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FÖRORD  
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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med denna kandidatuppsats är att studera hur den 
Olympiska parken i Peking respektive London planeras för att 
hantera de Olympiska spelen samt hur de planerats för att 
användas efteråt. Vidare är syftet att se vilka förutsättningar 
och vilken problematik som därefter uppstår. 
Undersökningen har skett genom en kvalitativ innehållsanalys 
av den Olympiska parken i Peking respektive London. 
Resultatet från studien har därefter analyserats och 
diskuterats utifrån ett par teoretiska huvudpunkter som är 
viktiga vid planeringen av mega-event.  
 
Planeringen av de Olympiska spelen är ett komplext projekt 
med många olika aspekter att ta hänsyn till. Detta då det bl.a. 
är ett område som ska ha annorlunda funktion under och 
efter de Olympiska spelen. Den Internationella Olympiska 
Kommitteen kräver en sluten plats med närhet mellan 
arenorna, boendet och träningsanläggningar. För att området 
eller områdena ska kunna fungera som en stadsdel i staden 
måste dessa barriärer sedan kunna överbyggas och flera 
sociala aspekter tas hänsyn till. 
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1 INLEDNING 
 

De Olympiska spelen är det största sportevenemanget som hålls i världen (Moragas, Llinés & 
Kidd, 1996, s.123). Genom att vara värd för de Olympiska spelen ser städerna sin chans att 
marknadsföra sig i världen. Detta då de Olympiska spelen medför stor publicitet och en unik 
chans för såväl värdnationen som värdstaden att synas. Denna önskan att visa upp sin stad 
kallas ofta ´City marketing` eller `City rebranding´ det vill säga stadsmarknadsförning (Gold & 
Gold, 2008, s. 300). En sådan marknadsföring av sin stad förenklar ofta processen för stadens 
ledning att skynda på beslut som gäller förändringar i den fysiska miljön (Moragas, Llinés & 
Kidd, 1996, s.17). Detta skapar förhoppningar på förändringar i miljön, väg- och 
järnvägssystemet, ökad turism, nya sportanläggningar, stimulation inom industrin, en 
tillfällig ökning av arbeten, inkomster genom försäljning av biljetter, sponsorer och mycket 
mer. Det vill säga utveckling som ofta är nödvändig för att kunna hantera ett sådant mega - 
event som de Olympiska spelen är (Gold & Gold, 2008, s. 300).  
 
Ofta är de positiva effekterna av de Olympiska spelen inte så stora som de först hoppats. Det 
finns flera exempel på när de Olympiska spelen har lämnat större negativa än positiva 
avtryck på staden (Moragas, Llinés & Kidd, 1996, s.126). Det är svårt att säga hur de 
Olympiska spelen påverkat staden men forskare brukar i vanliga fall studera de ekonomiska 
och sociala effekterna på evenemangen (Shirai, 2009, s.summary). Det finns även studier 
som visar på hur de individuella arenorna används efter spelen, men det saknas studier som 
studerar området i sin helhet (Shirai, 2009, s.16).  

Att få vara värd för de Olympiska spelen kräver ett stort engagemang och är en lång 
förpliktelse för staden. För det första är det en lång ansökningsperiod om att få vara värd för 
spelen och det är endast ett fåtal som blir valda till möjliga kandidatstäder. Endast en av 
dessa kandidater blir sedan vald att bli värd för de Olympiska spelen. Därefter har staden 
framför sig en sjuårig period av förberedelser inför spelen då stora projekt planeras och drivs 
igenom. Efter detta kommer stunden som värdstaden planerat och jobbat för: de omkring 16 
dagar av Olympiska spel följt av de Paralympiska spelen. Ofta läggs så mycket fokus av 
stadens ledning på att vinna spelen, planera för spelen och att hålla i ett lyckat Olympiskt 
spel att tiden efter försummas (Cashman, 2002, s.12). 
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1.1 PROBLEMFORMULERING 
 
Arbetet med de Olympiska spelen består av 7 års förberedelser följt av 16 dagar som 
utgör de faktiska spelen. En problematik uppstår då förberedelserna oftast är riktade till 
att främst tillgodose goda förhållanden för spelen vilket skapar ett tomrum angående 
vad den Olympiska parken ska användas till efteråt. Detta gör att anläggningarna som 
byggts till de Olympiska spelen inte används efteråt och blir, som Internationella 
Olympiska Kommitténs (IOK) president Jacques Rogge kallar det, ´white elephants´ i 
staden och en börda för skattebetalarna(Cashman, 2002, s.9). Även den Olympiska byn, 
med plats för ca 15,000 invånare, skapar problem i efterhand, då det blir ett stort, enskilt 
bostadsområde som ofta inte planerats för att passa den framtida användningen av 
staden och dess invånare (Moragas, Llinés & Kidd, 1996, s.210). Det Olympiska området i 
sin helhet kräver den Internationella Olympiska Kommitteen ska kunna bli en sluten plats 
med närhet mellan arenorna, boendet och träningsanläggningarna. För att området eller 
områdena sedan ska kunna fungera som en stadsdel i staden måste dessa barriärer 
sedan kunna överbyggas och flera sociala aspekter tas till hänsyn. 

1.2 SYFTE 
 
Syftet med denna kandidatuppsats är att studera hur den Olympiska parken i Peking 
respektive London planeras för att hantera de Olympiska spelen. Vidare är syftet att studera 
hur dessa områden planerats för och kommit att användas efter spelen. Samt att se vilka 
förutsättningar och vilken problematik som uppstår. 

1.3 FRÅGESTÄLLNING  
  
Huvudfrågeställning:  
 

 Vilka förutsättningar och motsättningar har det Olympiska området i Peking 
respektive London för att bli en egen och integrerad stadsdel i staden?  

