangerar OS. Genom att stadsförnya redan existerande urbana 
områden kan spelen påskynda byggandet på industriell ödemark, nedlagda hamnar eller 
förfallna bangårdar (IOC 2013: 46). 
 
I London ledde förberedelserna för OS 2012 till det största stadsförnyelseprojektet i Europa, 
då den olympiska parken byggdes i vad som var ett av de mest nedgångna områdena i staden. 
Efter att spelen ägt rum så inrättades de nybyggda idrottsanläggningarna av idrottsklubbar, 
lokalsamhällen och elitidrottare. Den olympiska byn omvandlades till runt 2800 bostäder 
samtidigt som transportförbättringarna numera länkar samman området med andra delar av 
staden. Därutöver har även strandhus, affärer, restauranger och kaféer tillkommit i området 
(IOC 2013: 49). 
 
För att ett OS ska fungera måste värdstaden ha säkra och snabba transportnätverk som är 
kapabla att ta itu med stora mängder av folk som tänker närvara vid spelen. Genom att 
anordna OS kan därför processen påskyndas för utbyggnad av ny transportinfrastruktur, och 
med stöd från offentliga myndigheter kan nya välbehövliga trafiknät byggas. I förberedelserna 
för OS 2012 investerade “Transport for London” 6.5 miljarder pund på transportinfrastruktur 
genom staden. Med tio nya järnvägslinjer och 30 nya broar fortsatte London att kopplas 
samman med samhällen även efter spelen. Minst 60 OS-relaterade projekt förespråkade 
grönare färdsätt och 10 miljoner pund investerades för att uppgradera gång och cykelstråk i 
London. En vagnpark på ca 200 elektriska fordon transporterade olympier och 
familjemedlemmar under spelen. Dessa fordon försågs med el från 120 laddningsstationer 
som skapade Storbritanniens största nätverk med laddningsstationer. Idag bidrar 
laddningsstationerna med ett arv av utsläppsfria resor (IOC 2013: 50). 
 
För att ett spel ska alstra positiva arv krävs noggrann planering som bäddas in från tidigast 
möjliga skede och som integreras med varje steg i planprocessen. IOC har som roll att stötta 
värdstaden och främja de positiva arv som ett olympiskt spel kan medföra. För att kunna 
överlämna arv så krävs också ett starkt samarbete mellan stadsledare, arrangörer, regionala 
och nationella myndigheter, lokalsamhällen, reklamparters, IOC, den nationella olympiska 
kommittén samt internationella idrottsförbund (IOC 2013: 66). 
 
IOC menar att de aktivt bidrar med att hjälpa både arrangörer och städer som söker spelen att 
hitta vad spelen kan bidra med till deras samhällen. Då ingen stad är den andra lik, så 
uppmuntrar IOC varje stad att reflektera på sina egna mål från början av budprocessen och 
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sedan se hur spelen kan fungera som en katalysator för utveckling. IOC hjälper även 
värdstäder med att förse dem med stora mängder av information från tidigare olympiska spel, 
för att försäkra att städer kan dra lärdom från tidigare OS. Med omfattande exempel på 
positiva arv som värdstäder har uppnått genom att anordna de olympiska spelen är ett kvitto 
på spelens kraft, både som idrottsevenemang och som en katalysator för utveckling. Detta 
demonstrerar vad som är möjligt när rätta planer blir till verklighet (IOC 2013: 66). 
 
Det går att utläsa en väldig optimism i IOC:s framtoning när de berättar om urban legacy. De 
olympiska spelen medför ett visst påskyndande av stadsprojekt som förmodligen hade tagit 
betydligt längre om OS inte funnits med i bilden. IOC gör sken av att de är ett par slags 
experter som vet hur städer ska göra för att uppnå urbana arv. Detta kan ifrågasättas då ingen 
stad är den andra lik. Det finns även röster, däribland från Daily Mail (2008) om att tidigare 
värdstäder som exempelvis Atens och deras OS-planering inom många avseenden var mindre 
framgångsrik. 
 
5.4 LOCOG 
The London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Limited 
(”LOCOG”) är organet som ansvarade för planeringen, finansieringen, förberedelserna och 
genomförandet av OS 2012 (LOCOG 2013: 10). LOCOG:s ambition var att anordna ett 
storslaget spel där atleternas behov skulle stå i centrum under tiden som de försökte uppnå 
sina olympiska drömmar i London. Människor och i synnerhet unga människor skulle 
inspireras över hela världen. Vidare skulle OS fungera som en katalysator för en positiv 
långsiktig samhällsutveckling (LOCOG 2013: 36). 
 
LOCOG:s huvudmål var att iscensätta ett inspirerande olympiskt och paralympiskt spel för 
idrottare, den olympiska familjen och publiken. Detta innebar vidare att: 
 

 Leverera en inspirerande miljö för idrottare samt en förstklassig upplevelse för den 
olympiska familjen och åskådare. 

 Möta IOC:s och den paralympiska kommitténs behov och specifikationer. 
 Se till att planeringen och genomförandet av spelen var effektivt vilket inkluderade 

säkerhet, transporter, teknik, hälsa, volontärarbete och tillgänglighet. 
 Maximera publikstorleken på arenorna. 
 Maximera den globala publikstorleken. 
 Kommunicera de olympiska värderingarna över hela världen, i synnerhet bland 

ungdomar. 
 Iscensätta inspirerande ceremonier och kulturevenemang. 
 Leverera ett driftsöverskott från de olympiska och paralympiska spelen. 
 Iscensätta ett hållbart och miljömässigt ansvarsfullt olympiskt och paralympiskt spel. 

(National Archives 2014) 
 
LOCOG hade tre huvudprinciper i deras bud som påverkade arenaplanen. Spelens arenor 
skulle inte ha några dyra underhållskostnader eller bli underutnyttjade i efterhand som så 
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kallade vita elefanter. Arenakonceptet skulle visa upp London på ett sätt där London och 
Storbritanniens historiska byggnader, världsarv och berömda landmärken skulle visas upp i 
bakgrunden. Spelen skulle medföra att East London skulle stadsförnyas genom att lokalisera 
den olympiska parken och byn i ett av stadens underutvecklade områden (LOCOG 2013: 40).  
 