 
Underfrågeställning:  
 

 Hur skiljer sig planeringen och förutsättningarna i planeringen av den Olympiska 
parken och byn inför och efter de Olympiska spelen i Peking respektive London? 
 

 Hur används och vilket Olympiskt arv får den Olympiska parken i Peking respektive 
London efter de Olympiska spelen?  
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1.4 AVGRÄNSNING  
Denna uppsats avgränsas till en kvalitativ innehållsanalys av mega-event. De Olympiska 
spelen har valts att studeras då de är de ledande exemplen i genren mega-event (Gold & 
Gold, 2008, s.301) dessutom byggs det upp en helt ny stadsdel i den så kallade Olympiska 
parken. Vidare kommer uppsatsen avgränsas till de Olympiska sommar spelen eftersom 
Olympiska vinter spelen har en annan form av bebyggelse och även en annan form av 
finansiell, politisk och social börda(Cashman, 2002, s.3). De Olympiska sommar spelen har 
också blivit känt för att många värdstäder har uppnått en snabb stadsutveckling och 
färdigställt stora stadsprojekt under tiden inför Olympiska Spelen. Stadsprojekt som hade 
varit svåra att få igenom om inte staden stått värd för de Olympiska spelen (Shirai, 2009, 
s.1).  
 
De städer som kommer att studeras närmare i uppsatsen är Barcelona, Peking och London. 
Den Olympiska parken i Barcelona nämns ofta som ett lyckat exempel på hur ett område 
som planerats inför ett mega-event, efteråt har bidragit till Barcelonas utveckling på ett 
positivt sätt (Gold & Gold, 2011, s.185). Därför kommer omvandlingen av den Olympiska 
parken i Barcelona användas i denna uppsats som ett lyckat exempel på beprövad praktik. 
Uppsatsens undersökningsområden avgränsas till Peking respektive London då de är två av 
de senaste Olympiska spelen. Kina och Englands politiska system och kultur skiljer sig 
avsevärt vilket har medfört att de planerat inför de Olympiska spelen på olika vis (Gold & 
Gold, 2011, s.345). Detta gör att en jämförelse av de Olympiska spelen i Peking respektive 
London kan ge ett bredare spektrum på hur planeringssituationer och problem uppstår, 
samt hur de hanteras.  

I denna uppsats kommer inte alla de Olympiska områdena som byggs inför de Olympiska 
spelen att diskuteras utan bara det huvudsakliga Olympiska området eller områdena, d.v.s. 
den Olympiska parken eller den Olympiska byn. I Barcelona är den Olympiska parken och 
den Olympiska byn skilda från varandra därför kommer båda att diskuteras, med fokus på 
den Olympiska byn. I Peking respektive London är den Olympiska byn integrerad med den 
Olympiska parken därför kommer bara dessa områden att diskuteras i detta fall. 
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1.5 DEFINITIONER  

Följande kapitel kommer att behandla arbetets mer förekommande och viktiga begrepp. 
Detta för att beskriva och definiera hur de används i detta arbete och därmed bidra till en 
ökad precisering.  
 
OLYMPISKA PARKEN  
Hur begreppet den Olympiska parken definieras varierar beroende på vilken värdstad som 
tillfrågas. I både Peking och London definieras den Olympiska parken som det område där 
såväl den Olympiska byn som de Olympiska arenorna är samlade. Därför kommer den 
Olympiska parken definieras som det område där dessa funktioner är belägna. Dock har det 
förekommit i de Olympiska spelens historia att vissa värdstäder valt att ha dessa funktioner 
separerade. Då dessa begrepp behandlats i arbetet kommer detta förtydligas så 
missförstånd inte uppstår.  
 
OLYMPISKA BYN  
Området där alla tävlande atleter bor under de Olympiska spelen (Internet 1). Detta område 
är ofta beläget inom den Olympiska parken.  
 
´WHITE ELEPHANT´ 
Enligt Websters Dictionary (Internet 23) är begreppet ´White elephant´ en förmodad 
värdefull ägodel vars kostnader överstiger dess användbarhet. I fallet de Olympiska spelen 
använder IOKs president Jacques Rogger ´White elephant´ för att beskriva de fenomen som 
uppstår när anläggningarna till de Olympiska spelen inte tilldelats någon betydande 
användning efter spelen och därmed blir en börda för skattebetalarna (Cashman, 2002,s.13).  
 
DET OLYMPISKA ARVET (´LEGACY´) 
Det Olympiska arvet är en form av mall för värdstaden, som syftar till att bedöma vad de kan 
vinna på att vara värd för de Olympiska spelen. Att bedöma vilket arv som de Olympiska 
spelen får på staden är dock svårt, eftersom det är många variablar att ta till hänsyn. En 
bedömning kan dessutom först göras efter att en längre tid har gått efter de Olympiska 
spelen (Gold & Gold, 2011, s.2-3). Då det Olympiska arvet beräknas diskuteras många olika 
aspekter och dimensioner. Detta arbete kommer att avgränsas till att analysera: arkitektur, 
stadsplanering, stadens marknadsföring, sportinfrastruktur, ekonomi och turism då detta 
anses täcka grunderna (Gold & Gold, 2011, s.5).  
 
INTERNATIONELLA OLYMPISKA KOMMITTÈEN (IOK)  
Den Internationella Olympiska Kommitténs uppgift är att utse värdstaden för de Olympiska 
spelen samt marknadsföra spelen och hela den Olympiska rörelsen (International Olympic 
Committée, 2011, s.12). Den Internationella Olympiska Kommittén konstituerades 1894 
(International Olympic Committée, 2011, s.9).  