Londons arenaplan (venue masterplan) använde tre typer av arenor: nya världsklassarenor 
som utformades för att ge ett långsiktigt arv, temporära arenor och redan befintliga och 
världskända arenor som Wimbledon, Wembley och Lord’s Cricket Ground. LOCOG 
uppförde enbart nya arenor där de kunde komma att användas av lokala samhällen även efter 
spelen. Detta var en strategi handlade om att leverera högsta klass men samtidigt inget 
överdåd (LOCOG 2013: 40). 
 
Arenaplanens stomme utgjordes av en djupgående förberedelse och en stark 
samarbetsstrategi. Direkt efter att ansökningsteamet kom tillbaka från Singapore där 
nomineringen av värdstad hade ägt rum sågs generalplanen över. Denna översyn innebar en 
grundläggande princip: att enbart en permanent arena skulle byggas ifall det fanns ett positivt 
arv. Denna princip ledde till att det i London byggdes fler tillfälliga arenor än någon annan 
gång i historien. Endast 12 av de 34 arenorna var permanenta arenor och av dessa 12 så var 
sex stycken fotbollsarenor. Byggnader som ExCel eller platser som Greenwich Park och Hyde 
Park gjordes om till spelplatser under spelen för att sedan återgå till sina tidigare syften efter 
det att spelen ägt rum (LOCOG 2013: 40). 
 
För att klara utmaningen som stod framför LOCOG tog man 2005 ett beslut om att investera 
mer än vad någon annan olympisk organisationskommitté tidigare gjort i ett så pass tidigt 
skede. I LOCOG:s rapport (Olympic games official report vol. 3) om deras genomförande av 
OS-planeringen vid London 2012 är det anmärkningsvärt hur positivt alla deras beslut låter. 
Läsaren får en uppfattning att ingenting gick att göra annorlunda utan bakom varje beslut 
fanns en noggrann tanke. Samtidigt återges ingenting om att något av deras planering kunde 
eller fortfarande kan gå snett. Precis som IOC:s beskrivning av legacy så anger LOCOG också 
att OS ska fungera som en katalysator för en positiv långsiktig samhällsutveckling. Det mesta 
av LOCOG:s ingrepp kretsar kring legacy-begreppet och går således in under legacy-
definitionen. IOC och LOCOG trycker i stor utsträckning på samma saker och verkar förstå 
den positiva utvecklingen på samma sätt. 
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5.5 Tower Hamlets Local Plan 
Vid OS i London utnämndes fem borough till olympiska värdar. Dessa var Greenwich, 
Hackney, Newham, Tower Hamlets och Walthem Forest. Under 2010 fick även Dagenham 
samma status (Smith 2014: 1923). 

Figur 2. Karta över de fem ursprungliga borough som stod som värdar Bildkälla: Young persons guide to East London 

I Tower Hamlets ”Local Plan” från 2010 går det att utläsa hur de avser att utveckla samhället. 
Här omnämns också det kommande OS-arrangemanget. 

Tower Hamlet skriver i sin Local Plan (2010: 30) att de vill maximera de fördelar och 
möjligheter från det arv som erbjuds efter 2012 års olympiska spel. Genom att arbeta nära 
med berörda myndigheter och närliggande stadsdelar så ska en gemensam strategi för 
planeringen och genomförandet av det olympiska arvet uppnås. 

 Fish Island ska stadsförnyas så att platsen blir bättre sammankopplad med sin 
omgivning och på så sätt införlivas Bow med det olympiska legacy-området Stratford 
City. 

 High Street 2012 ska förbättras med marknadsföring, ekonomisk utveckling och 
kulturella projekt. 

 Tower Hamlet ska assistera i skapandet av Lea River Park och sammanfoga det 
olympiska Legacy-området och Lea Valley Regional Park med Themsen genom en 
rad offentliga ytor och gångvägar. 

 Investeringar i Victoria Park ska genomföras så att grönområdena får en regional 
betydelse 

 Full nytta ska tas av människor som besöker det borough som agerar spelplats för 
spelen, för att stimulera den lokala ekonomin. 

 Samhällena ska främja sportaktiviteter och andra aktiviteter som kopplas samman med 
spelen samt också andra möjligheter som spelen och det olympiska arvet medför. 

 Ekonomisk förnyelse ska också stimuleras genom att skapa arbetstillfällen, 
företagsetableringar och affärsmöjligheter (Tower Hamlets 2010: 30). 
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Tower Hamlets (2010: 30) skriver att de vill maximera fördelarna och möjligheterna som 
erbjuds från London-OS. I ovanstående efterföljande punkter utvecklar de sin ansats, men 
varken några detaljerade beskrivningar anges eller någon förklaring på hur deras åtgärder ska 
”maximera de olympiska spelens fördelar” återfinns. Vad som är ”de olympiska spelens 
fördelar” anges inte heller. Att exempelvis ”Stimulating economic regeneration through the 
creation of new local employment, enterprise and business opportunities” låter bra, men hur 
den ska stimuleras framgår inte. I planen så återfinns det närmare beskrivningar på hur Fish 
Island och Bow ska sammankopplas, men det känns som denna sammanlänkning skulle kunna 
vara möjlig även om inte OS skulle ägt rum (Tower Hamlets 2010: 112). 
 
5.6 Hur blev det sedan?                 
Innan Lower Lea Valley lokaliserades som plats för den olympiska Parken var det ett 
övergivet industriområde med nedgångna hus. På grund av att platsen användes som 
deponiplats samt att den var förorenad av industrierna var det en plats som gärna undveks av 
folket. I området fanns det även många barriärer som bil- och järnvägar samt vattendrag. 
Lower Lea Valley utgörs av fyra borough. Dessa är: Newham, Hackney, Tower Hamlets och 
slutligen Walham Forest. Alla borough hade olika idéer om vad man skulle göra med Lower 
Lea Valley och på grund av de delade åsikterna hade området stått kvar utan att någonting 
hänt (Shirai 2009: 72, Gold & Gold, 2008: 311). Öster om Lea Lower Valley låg ett av 
Englands tio största områden med låginkomsttagare (Gold & Gold 2011: 378). Genom att 
rusta upp Lower Lea Valley hoppades staten förmodligen på att detta område öster om Lower 
Lea Valley, skulle gynnas och jämna ut de skillnader som fanns gentemot det mer utvecklade 
området västerut. Tanken var alltså att stadsförnyelsen i Lower Lea Valley skulle fungera som 
en katalysator för stadsutveckling även i den östra delen av London (Shirai 2009: 72). 

Som Smith (2014: 1924) nämner tidigare så menar vissa författare att Lower Lea Valley 
rustades upp på bekostnad av platser längre österut. Shirai skriver (2009: 72) att statens 
förhoppning var att stadsförnyelsen i Lower Lea Valley skulle leda till att området österut 
också utvecklades. Om staten med säkerhet ville åstadkomma utveckling i området öster om 
Lower Lea Valley borde det vara rimligt att rikta satsningar i det området och inte bara Lower 
Lea Valley. Nu gjordes inte detta på grund av OS-arrangemanget, men att satsningarna i 
Lower Lea Valley ska ha varit till nackdel för området öster om är i alla fall inte troligt. 

Den Olympiska byn var en viktig del av löftet att använda OS för att kunna förändra East 
London. Arvet och idrottsverksamheter planerades in från projektets början. Att 
lokaliseringen föll på Stratford berodde på att goda kollektivförbindelser erbjöds, och att det 
låg i direkt anslutning till den olympiska parken. Den olympiska byn skulle efter spelen 
generera i 2800 nya bostäder och 30 procent av dessa skulle klassas som prisvärda bostäder 
att bo i (LOCOG 2013: 50). 
 
Den olympiska byn gynnades av lokaliseringens naturliga gränser och designades med mål att 
skapa ett lugnt bostadsområde som utgjorde en oas i centrum med huskropparna organiserade 
runt ett område av anlagda parker. Detta skulle bidra till en känsla av en traditionell engelsk 
by. Genom att applicera en bro mellan den olympiska parken och byn så gjordes det möjligt 
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för många atleter att gå till sina arenor. Den olympiska byn hade direkta förbindelser inte bara 
med arenorna och lokalsamhällena utan också till hela staden. Detta erbjöd atleterna att ta del 
av aktiviteter som ägde rum runt om hela London. Genom att göra externa attraktioner så pass 
lättillgängliga så ledde detta till att OS-byn förblev en lugn plats där idrottare kunde fokusera 
på sina tävlingar, och inte ett “festställe” (LOCOG 2013: 50). 
                                        
De flesta nya arenorna som uppfördes lokaliserades i Lower Lea Valley och i den olympiska 
parken (Gold & Gold 2008: 310). Till dessa arenor upprättades en ”Legacy-plan” som visade 
vad arenornas syfte skulle vara efter spelen. För de temporära arenorna upprättades ingen 
sådan plan (Gold & Gold 2011: 381). Inom den olympiska parken återfanns den olympiska 
byn, de paralympiska tennis- och bågskytteanläggningarna, samt arenorna för landhockeyn, 
handbollen, basketen, fäktningen, vattensporterna och bancyklingen. Utöver dessa fanns även 
ett antal uppvärmningsanläggningar samt media- och presscentrat (Gold & Gold 2008: 312). 
Efter OS har den olympiska parken kommit att kallas Queen Elizabeth Park (Queen Elizabeth 
Park 2015). Även Olympiastadion i London som var huvudarenan för OS 2012 placerades i 
parken. Olympiastadion hade under OS en kapacitet på 80 000 åskådare och användes för 
friidrottstävlingarna samt öppnings- och avslutningsceremonierna. Efter OS minskades 
Olympiastadions kapacitet till 25 000 platser för att kunna passa in i stadens redan befintliga 
sportinfrastruktur. I tidigare OS har det funnits svårigheter med att hitta ett 
användningsområde för huvudarenorna efter det att spelen avslutats. För Olympiastadion i 
London fanns ingen klar plan trots att en rad olika förslag för användning presenterats. Då 
inget av dess förslag ansågs som lämpligt bestämdes ingenting (Gold & Gold 2011: 380 - 
381). Förslag fanns även på att antingen ett Premier Leauge-lag eller rugbylag skulle ta över 
arenan. Problemet här var att inget Premier Leauge-lag vill ha en arena som enbart rymmer 
25 000 personer. Detta innebar att arenan i sådana fall åter behövdes förstoras (Shirai 
2009:84). Under 2013 nådde Premier Leauge-klubben West Ham United en överenskommelse 
som innebar att Olympiastadion skulle bli deras nya hemmaplan från och med säsongen 
2016/2017, efter att kapaciteten ökats till 60 000 (PL-direkt 2013).  

Under OS användes simarenan Aquatics centre för simning, simhopp, konstsim och 
vattenpolo (SOK 2008). Idag har de tidigare 17 500 åskådarplatserna förminskats till 2 800 då 
de temporära läktarna har tagits bort. Arenan används numera av allmänheten och 
idrottsklubbar samt i utbildningssyfte (London Aquatics Centre 2015). Som figur 1 visar så 
ligger den tidigare handbollsarenan som idag går under namnet Copper Box med plats för 
7000 åskådare nära Aquatics Centre. Här återfinns även veloparken som har en kapacitet på 
6000 åskådare men vars sittplatser avses att tas bort. Copper Box har behållit sin kapacitet och 
används idag för en rad olika sporter som basket, handboll, bowling, bordtennis och 
volleyboll (SOK 2008). Press- och mediecentret är byggnader som är tänkt att byggas om och 
få en annan användning efter spelen (Gold & Gold, 2011: 381). Tanken är att byggnaderna 
ska omvandlas till 84 000 kvm av affärslokaler och genom detta skapa tusentals nya jobb till 
området. 