OLYMPIC CHARTER  
Den Olympiska chartern är en kodifiering av de grundläggande principerna för Olympism, 
regler och stadgar antagna av den Internationella Olympiska kommittén (International 
Olympic Committée, 2011, s.8). 
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 1.6 DISPOSITION 
KAPITEL 1 INLEDNING  
Detta kapitel inleds med en övergripande presentation av vad detta arbete kommer att 
behandla och därefter presentera arbetets problemformulering, syfte, frågeställningarna 
och den avgränsning som gjorts. Slutligen introduceras en beskrivning och definiering av 
detta arbetets mer förekommande begrepp.  
 
KAPTITEL 2 METOD  
I detta kapitel förklaras och diskuteras den metod som använts. Även de vetenskapliga 
utgångspunkterna och genomförandet kommer att presenteras, detta för att läsaren lättare 
ska kunna följa med och förstå resultatet. 
  
KAPITEL 3 FORSKNINGSÖVERSIKT  
I detta kapitel kommer de teorier och den forskning som studerats att diskuteras. Denna 
diskussion kommer därefter att utgöra arbetets teoriram.  
 
KAPITEL 4 RESULTAT OCH ANALYS  
I detta kapitel redovisas och analyseras resultatet. Först presenteras en historisk analys över 
hur den Olympiska parken och byn har utformats genom tiderna. Därefter presenteras 
resultateten från den forskning som gjorts på de Olympiska spelen i Barcelona som i detta 
arbete kommer att användas till en jämförelse av beprövad praktik. Slutligen redovisas 
resultatet från undersökningen av de Olympiska spelen i Peking respektive London. 
  
KAPITEL 5 DISKUSSION OCH SLUTSATS  
I detta kapitel kommer frågeställningarna att besvaras genom en diskussion utifrån 
resultaten, analyserna och den teoretiska bakgrunden. Därefter kommer sammafattande 
slutsats och förslag på vidare forskning att presenteras.  
 
KAPITEL 6 REFERENSER  
I detta kapitel presenteras arbetets referenser.  

KAPITEL 7 BILAGOR  
Här presenteras aktuella bilagor. 
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2 METOD 
I detta kapitel presenteras och diskuteras metoden som detta arbete är uppbyggt kring. 
Detta gör det lättare för läsaren att följa med i texten och förstå resultaten av diskussionen.  
 

2.1 VAL AV METOD  
 
Den metod som används är en kvalitativ innehållsanalys som utgörs av litteraturstudier och 
dokumentanalyser. Valet av en kvalitativ uppsats gjordes för att frågeställningarna kräver en 
förståelse av fenomenen, vilket detta ofta ger (Nyberg & Tidström, 2012, s.125/Bjereld, 
Demker & Hinnfors, 2009, s.118). Dokumentsanalyser och litteraturstudier av skriftliga källor 
utgör utgångspunkten för tolkning av arbetets kvalitativa data.  
 
Upplägget i detta arbetes metod är indelat i två etapper. Första etappen består av relevant 
forskning och teorier som studeras och diskuteras. Diskussionen från denna studie kommer 
sedan utgöra arbetets teoriram. Nästa etapp är en historisk analys och litterär översikt om 
hur de Olympiska parkerna sett ut och används genom tiderna. Denna analys ämnar skapa 
en bättre förståelse och en informativ grund till de senare djupare studierna av uppsatsens 
undersökningsområden.  
 
Den historiska analysen kommer sedan att kompletteras med en analys av de Olympiska 
spelen i Barcelona. Eftersom detta ofta pekas ut som ett lyckat exempel på hur staden 
använt spelen för att utvecklas (Gold & Gold, 2011, s.185). Då det snart var 20 år sedan 
Barcelona var värdstad finns det dessutom möjlighet att studera hur den Olympiska parken 
kommit att användas efter spelen. Analysen av de Olympiska spelen i Barcelona kommer 
därför att användas som en jämförelse av beprövad praktik vilken ämnar belysa möjligheter, 
begränsningar och exempel på utformning.  
 
Därefter kommer den Olympiska parken i Peking respektive London att studeras mer 
djupgående. Dessa studier syftar till att förstå och analysera hur planeringsprocessen sett ut 
för de Olympiska spelen och för staden efter de Olympiska spelen. Samtidigt kommer en 
analytisk studie att göras av hur stadsdelen fungerar i sig och dess relation till staden efter 
de Olympiska spelen. Anledningen till att dessa två värdnationer studeras är för att 
möjliggöra en jämförelse av de två. Syftet är att studera vilka skillnader och likheter det finns 
i planeringsprocessen och dess utfall i två länder med olika politiska system, kulturer och 
förutsättningar. En sådan jämförelse medför att öka arbetets infallsvinklar och därmed 
kunna definiera och förstå vilken problematik och vilka möjligheter som finns.  

Resultaten från studierna och analyserna av de Olympiska spelen i Peking respektive London 
kommer slutligen att jämföras mot varandra, arbetets teoriram och de Olympiska spelen i 
Barcelona. Detta kommer att utgöra den avslutande diskussionen där arbetets 
frågeställningar besvaras.  
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2.1.1 MOTIVERING TILL METODVALET 

Metoden har valts för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar och syfte (Nyberg & 
Tidström, 2012, s.125). En kvalitativ innehållsanalys av dokument och litterära källor ger en 
ökad förståelse för de olika undersökningsområdena, deras relation till staden, den tänkbara 
användningen samt hur de faktiskt kommit och användas (Nyberg & Tidström, 2012, 
s.125/Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s.118). Ytterligare en fördel med en kvalitativ 
innehållsanalys är att forskaren har möjlighet att, till en låg kostnad, tillhandahålla ett brett 
empiriskt material som ger olika infallsvinklar och syn på de problem som uppstått och hur 
de kommit att användas (Denscombe, 2009, s.316). Detta breda material och de olika 
infallsvinklarna kan komplettera varandra och ge forskaren möjlighet att kunna analysera 
mångfatterade problem.  
 