Genom att använda sig av temporära arenor gör att staden slipper att betala 
underhållskostnader för byggnader som inte kommer användas i tillräcklig utsträckning för att 
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betraktas som lönsamma i framtiden. Genom att avlägsna dessa faciliteter skapas plats för 
andra former av bebyggelse som kan möta framtidens behov (Shirai 2009: 79) Den olympiska 
parken som numera kallas Queen Elizabeth Park är tänkt att efter spelen inte bara utgöras av 
idrottsevenemang och tävlingar utan också av ett funktionsintegrerat stadskvarter. För att 
säkerställa en finansiell lönsamhet samt att stärka de sociala aspekterna ansågs denna 
utveckling som väsentlig i området (Shirai 2009: s.summery). 

Som LOCOG tidigare nämner så fanns det en plan för de arenor som avsågs att behållas för 
att de inte skulle bli så kallade vita elefanter (LOCOG 2013: 40). Arenaplanens stomme skulle 
utgöras djupgående förberedelse och en stark samarbetsstrategi. För de flesta av arenornas 
användning efter spelen har en väl utarbetad plan funnits, vilket har lett till att inga onödiga 
underhållskostnader har betalats ut. London misslyckas dock på ett ställe, och det är på den 
största arenan av de alla, Olympiastadion. Någon entydig plan för dess syfte efter spelen fanns 
inte, och detta ledde till att dess sittplatser först bantades ner till 25 000 för att senare åter 
byggas upp till 60 000 sittplatser. Hållbarheten i detta kan ifrågasättas och London borde ha 
gjort klart detta under förberedelserna för att just undvika ett sådant här slöseri. 
 

 
 
Figur 3 Karta över den olympiska parken   Bildkälla: Graphic News 
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5.7 OS transportkrav och IOC:s inflytande                                          
Transportsystemen under OS måste fungera problemfritt. Om inte transportsystemet under OS 
är perfekt så kan detta leda till trafikstockning, trängsel och att atleter missar tävlingar. 
Kassens-Noor (2012: 12) skriver att sådana utfall kan skada en värdstads globala image 
(Kassens-Noor 2012: 12). 

De olympiska transportkraven innebär ett åtagande på att effektivt och säkert sätt kunna 
transportera 16 000 atleter och funktionärer från 202 olika länder, över 5000 medlemmar från 
IOK, IF (International Federation) och de olika ländernas respektive nationella olympiska 
kommittéer. Vidare så finns 20 000 - 30 000 från media, över 30 000 sponsorer och gäster, 
över 50 000 volontärer, mellan 120 000 – 150 000 arbetare, mellan 4 – 9 miljoner åskådare 
och slutligen mellan 2 – 13 miljoner invånare som också behöver transport inom värdstaden 
under spelens tre veckor. Detta stora antal av resenärer utgör mellan 1,25 till två miljoner 
personresor per dag. Transportsystemets roll är stadens viktiga ryggrad då den måste 
upprätthålla stabila förbindelser så att alla olympiska funktioner kan pågå obehindrat. 
Samtidigt måste transportsystemet vidhålla normala trafikförutsättningar för de lokala 
invånarna (Kassens-Noor 2012: 12). 

Kraven som ställs på de transporterna relaterade till OS är att sammanlänka tävlings- med 
träningsanläggningarna. Detta måste också ha goda förbindelser med faciliteter som inte bara 
härleds till idrott som exempelvis den olympiska byn, hotell, flygplats och mediecentret 
(Kassens-Noor 2012: 11). 

De olympiska transporterna måste uppfylla sex grundkrav som IOC:s transportkonsulent 
Philippe Bovy tagit fram: 

 Transporterna måste vara säkra. 
 Transporterna måste vara tillförlitliga. 
 Transporterna måste vara effektiva, komfortabla, gemytliga och resenärer måste 

garanteras en kort restid, särskilt för atleter och media. 
 Transporterna måste vara flexibla så att minska risken för avbrott. 
 Transporterna skall vara miljövänliga. 
 Transporterna skall stärka värdstaden och efterlämna ett regionalt mobilt arv (Bovy, i 

Kassens-Noor 2012: 12). 

Eftersom en stads bud omvandlas till ett kontrakt när en stad får värdskapet blir därmed 
staden förpliktigad att genomföra sina lovade visioner angående transporterna. På detta sätt så 
blir IOC:s vision för transporter till verklighet (Kassens-Noor 2012: 13). Värdstäder som inte 
ser ut att följa sina löften kan få ett ”gult kort” av IOC om de känner att OS-värdskapet ser ut 
att vara riskfullt. I värsta fall har IOC rätten att ta ifrån staden värdskapet och ge det till den 
tidigare OS-värdstaden. IOC har dock aldrig någonsin i historien behövt dela ut ett sådant så 
kallat ”rött kort” (Kassens-Noor 2012: 16). 

IOC lägger stor vikt på att betona ”hållbara arv” och menar att en stads transportsystem 
förbättras för användning även efter spelen. IOC förser städer med 
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planeringsrekommendationer för att hjälpa städer att nå hållbara arv. Bovy har tagit fram tre 
planeringsmål för lokalsamhällen: 

 Mega-event-infrastruktur måste planeras och designas för att tjäna långsiktiga 
samhällsutvecklingsmål. 

 Lågsiktig infrastruktur ska ”byggas i betong” till skillnad från temporär infrastruktur 
 Mega-event-infrastruktur som järnväg, motorvägar och tunnelprojekt måste främst 

förstås som långsiktiga fördelar för samhället och räknas som hållbar utveckling. 
(Kassens-Noor 2012: 16). 

Med att långsiktig infrastruktur ska byggas i betong menas att den typen av infrastruktur på så 
sätt byggs stabilt då den ska vara permanent. Ovanstående mål kan nås genom att integrera 
legacy-projekt i olympiska planer parallellt med att integrera legacy-projekt med termer som 
hållbar utveckling. Dessa rekommendationer täcker grunderna men är otillräckliga för att 
verkligen planera för hållbara arv (Kassens-Noor 2012: 16). 

Oavsett vilken stad som står värd för spelen så har IOC har ett antal mål som de vill uppnå 
vad gällande transporter. Vilken värdstad det än må vara så är IOC:s avsikter, tidshorisonter 
och transportkrav de samma. Dessa föreskrifter har en kraftfull påverkan på städernas stads- 
och transportplaner. Värdstäder har tidigare tvingats ändra sina planeringsprioriteringar, 
stadsplaner och slutligen deras långsiktiga utveckling för att tillgodose de olympiska behoven 
(Kassens-Noor 2012: 105). 

För IOC är ett av de viktigaste kraven transporterna. Genom att stadens bud omvandlas till ett 
kontrakt kan IOC på så sätt se till att kraven följs. IOC en stor makt då de kan se till att ta 
värdskapet ifrån en stad om deras krav inte följs. Intressant är om den tidigare värdstaden 
skulle vara redo eller överhuvudtaget intresserade av att anordna spelen återigen om nu det 
skulle bli aktuellt. 

I huvudsak så är IOC:s främsta roll att se till att städer genomför ett framgångsrikt olympiskt 
spel. Värdstäderna är ansvariga för planerandet av de olympiska arven. Då 
ansökningsstädernas politiska klimat, kulturhistoria och planeringsprocesser är relativt 
främmande för IOC kan IOC enbart bistå med verktyg och riktlinjer för hur ett framgångsrikt 
OS kan genomföras. Dessutom kan IOC bara utvärdera vad en värdstad väljer att presentera i 
deras ansökan. I kontrast så har budstäder själva mycket mer kännedom om deras egna 
stadsmiljöer, och de vet hur respektive stads planeringssystem fungerar. Vidare har 
budstäderna insikt i potentiella problem som eventuellt kan förhindra planerade arv att bli till 
verklighet.  Vid tidigare OS har värdstäder på förhand lovat för många arv enbart för att få 
värdskapet. Några av dessa beslut har sedan städerna kommit att få ångra (Kassens-Noor 
2012: 105). 

5.8 Motstånd mot London 2012                    
Giulianotti et al. (2015: 100) säger att trots att många positiva röster har höjts kring 
Storbritanniens värdskap av OS i London 2012 så har det funnits en mångfald av allmänna 
konflikter och kritik, särskilt i East London där huvudaktiviteterna ägde rum. Detta handlar 
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om alltifrån klagomål över organisatoriska detaljer till samordnade anti-Olympiska rörelser 
(Giulianotti et al. 2015: 100).  

Kritik är framförts mot spelens allmänna kostnader. Brittisk media rapporterade att den 
uppskattade budgeten för OS 2012 ökade från 2.37 miljarder pund under 2005 till 9.3 
miljarder pund under 2007. Senare bedömningar av evenemanget har uppskattats till 24 
miljarder pund. En annan kritik som framförts är den ojämlika fördelningen av OS-relaterade 
resurser. Den Olympiska eliten tycktes beslagta viktiga resurser på bekostnad av vanliga 
brittiska medborgare. Ett exempel på detta är de 280 miles av specialvägar in och omkring 
London som enbart medlemmar i den Olympiska familjen fick använda under spelen. 
Därifrån blev den normala London-trafiken exkluderad (Giulianotti et al. 2015: 100). 

De två huvudforumen för att dra samman anti-OS-rörelser och information var Counter 
Olympics Network (CON) and Games Monitor. CON uppstod i själva verket ur en tidigare 
rörelse, ”No London 2012”, som ursprungligen hade motsatt sig Londons ansökan om att 
anordna OS. Genom sin webbsida delgav CON information för likasinnade samt anordnade 
protester och demonstrationer. Den mest signifikanta allmänna protesten var ”the Counter 
Olympics Marsch”. Demonstrationen drog uppemot 1000 protestanter från både lokala, 
nationella och internationella rörelser, vilka utgjordes av väljare från röda och gröna politiska 
partier, som Communist Party of Great Britain, Socialist Party, Socialist Worker Party och 
Green Party (Giulianotti et al. 2015: 112 – 113).  

Nedan görs ett nedslag i en vänsterorienterad tidning som redogjorde för anti-OS-rörelsen 
”No London 2012”. För att belysa denna synvinkel har också detta tagits med i 
undersökningen samt att ”No London 2012” motsatte sig Londons bud från första början.  

Tidningen Red Pepper (2012) skriver att det inte finns mycket information om motståndet mot 
de olympiska spelen i London trots att det ska ha varit utbrett ända sedan London ansökte om 
spelen 2004. Var spelen än har arrangerats tidigare så har det blivit en betydande utmaning för 
lokalsamhällena då Red Pepper (2012) menar att mega-event som OS har en värdegrund som 
sätter vinsten före människorna. Red Pepper (2012) menar att det framgår av det kontrakt som 
varje värdstad tecknar med IOC. Vad som står i kontraktet är inte lätt för allmänheten att ta 
del av. IOC uppmuntrar städer till att ha en hållning där, exempelvis tillställningar som skulle 
kunna ha en påverkan på spelens framgångsrika iscensättning i eller i närheten av staden inte 
accepteras. Detta innebär således att protester till OS nästan blir en förbjuden handling (Red 
Pepper 2012) 