Liknande forskning har redan skett inom området och en forskare vars metod som inspirerat 
denna uppsats är Hiromasa Shirais arbete ”From global field to local neighbourhood- 
sustainable transformation of the Olympic park for the city”. Tillvägagångsättet som Shirai 
använt sig av visar att denna metod är användbar i praktiken (Denscombe, 2009, s.184).  
 

2.2 METODDISKUSSION  
 
2.2.1 KRITISK GRANSKNING AV METODEN  
 
Kvalitativ forskning tenderar att ha en mer öppen forskningsdesign (Denscombe, 2009, 
s.323). Forskningsfynden leder arbetet framåt, men riskerar också att överskugga 
forskningen och utveckla arbetet till en informativ redogörelse. Kvalitativ forskning tenderar 
också ofta att associeras med inblandning från forskarens sida (Denscombe, 2009, s.323), 
det är därför viktigt att forskaren är medveten om detta problem och sina tidigare 
erfarenheter och övertygelser. Genom att diskutera möjliga fallgropar lägger forskaren en 
bra grund i sitt arbete.  

Andra problem som forskaren ofta stöter på är att källornas trovärdighet inte alltid är 
pålitlig, dokumentets funktion som sekunder källa är känsligt och sociala konstruktioner som 
ligger bakom dokumentet kan göra att arbetet vinklas (Denscombe, 2009, s.317). För att 
uppnå bästa resultat måste forskaren även här vara medveten om detta problem och kritiskt 
granska referenser under hela arbetets gång.  

2.2.2 GRANSKNING AV KÄLLORNA 

Vid användandet av en kvalitativ innehållsanalys som metod måste valaditeten på källorna 
som studerats utvärderas i förhållande till autenticitet, trovärdighet, representativitet och 
innebörd (Denscombe, 2009, s.302). Detta måste göras för att undvika att informationen blir 
styrd (Denscombe, 2009, s.295). 
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Ett vanligt förekommande problem är att informationen som tillhandahålls är partisk då den 
exempelvis är styrd av en politisk agenda. Sådan typ av information kan dock vara användbar 
då politiska konstellationers visioner ska studeras. I detta arbete är det exempelvis 
intressant att studera värdnationernas intresse och visioner för de Olympiska spelen och hur 
det presenteras. Viktigt är dock att inte hantera denna information som den slutliga 
sanningen utan endast som en infallsvinkel på ett mångsidigt problem.  
Stor del av forskningen i detta arbete kommer från IOK eller arbeten de gett stipendier till. 
Detta betyder att informationen från dessa källor kan vara vinklat på ett sådant sätt att IOK 
och de Olympiska spelen framställs partiskt positiv.  
Som motpol mot detta har bl.a. boken ´Olympic cities´ studerats till detta arbete. Den är 
skriven av Oxford professorn, i stadshistorisk geografi, John R. Gold och Margret M. Gold , 
universitetslektor, in London Metropolitan University. John R. Gold har ägnat stor del av sin 
karriär till att forska kring de olympiska spelen. Margret M. Gold har främst forskat kring 
kulturella event inkluderat mega-event och festivaler, hon har även studerat mycket kring 
kulturarvs tolkning, kultur-baserade stadsförnyelse och kulturell turism. Dessa forskares 
uppväxt och kultur kan ha haft en inverkan på deras forskningsresultat (Denscombe, 2009, 
s.323), men utifrån deras tidigare kompetens som forskare anses ”Olympic Cities” som en 
tillförlitlig källa.  
 
2.2.3 DATAINSAMLINGEN 
 
Datainsamlingen har begränsats till de forskningsrapporter, artiklar och böcker som Blekinge 
Tekniska Högskolas nätverk haft tillgång till. Sett till arbetets storlek och högskolans bredd 
hämmade denna begränsning inte arbetet.  
 
2.2.4 FORSKARENS ROLL 
 
Forskarens bakgrund, identitet, tidigare erfarenheter samt övertygelser har betydelse för 
vilken forskning som samlas in och hur den tolkas (Denscombe, 2009, s.323). I detta fall är 
forskaren, d.v.s. jag, en svensk tjej från ett västerländskt land kan ha medfört vissa 
övertygelser och förutfattade meningar om den litteratur som behandlats. Min personliga 
bakgrund och erfarenheter som fysisk planerare med vana och kunskap i Sveriges regelverk 
kan ha till följd att de länder som har ett annorlunda system granskas mer kritiskt än de 
länder som har ett liknande. Därför är det av stor vikt att jag som forskare även kritisk 
granskar mig själv så att arbetet inte blir styrt (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s.14). 
Detta kan göras genom att distansera sig från normala, vardagliga övertygelser och undvika 
att ta ställning i sociala frågor under arbetsprocessen (Denscombe, 2009, s.384). 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teorier inom området, som sedan kommer 
att studeras närmare i detta arbete. Först kommer stadens förutsättningar att studeras, 
detta är viktigt eftersom ingen stad är den andra lik och stadens historia och bakgrund har 
stor betydelse för vilket utfall en stadsplan får på staden. Efter detta kommer olika typer av 
utveckling som skett genom de Olympiska spelen att diskuteras. Sedan kommer de 
teoretiska begreppen, som kommer att användas i denna uppsats att definieras.  