Under budprocessen kämpade ”No London 2012” för att förhindra att London skulle anordna 
spelen. Kampanjen startade i december 2004 med ett brett närverk av involverade människor. 
Kampanjen motsatte sig budet av en rad olika skäl, bland annat på grund av förstörelsen av 
lokala bostads- och sportanläggningar, förlust av gemensam mark och livsmiljöer och 
medborgerliga friheter samt bristande samråd utformade för att uppnå konsensus och 
samtycke (Red Pepper 2012). 
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När London vunnit budet påbörjades vräkningar samt omhändertagande av grönområden. Till 
exempel blev 425 hyresgäster från Clays Lane Housing Co-op som idag är den plats där den 
olympiska byn ligger tvingade att flytta (Red Pepper 2012). En som blev vräkt var Julian 
Cheyne. Han säger att hyresgästerna inte fick någon uppmärksamhet i media. Han tror att folk 
var så inne i OS-värdskapet att de betraktade allt som stod i vägen som fientligt. Cheyne 
menar vidare att East London stadsförnyades, men inte för de invånarna som bodde där innan. 
Området utgörs idag av en helt ny befolkning, en mycket rikare befolkning. Cheyne säger 
också att innan när det var låga hyror på Clays Lane var det möjligt för folk att ha ett 
lågavlönat arbete och ändå leva lyckligt i East London (The Guardian 2008). Nu spreds 
Hyresgästerna ut i boenden över hela London. En annan fastighet som hotades var Tony’s 
Cafe vars verksamhet pågått i samma byggnad under 30 år. Tony försökte flera gånger att 
köpa byggnaden av Hackney Council, men fick avslag till förmån för en rik utvecklare 
istället. Liknande händelser inträffande för andra hyresgäster i området. En kampanj för att 
rädda kaféet genomfördes då människor vid tre tillfällen ockuperade fastigheten för att hindra 
rivningen. I slutändan revs byggnaden för att istället göra plats åt lägenheter (Red Pepper 
2012). 

Red Pepper (2012) påstår att inledningsvis var det tänkt att London 2012 bli de ”grönaste 
spelen” någonsin. Arrangörerna insåg dock efter ett tag att detta löfte kunde hållas. 
Hyresgästerna från Clays Lane försökte ta ODA (Olympic Delivery Authority) till domstol, 
men nekades rättshjälp på grund av hot mot deras hälsa som orsakas av störningar av 
radioaktiva material på Eastway Cycle Track. The East Way Cyclists hade en lång och hård 
argumentation för att få tillräckligt med resurser för att ersätta deras förlorade faciliteter. The 
Nuclear Trains Action Grop (NTAG) har länge protesterat över transporterna av kärnavfall 
från Sizewell genom London. Under spelen så stoppades dessa tillfälligt, vilket arrangörerna 
räknar in som en seger för deras långsiktiga kampanj (Red Pepper 2012). 

Mega-events utgör en stor utmaning för samhällen eftersom de får så många problem 
samtidigt och problemen går inte att stoppa när väl budet har vunnits (Red Pepper 2012). 

Att kritik framkommer främst i East London är fullt rimligt då det var där invånare främst 
berördes av förändringarna. Hur utbrett motståndet till London-OS verkligen har varit är 
oklart då Red Pepper har rätt i att det inte har skrivits så mycket om det. Motståndare utrycker 
sitt missnöje över det inflytande IOC har som målas upp som enväldigt, då medborgardialoger 
inte har fått något utrymme i planprocessen. Legacy handlar om att leverera bestående 
fördelar för lokalbefolkningen, men då det verkade råda en viss avsaknad av samråd kan 
paralleller dras till rationell planering. Likheten är att ”experter” planerar för vad de tror är för 
allmänhetens bästa.  

Hyresgäster har tvingats flytta till förmån för de olympiska spelen. Att de sedan spreds ut över 
olika boenden över staden resulterar i en förlorad samhörighetskänsla, då man inte ingår i 
samma grannskap mer. Att lokala sportsanläggningar försvann och ersattes med en rad andra 
sportfaciliteter kanske inte ses som ett jätteproblem på de lokala sportutövarna också kan ta 
del av nymoderniteterna. Red Pepper (2012) skriver vidare att grönområden omhändertogs. 
Detta går emot vad Shirai (2009: 72) och Gold & Gold (2008: 311) skriver som menar att 
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området var ett övergivet industriområde som var förorenat (Shirai 2009: 72, Gold & Gold, 
2008: 311). 

5.9 London efter OS                 
Enligt Yu (2012) är London en förebild vad gäller deras hållbara upphandlingspolicy vid 
byggandet av arenorna. Det fanns åtaganden om att använda sig av material med lågt 
koldioxidutsläpp, och förnybar energi samt minimisera avfallet. The Olympic Park Legacy 
Company utvecklade en avfalls- och energistrategi där organiskt avfall skulle omvandlas till 
biogas och på så vis maximera den förnybara energitillgången för samhällen och 
anläggningar, med målet att skapa samhällen utan koldioxidutsläpp i Lower Lea Valley. Detta 
åtagande uppnåddes emellertid aldrig (Yu 2012: 740).  

En avfallshanteringsplan implementerades vid byggandet av arenorna där byggavfallet avsågs 
att återanvändas eller återvinnas. Detta lyckades man med och inget avfall kom att sändas till 
deponi. Avloppsvatten behandlades och återvanns innan det släpptes ut till miljön (Yu 2012: 
740).  

Majoriteten av de temporära arenorna planeras dessutom att återanvändas i OS 2016 i Rio de 
Janeiro. Den olympiska byn såldes till en byggherre och alla hem som ska byggas i den 
olympiska parken kommer nästan att inte ha några koldioxidutsläpp alls. På den brittiska 
skalan för hållbara boende så kommer bostäderna inneha minst en nivå på fyra av fem 
möjliga. Delar av Lea Valley har öronmärkts som ett centrum för gröna arbetstillfällen samt 
en grön teknikzon med förhoppningen att OS kan stimulera en tillväxt inom den gröna 
industrin i East London (Yu 2012: 740). 

OS i London har uppnått hållbarhetsmål inom den byggda miljön och stadsförnyelsen. Yu 
(2012) säger att området har utvecklats både socialt och ekonomiskt och har även förbättrats 
ur miljösynpunkt. OS har möjliggjort för utbildningar och framtida sysselsättningar för 
ungdomar samt bra förutsättningar för ett framtida idrottande som inspirerat en hel nation. 
Detta är viktiga legacies som förhoppningsvis framtida OS kommer att sträva efter (Yu 2012: 
740). 

Yu (2012) målar upp OS i London som en förebild för kommande värdstäder vad gällande 
stadens behandling av arven. Han presenterar en rad hållbarhetsaspekter som London lyckats 
med i och med OS-värdskapet. Även om målet med koldioxidutsläppsfria samhällen inte 
uppnåddes så har standarden trots allt förbättrats ur miljösynpunkt. Till skillnad från hur det 
ser ut i Aten efter deras värdskap så har London fått utdelning för deras fokus på det 
olympiska arvet. 
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6. Diskussion och slutsats 
I detta kapitel kommer föregående kapitel att knytas samman och uppsatsens 
frågeställning/problemformulering kommer att besvaras. Detta kommer att göras genom att 
arbetets teorier, resultat och analyser ställs emot varandra. Till att börja med så går vi tillbaka 
till rapportens problemformulering. 
 
”Hur påverkades planeringen av att kunna planera för det olympiska arvet (”legacy”) under 
hela bud- och planeringsprocessen vid London OS 2012?” 

Att OS kan skynda på byggprocesser av samhällsutveckling råder det inga tvivel om då 
evenemanget har en deadline då alla projekt måste stå färdiga. Men att en stad fullt ut kan 
vidhålla sin ursprungliga vision för stadsbyggande innan OS-värdskapet är omöjligt. 
Transportkraven i London är ett exempel där värdstaden tvingas att anpassa sig efter IOC:s 
riktlinjer. Transportbehovet kanske kommer att öka med tiden, men att satsa på att ha ett 
transportsystem med en kapacitet på att transportera 1,25 – 2 miljoner människor dagligen 
kan anses lite överdimensionerat i ett så pass tidigt skede. Dessa investeringar hade knappast 
gjorts vid samma tidpunkt om London inte stått som värd för OS 2012. IOC:s största prioritet 
är emellertid att spelen genomförs på ett succéartat och effektivt sätt. Att 
hållbarhetsaspekterna och legacy-planeringen tillgodoses är upp till staden, vilket också är 
rimligt då staden i fråga har bäst insikt i sin stad och bör rimligtvis veta vad som behöver 
utvecklas. 

 För att vinna värdskapet krävs det dock att en ansökan lämnas in som IOC anser vara bäst 
gällande genomförande och legacy-aspekter. För att vinna värdskapet måste värdstaden 
således lämna in en stark ansökan som passar in inom ramen för IOC:s föreskrifter och som 
på så sätt slår ut sina konkurrenter. Städer som söker spelen lär alltså sporra varandra för att få 
värdskapet och då IOC dikterar villkoren så väljer de den stad som uppfyller kraven på bästa 
sätt. På så sätt behöver IOC inte vara oroliga över att deras föreskrifter inte följs, då OS är ett 
väldigt attraktivt arrangemang. Risken finns att kandidatstäder i deras strävan av att få 
värdskapet kan lova åtgärder som kan låta bra ur alla aspekter men ändå inte vara nödvändiga 
för stadens bästa. IOC lägger sig inte i vad som är bäst för staden, utan när värdskapet har 
delats ut, övergår stadens ansökan till ett kontrakt som på så vis förpliktigar värdstaden att 
genomföra sina tilltänka förändringar. 

Att IOC trots allt valt att hålla en linje som kretsar kring legacy-konceptet vad gällande 
kandidatstäder får trots allt ses som något väldigt positivt. Historiska exempel som bland 
annat Aten 2004 visar att tiden efter ett olympiskt värdskap har kantrats av en rad ohållbara 
arv. I London har vikten vid legacy-konceptet lett till en rad positiva arv som befolkningen 
kan ta del av. Det ligger i tiden att inom den fysiska planeringen planera långsiktigt och 
hållbart och IOC vill följaktligen framstå som moderna i planeringsfrågor och inte låta OS få 
ett dåligt rykte. Det bör alltså ligga i IOC:s intresse att städer faktiskt vill anordna 
evenemanget. Ett tänkbart skäl till att legacy-kraven har tagits fram är (med risk att dra 
slutsatserna lite för långt) att IOC inte vill riskera att städer inte har något intresse av att 
anordna OS på grund av dess efterföljder. Av tidigare exempel av OS att döma så är det rätt 
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troligt att städer blir avskräckta att ta sig an evenemanget. Att anordna OS skulle kunna liknas 
vid att ta på sig anordna en efterfest efter en kväll på krogen. Det är roligt under tiden det 
varar, men morgonen efter slår ”baksmällan” till och när gästerna dragit hem sitter man ensam 
i en enda stor röra och försöker komma underfund med hur man tänkte när man tog sig an att 
anordna efterfesten kvällen innan. 

Alltså vill IOC att städer ska fokusera på de fördelar som OS kan medföra för att städer 
fortfarande ska se evenemanget som gynnsamt på längre sikt. Detta kan förklara varför varken 
IOC eller LOCOG tar upp någon tänkbar negativ konsekvens överhuvudtaget i deras 
respektive policydokument. En reflektion som kan göras är att OS som bidrar till att mycket 
olympisk infrastruktur uppförs under en kort tid, kan i en så stor stad som London så klart 
vara till en fördel.  Detta eftersom det bör finnas en efterfrågan på att använda byggnaderna 
även när spelen är avslutade. I OS-städer med mindre befolkningsunderlag är 
förutsättningarna så klart betydligt sämre att ta vara på sina gjorda investeringar. 

 En fråga det dock går att ställa är om inte en stad som London med sitt politiska läge och som 
ett land som ligger i framkant bland i-länder, i stor utsträckning hade planerat på samma sätt 
som de nu gjorde i alla fall, oavsett IOC:s förhållningssätt eller inte. Vad IOC säger om 
legacy låter fullt rimligt och är knappast något helt nytt inom planeringsväsendet. Det går att 
dra paralleller mellan legacy-begreppet och ”hållbar utveckling”. Begreppet är brett och kan 
betyda olika saker för olika intressenter. Den breda definitionen gör det svårt för någon att 
motsätta sig begreppet. Att begreppet har växt fram och blivit aktuellt kort efter att begreppet 
”hållbar utveckling” äntrade scenen i början på 90-talet stärker en teori om att ”legacy” har 
växt fram ur just begreppet ”hållbar utveckling”. Syftet med legacy är precis det samma som 
med hållbar utveckling; att påvisa en eftersträvansvärd samhällsutveckling. En tanke är att 
legacy är ett försök att konkretisera begreppet ”hållbar utveckling” inom OS-arrangemang, då 
allt som skrivits om legacy mycket väl går in under det breda hållbarhetsbegreppet. Någon 
riktig tydlig definition av legacy har inte myntarna av begreppet lyckats med, då begreppet 
fortfarande är brett och har precis som ”hållbar utveckling” olika innebörder för olika 
intressenter.  Begreppet legacy löper en stor risk att liksom ”hållbar utveckling” bli urvattnat 
eftersom det används alltför flitigt av aktörer, som i detta fall vill anordna OS, utan att dessa 
egentligen vet begreppets innebörd, mer än att det är något positivt och något varje värdstad 
för OS ska sträva efter. 