3.1 STADENS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Lluís Millet, spansk arkitekt och stadsplanerare med erfarenheter av stadsplanering inför de 
Olympiska spelen i Barcelona, räknade ut landaren som behövs för de Olympiska spelen. 
Dessa uträkningar visade att det behövs en landarea på ca 1000 ha, varav 80 ha krävs till den 
Olympiska byn. Därför är det viktigt att i planeringen inte bara studera den Olympiska byn 
efter spelen utan hela den Olympiska parken (Millet, 1997, s.5-6). Millet studerade även de 
senaste 40 årens värdstäders invånarantal. Forskaren fann att ingen stad hade under 2,5 
miljoner invånare utom München som hade 2,3 miljoner invånare. Han upptäckte även att 
München och Montreal, som hade lägst invånarantal, också hade haft svårt att finna en 
användning till de uppförda byggnaderna efter spelen. De större städerna däremot hade inte 
några större problem att sälja och finna användning till byggnaderna. Millet säger också att 
de positiva och negativa effekterna av att bygga den Olympiska byn inte bara handlar om, 
placering, arkitektur, kvalité och tillgänglighet. Istället handlade det huvudsakligen om vilken 
urban strategi som staden valt vid planeringen av spelen (Millet, 1997, s.6-7).  

Storleken på den Olympiska byn och den Olympiska parken beror på det antal deltagare, 
antalet tävlingar och antalet redan befintliga arenor och anläggningar i området. Antalet 
deltagare och antalet tävlingar har redan begränsats så att Olympiska spelen inte kan bli 
större än vad de var under Athen´04. Detta beroende på att de Olympiska spelens påverkan 
på staden började bli för stort (Cashman, 2002, s.8-9/ Moragas, Llinés & Kidd , 1996, s.210-
211 ). Den varierande faktorn är då antalet redan befintliga arenor och anläggningar I 
värdstaden. Detta kommer alltså att variera från stad till stad.  

3.2 LOKALISERINGSPRINCIPER  
Under en tid är den Olympiska Byn det största hotellet i världen. Denna plats måste 
bestämmas av staden. För att kunna göra detta val måste de sociala behoven, 
förväntningarna, utvecklings trender, sättet att leva på och statusen på bostadsmarknaden 
tas hänsyn till (Moragas, Llinés & Kidd, 1996, s.142). De Olympiska spelens påverkan på 
staden skiljer sig från stad till stad. En modell av Olympiska parken som är lyckat i ett visst 
sammanhang kan mycket väl misslyckas i ett annat. Detta kan även ske om man tillämpar 
samma modell i en annan del av staden. Detta beror på att ingen stad eller stadsdel är den 
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andra lik. Denna problematik gör det omöjligt att definiera olika modeller av den Olympiska 
byn. Millet har dock definierat fyra generella sätt för hur den Olympiska byn planerats 
genom tiderna. Dessa är ´Nollalternativet´, ´Stadsutbredning´, Stadsförnyelse´ och ´Blandat 
alternativ´ (Millet, 1997, s.7-9). 

´Nollalternativet´ är då staden ser ut på samma sätt dagen före och dagen efter Olympiska 
spelen. Dessa städer använder sig inte utav spelen på något sätt för att ändra eller utveckla 
staden. Ett exempel på detta är Los Angeles `84. De valde att inte bygga något nytt och 
deltagarna fick bo i redan befintliga studentbostäder. Det positiva med ´nollalternativet´ är 
att detta inte skapar någon osäkerhet vad gäller ekonomiska aspekter och är det minst 
omställande systemet. Problemet är dock att det krävs ett universitetsområde eller liknande 
stort nog för 15,000 personer. Inte ens Los Angeles klarade denna dimension och vilket 
bidrog till att atleterna blev utspridda. Detta strider mot en av de mest ansedda principerna i 
spelen: Atleter från hela världen ska samlas för att dela erfarenheter. (Millet, 1997, s.7-8).  

´Stadsutbrednings ´alternativet är då staden använder sig av de Olympiska spelen för att 
utvecklas. Städerna som är i en tydlig process av stadsutveckling brukar använda de 
Olympiska spelen som ett instrument för att påskynda byggprocessen i krävande områden 
för ny exploatering. I München ´72 använde de sig strategiskt av spelen för att styra 
stadstillväxten mot stadens periferi i linje med deras översiktsplanering. Genom spelen 
byggdes en ny stadsdel med bostäder av hög standard, infrastuktur, service och allmänna 
platser. Denna utveckling hade utan de Olympiska spelen tagit mycket längre tid. Om detta 
anses lyckat beror på hur lämplig stadsplaneringen visat sig vara. Hur attraktiv och 
tillgängligt området är mot hur efterfrågan ser ut påverkar även resultatet. Ett problem med 
´stadsutbrednings ´alternativet är bristen på flexibilitet av användning för området (Millet, 
1997, s.8).  
 
´Stadsförnyelse ´ alternativet är när staden ändrar markanvändningen på redan befintlig 
stadsmark. (Moragas, Llinés & Kidd, 1996, s.15). Även i detta fall snabbas en omvandling av 
ett redan befintligt område på. Denna strategi användes vid förberedelserna av de 
Olympiska spelen i Barcelona ´92. Invånarantalet i Barcelona hade ökat sedan 50-talet och 
de var i behov av fler bostäder. Marken som togs i anspråk för den Olympiska byn utgjordes 
av Poble Nou, som var en gammal industrimark som innehöll flera barriärer i form av 
järnvägstråk vilket skapade försämrad tillgänglighet, samtidigt som området hade dålig 
miljökvalité. Området hade fastnat i tiden på grund av de stora kostnaderna i att omvandla 
detta område för invånarna (Moragas, Llinés & Kidd, 1996, s.16). Genom att redan befintlig 
stadsmark återanvändes kunde det nya bostadsområdet enkelt integreras i omgivningen. 
Denna strategi bidrar ofta till stora risker för investerare m.m. (Millet, 1997, s.8). 

´Blandat alternativ´ är en kombination av ´stadsutbredning´och ´stadsförnyelse´ alternativet. 
Seoul ´88 är ett exempel då denna strategi användes. De hade ett bestämt tillvägagångsätt 
för stadstillväxten men utvecklingen skedde inom stadsgränsen och de valde att ersätta 
redan befintlig stadstruktur. Vilket bidrog till en bostadstillväxt i periferin av staden. Denna 
metodkombination kan medföra att en ändring av markanvändningen måste ske eftersom 
exempelvis behovet av infrastruktur ändras (Millet, 1997, s.9).  
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3.3 TEORETISKA BEGREPP  

3.3.1 SKALA, RYTM OCH BARRIÄRER 

Hiromasa Shirai med en masterexamen i arkitektur och med fördjupning i forskning inom 
Olympiska rörelsen, stadensmarknadsföring, stadsförnyelse och hållbar arkitektur och 
urbandesign. Har identifierat tre begrepp som är viktiga för en hållbar omvandling av den 
Olympiska parken till en stadsdel i staden. Dessa begrepp är `skala`, `rytm` och `barriärer` 
(Shirai, 2009, s.Summary).  
 
Det är viktigt att den skala på området som tas i anspråk anpassas till kraven för de 
Olympiska spelen. Enligt Millets uträkningar så är den totala siffran på marken som måste 
tas i anspråk 1000 ha. Lika viktigt är det också att denna skala anpassas efter stadens behov 
efter spelen. Detta diskuteras ofta gällande den Olympiska byn, men missas ofta angående 
de allmänna områdena i den Olympiska parken (Moragas, Llinés & Kidd, 1996, s.128).  
 
Ett områdes rytm, är också viktigt för omvandlingen efter de Olympiska spelen. Med rytmer 
syftar Shirai på att området ska ha en flexibilitet i form av olika användningsområden för 
arenorna och dess placering i förhållande till varandra. När interaktionen mellan arenorna 
och dess olika användningsområden är i balans, så skapas en positiv rytm, det urban 
sociologisten Henri Lefebvre kallar ´eurhythmia´. Om detta inte görs blir rytmerna isolerade 
och kan hamna i konflikt med varandra, detta kallar Lefebvre ´isorythmia´ och 
´arrythmia´(Shirai, 2009, s.summary).  

Eftersom den Olympiska parken efter spelen kommer att innehålla ett flertal av olika 
användningsområden, så bör ´barriärer´ mellan dem undvikas, eftersom detta kan leda till 
segregation. För att få till ett bra samspel mellan den Olympiska parken och dess omgivning 
bör barriärer också undvikas så att tillgängligheten inte blir lidande. Urban sociologisten 
Richard Sennett förklarar det med att barriärer ska överbyggas och istället bli gränser som 
inte är lika tydliga. Detta leder till att interaktionen mellan olika områden kommer att bli 
bättre (Shirai, 2009, s.summary).  

3.3.2 GENTRIFIERING 

Gentrifiering är ett viktigt begrepp gällande ett område i förvandling. Därför är det ett 
begrepp av intresse när en diskussion förs om vad som händer i staden eller i en stadsdel då 
den Olympiska parken uppförs. Gentrifiering betyder i sin enklaste definition förflyttning av 
medelklassen tillbaka till stadskärnan (Savage, Warde & Ward, 2003, s.87). Gentrifiering kan 
förklaras genom fyra samverkande processer.  
1. En omgruppering av sociala grupper medför en förskjutning av invånare med lägre social 
status.  
2. Omvandling i den byggda miljön uppvisar några framträdande estetiska egenskaper och 
medför uppkomst av nya lokala tjänster.  
3. Samling av personer med gemensam kultur och livsstil eller klassrelaterade preferenser.  
4. Ekonomisk omförflyttning av fastighetsvärden (Savage, Warde & Ward, 2003, s87.88).  
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Detta är ett intressant begrepp att diskutera mot vad som händer i en stadsdel och i staden 
då det Olympiska området byggs upp.  

Det Olympiska området som en stadsdel i en redan befintlig stad uppkommer som tidigare 
nämnt ibland genom förnyelse av redan befintlig stadsmark. Mike Davis, professor i urbana 
studier, menar att ett ”Uppsnofsat rum” sänder ut medelanden till folk på ett subtilt plan 
vilka grupper som är välkomna till området (Johansson & Sernhede, 2003, s.150). Detta kan 
betyda att de människor som brukade vistas i detta område inte känner att de hör hemma 
där längre. Gentrifiering av ett stadsrum kan alltså vara en segregerande faktor (Johansson & 
Sernhede, 2003, s.162). En annan synvinkel på gentrifiering är att det kan vara positivt då det 
används för att skapa en förnyelse eller för att återutveckla staden (Johansson & Sernhede, 
2003, s.155) 

3.3.3 INKLUDERING/EXKLUDERING 

Fall av inkludering och exkludering kan uppkomma då ett område gentrifieras. Därför 
kommer dessa begrepp nu diskuteras och definieras. Inkludering är motsatsen till 
exkludering. Exkludering från ett offentligt rum definieras som utstötning från en plats. Om 
en exkludering sker av en typ av sociala grupper försvagas ofta mångfalden av upplevelser 
och kontakter som kännetecknar stadslivet (Zukin, 2011, s.164-165). I detta arbete kommer 
därför aspekten om tillgänglighet till boende, arbete och offentliga platser för alla att tas upp 
och diskuteras.  
 
Ett problem är att de Olympiska områdena, speciellt den Olympiska byn, lämnas till privat 
förvaltning efter de Olympiska spelen. Den privata förvaltningen vill få avkastning på sina 
investeringar och därför kan de börja kontrollera det offentliga rummet. Urban forskaren 
Sharon Zukin menar att detta kontrollerande kan medföra att vissa sociala grupper blir 
exkluderade från det offentliga rummet (Zukin, 2011, s.164-165). Hon anser också att vid ett 
allt mer privatägt område uppstår en form av privatkontroll. De privata investerarna har ett 
intresse att göra platsen attraktiv efter deras preferenser, vilket i sin tur kan leda till att 
området sänder ut de subtila signalerna som diskuteras i avsnitt (3.3.2 GENTRIFIERING). Det 
offentliga området blir då allt mindre tillgängligt för de utsatta samhällsklasserna som 
därmed exkluderas.  