 I IOC:s och LOCOG:s dokument är förhållningssättet mycket positivt till legacy-begreppet 
och dess potential. Någon som helst nackdel lyfts emellertid inte fram. I LOCOC:s  officiella 
rapport efter OS där spelen summeras så omnämns inte något som blev mindre bra till följd av 
spelen som exempelvis de andra utvecklingsområdena som inte fick ta del av stadsförnyelsen 
som koncentrerades till Stratford och annan infrastruktur, eller att nollvisionen om 
koldioxidutsläpp i Lower Lea Valley misslyckades. Att det från början inte fanns någon klar 
plan för Olympiastadion straffade sig då antalet sittplatser bantades ner från 80 000 till 25 000 
för att sedan åter öka antalet sittplatser till 60 000 då det blev klart att Premier Leauge-laget 
West Ham United skulle få tillhandahålla arenan som sin hemmaplan. 
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Detta fall indikerar att det inte bara är fördelaktigt när planprocessen påskyndas på grund av 
OS. Vid en normal planeringsprocess hade förmodligen en plan för arenans syfte efter spelen 
tagits fram innan arenan byggdes, och sittplatserna hade på så sätt inte behövts monteras ner 
för att sedan byggas upp igen. Men nu fanns det ingen möjlighet att dra ut på processen då 
arenan var tvungen att stå färdig till OS öppningsceremoni. Sen är det klart att om det hade 
varit ett helt normal planprocess (som om London inte skulle stått som värd för OS), så hade 
det nog inte blivit någon arena i Stratford med plats för 80 000 människor överhuvudtaget. 
Det var trots allt för OS arenan byggdes, men att IOC också ser möjligheter att skynda på 
planprocesser och få andra saker inom stadsutveckling gjorda är klart, då Olympiastadion är 
ett levande bevis. Men om en stad verkligen vill utveckla sin stad på ett rättvist sätt borde 
samma utveckling kunna uppnås utan OS inblandning. De kostnaderna som alla idrottsarenor 
dragit skulle kunna riktats på andra ändamål som skulle kunna gynnat medborgare i staden på 
ett bättre sätt. Ett exempel på ett annat ändamål är det område som låg just öster om Lower 
Lea Valley.  

Men mycket riktigt hade det tagit längre tid att stadsförnya Lower Lea Valley utan OS 
inverkan, men området var redan utpekat som ett utvecklingsområde från första början och 
bara för att stadsförnyelsen skulle dra ut på tiden behöver det inte vara till en nackdel. Viden 
normal planprocess så drar stora projekt ut på tiden, men detta är just på grund av att det då 
går ”rätt” till. Då en dialog sker med medborgarna blir hela processen också demokratisk.  

Vid planeringen av OS i London har det visat sig att en del metoder använts som av vissa 
beskrivits som odemokratiska. Detta då bland annat 425 hyresgäster tvingades flytta för att 
göra plats åt OS-anläggningar. Detta är ett arv från OS som sällan omnämns, ett lite bittrare 
och dystrare arv. Vid bedrivning av fysisk planering har man lärt sig att alltid någon känner 
sig överkörd. Likaså är det vid planering av OS. Men detta arv är något som varken IOC eller 
LOCOG nämner. Men planering och stadsförnyelse handlar om avvägningar mellan allmänna 
och enskilda intressen och då OS och legacy handlar om att också leverera bestående fördelar 
för en befolkning så lär det betraktas som ett allmänt intresse av merparten av invånarna. Då 
det allmänna intresset väger tyngre än de få enskilda intresset så legitimeras därmed 
satsningarna. Värt att också notera är London redan hade pekat ut området och avsåg att 
utveckla East London i alla fall. Vad OS gjorde var att skynda på processen. 

Hur planeringen har påverkats av ”legacy-kraven” kommer nog variera från stad till stad. Men 
i Londons fall behöver inte kraven ha inneburit någon väsentlig skillnad på planeringen. Men 
i andra kommande värdstäder med ett annorlunda planeringssystem och med en annan 
planeringsprocess kan kraven ha gjort en väsentlig skillnad då kraven numera är en central del 
inom den olympiska agendan. Vill en stad anordna spelen gäller det att anpassa sig efter 
IOC:s krav som innebär att en långsiktig legacy-planering ska finnas med i budet. När 
värdskapet sedan väl har delats ut är det dock värt att notera att IOC aldrig någonsin har delat 
ut ett så kallat ”rött kort”, vilket de har befogenheter att göra. För att ett rött kort någonsin ska 
delas ut så lär det bli på grund av att staden inte kan anordna spelen på ett lyckat och effektivt 
sätt, och troligtvis inte för att den långsiktiga legacy-planeringen inte blir som värdstaden 
först lovade. 
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Sammanfattningsvis går det att konstatera att visionen om legacy är något bra då städer trots 
allt uppmanas att planera hållbart. En tanke om de uppkomna kraven är att IOC i 
fortsättningen vill att städer ska ansöka om att få stå värd för evenemanget och för att inte 
städer ska dra sig ifrån att ansöka har IOC tagit fram visionen om legacy, där fokus riktas åt 
de fördelar och möjligheter som OS är för fysisk planering (och gärna inte åt nackdelarna). Då 
London är den första stad i sitt slag som har planerat fullt ut för det olympiska arvet återstår 
det att se hur kraven i framtiden kommer att efterlevas. Nu väntar vi med spänning på Rio de 
Janeiro 2016! 
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