En annan viktig fråga är: vilka invånare vinner och vilka som förlorar på kostnaderna för de 
Olympiska spelen. Alltså vilka invånare är inkluderade och vilka är exkluderade från vinsten 
av de Olympiska spelen. Detta kan ses ur fyra olika dimensioner; social, ekonomisk, miljö och 
rumsliga jämnlikheter. Den sociala jämnlikheten handlar om att alla människor från olika 
sociala bakgrunder har samma rätt till arvet från de Olympiska spelen. Ekonomisk jämlikhet 
handlar om att vinningen från de Olympiska spelen ska delas jämlikt. En jämlik miljö handlar 
om att alla ska få ett säkert, hälsosamt, produktivt och hållbart samhälle. Slutligen handlar 
den rumsliga jämlikheten om att det Olympiska arvet ska delas ut jämlikt till alla oavsett 
plats (Gold & Gold, 2011, s.7). 
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3.3.4 KLUSTER  

Ett kluster skapas när företag och institutioner samlas i anslutning till varandra på en 
geografisk plats. Dessa företag eller intuitioner har liknande användningsområden men 
konkurrerar inte med varandra. Kluster medverkar därför till att kunder och kompetens 
samlas kring ett specifikt område vilket skapar fördelar för de befintliga företagen och 
institutionerna (Porter, 1998, s.78). 

Den Olympiska parken har allt mer börjat likna ett kluster. Detta sportkluster samlar arenor 
av olika slag på samma ställe. Arenorna har samlats på grund av praktiska orsaker 
exempelvis att avståndet för de tävlande och åskådarna ska vara så kort som möjligt (Shirai, 
2009, s.6). Infrastrukturen och service kan också byggas så de kan samnyttjas, mellan olika 
sportevenemang. Den konkurrens som sker i detta område är inte stor eftersom de olika 
sporterna inte tävlar om användarna. Denna samling av arenor kan däremot dra till sig större 
evenemang då området är väl förberett. Området har även möjlighet bli känt för sin 
lokalisering och mångfald av sportmöjligheter. Problemet med att samla en mängd arenor 
på ett och samma ställe är dock behovet. Är staden inte i behov av flera arenor och antalet 
stora evenemang inte kompenserar för behovet i det vardagliga livet och kostnaderna för 

underhållet av arenorna, så kan arenorna bli så 
kallade ´white elephants´. Detta sportkluster 
riskerar också att bli en barriär i staden, med 
både psykiska och fysiska barriärer, då dess 
användningsområde är specifik (Shirai, 2009, s. 
97). 

 

 

 

 

Bild: (Shirai, 2009 s.13) Vid en studie av de 
senaste Olympiska spelens värdstäder blir det 
tydligt att städerna börjat samla 
sportanläggningarna på ett och samma plats och 
därmed skapar sportkluster (Shirai, 2009, s.6).  
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3.4 IOK KRAV OCH RIKTLINJER  
Det området med den huvudsakliga arenan eller kärnan av tävlingsarenorna och den 
Olympiska byn brukar tillsammans kallas den Olympiska parken. Den Olympiska byn med 
bostäder för de tävlande ligger ofta i anslutning till huvudarenan eller kärnan av 
tävlingsarenorna. Detta för att hålla restiderna till det minimala. Olympiska byn är endast till 
för de tävlande och den tillhörande personalen. Detta för att de tävlande inte ska störas av 
omgivningen. För att säkerställa att ingen utomstående kommer in är området väl skyddat. 
Den Olympiska byn är ofta indelad i två distrikt: en zon för boende och en zon med service, 
butiker och kulturella anläggningar. Syftet är att området ska innehålla allt atleterna behöver 
för att kunna förbereda sig både mentalt och fysiskt (Moragas, Llinés & Kidd, 1996, s.227). 

Den Olympiska byns placering är en av de första delarna som måste bestämmas och detta 
val bör göras noga för att lyckas med en väl planerad plats. Infrastrukturen är viktig och för 
att förhindra problem med resande till området. Är området placerat i stadens utkant blir 
ofta transporttiderna längre och idrottarna får inte tillgång att se alla stadens sevärdheter. 
Detta problem kan lösas med att placera området centralt inom staden, vilket leder till 
problematik i form av buller och andra distraktioner för idrottarna (Moragas, Llinés & Kidd, 
1996, s.205).  

Den Olympiska byn måste inte vara i form av nya bostadsområden i värdstaden utan för att 
möta kraven så kan befintliga kvarter i form av hotell, studentrum, semesterorter, baracker 
m.m. (Moragas, Llinés & Kidd, 1996, s.228). Det är dock viktigt att tänka på att avståndet 
mellan byggnaderna eller områdena inte får bli för långt för att då försämras tillgängligheten 
och åtkomsten. Skiljs de tävlande åt allt för mycket bryter man ett av de Olympiska spelens 
huvudsyften att:  

“Den Olympiska byn är en central punkt för deltagare från hela världen att bo tillsammans 
före och under de Olympiska spelen, och därigenom främja de ädla idealen för förståelse och 
vänskap mellan idrottare från alla länder och alla Olympiska sporter. ” (Moragas, Llinés & 
Kidd, 1996, s.206). 

Byggnaderna får dock inte vara för tätt belägna, eftersom då får de tävlande inte någon 
avskildhet och kan bli distraherade. Meningen med byn är att de tävlande ska kunna ladda 
upp på bästa möjliga sätt (Moragas, Llinés & Kidd, 1996, s.206). IOK vill att värdstaden ska 
minimera begränsningarna och maximera fördelarna i deras stad för att planera den 
ultimata byn, men ger inga exakta krav på hur detta ska göras.  
 
Tidigare har IOK inte haft några särskilda kriterier över hur tiden efter de Olympiska spelen 
ska planeras (Moragas, Llinés & Kidd, 1996, s.205-206). Delen om det Olympiska arvet kom 
först till 2003 i ”the Olympic charter” och många andra dokument om det Olympiska arvet 
uppkom samtidigt (Shirai, 2009, s.7). Viktigt att lägga till inför den senare diskussionen är att 
London är den första staden som fullt ut har kunnat planera efter det Olympiska arvet under 
hela bud- och planeringsprocessen (Shirai, 2009, s.8-9).



4   

OLYMPISKA STÄDER| 15  
 

4 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel redovisas det datamaterial och forskningsfynd som används i uppsatsen. 
Dessa analyseras i detta kapitel för att se hur det kan svara på frågeställningen tidigare i 
uppsatsen (Denscombe, 2009, s.414).  

4.1 HISTORIA  
Genom historien har den Olympiska parken och byn byggts upp på olika sätt. Antingen 
uppförs den på ett redan använt markområde eller tar ett nytt område i anspråk (Moragas, 
Llinés & Kidd, 1996, s.27). Den moderna Olympiska byn har sitt ursprung i de Olympiska 
spelen i Los Angeles ´32. Då byggdes trähus till de medverkande dessa revs sedan efter 
spelen och marken gavs tillbaka till ägarna. Denna form av temporärt byggande, som 
kallades ”resort-village” och innehöll styrelse, boende, vilo-, hälso- och träningsanläggningar 
(Moragas, Llinés & Kidd, 1996, s.50) användes fram till Helsingfors `52 och återkom även i 
Tokyo ´64 (Moragas, Llinés & Kidd, 1996, s.15).  
 
I Helsingfors och Melbourne började permanenta byggnader byggas inför spelen som sedan 
hyrdes ut eller såldes efteråt. Denna strategi kom att kallas ”Hotel-village” då funktionerna i 
boendet liknade funktionerna i ett hotell. Denna typ av byggnation användes sedan även 
under Rom ´60 och Mexiko ´68 (Gold & Gold, 2008, s.305).  
 
Under de Olympiska spelen i München ´72, Montreal ´76, Moskva ´80, Seoul ´88 och 
Barcelona ´92, användes samma typ av permanenta bostäder men området kallades istället 
för ”city-village” då omvandlingen påminde mer om en egen stad (Moragas, Llinés & Kidd, 
1996, s.50). Under den här tiden började spelen att bli så pass stora att 
sportklusterbildningar börjar uppkomma, dock kan tendenser till detta spåras tillbaka till 
åtminstone till 1950-talet, och den Olympiska parken blev ett allt vanligare fenomen. De 
enda undantagen under denna tid var Los Angeles ´84 och Atlanta ´96 då 
universitetsbyggnader användes och deltagarna spreds över staden (Moragas, Llinés & Kidd, 
1996, s.15).  
 
Barcelona ´92 var den första värdstaden som använde den Olympiska parken och byn för att 
bygga ut staden. Tidigare hade den Olympiska byn ofta lagts i närheten av förorterna där det 
saknades estetisk karaktär. I Barcelona togs istället ett oanvänt industriområde i anspråk. 
Genom att bebygga denna mark kunde stadens och allmänhetens tillgång till kusten öka 
(Moragas, Llinés & Kidd, 1996, s.15).  

Under 2000-talet har hållbarhetsproblematiken kring de Olympiska Spelen lyfts fram allt 
mer. I framförallt Sydney ´00, Peking ´08 och London ´12 har satsningar gjorts för att göra 
den Olympiska parken och byn attraktiv för användning även efter spelen. Grundläggande 
för att uppnå ett lyckat resultat har varit att skapa en funktionsblandad Olympisk park som 
innehåller såväl idrottsanläggningar som kontor, grönytor och bostäder (Shirai, 2009, s.2-3).  



4   

OLYMPISKA STÄDER| 16  
 

4.2 BARCELONA 
De Olympiska spelen i Barcelona 1992 pekas ofta ut som ett lyckat exempel på hur den 
Olympiska byn utformats för att kunna gynna staden efter spelen (Gold & Gold, 2011, s.185). 
Även om Barcelona inte var de första att försöka lösa ett urbant problem genom 
uppförandet av den Olympiska byn, var de först med att genomföra stora förändringar i det 
centrala urbana landskapet (Moragas, Llinés & Kidd, 1996, s.16). Detta har blivit känt som 
´Barcelona modellen´ och har använts som referens av flera städer som velat genomföra 
förbättringar i staden (Gold & Gold, 2011, s.268). Den omvandling som skedde i Barcelona 
hade inte bara att göra med de Olympiska spelen utan var en process som redan påbörjats, 
men där Olympiska spelen definitivt påverkade resultaten. Det bidrog bland annat till att 
planerings-, beslut- och byggprocessen i många ärenden endast tog 6 år (Gold & Gold, 2011, 
s.269). Olympiska spelen i Barcelona är också ett ovanligt lyckat exempel på hur de lyckats 
stimulera stadens ekonomi (Gold & Gold, 2011, s.285). Eftersom denna stadsomvandling ses 
som en av de bästa i historien av de Olympiska spelen är det intressant att ta reda på varför 
just Barcelona blev så lyckat och på vilket sätt de Olympiska spelen påverkade resultatet.  

4.2.1 BAKGRUND  

Under 70-talet hade Barcelona en kris gällande stadsutvecklingen. Det var ett nationellt 
problem som hade sitt ursprung i Fransisco Francos diktatur och dennes ekonomiska 
utvecklingspolitik. Industristaden Barcelona hade växt från 1 miljon invånare under 30-talet 
till 4 miljoner på 70-talet. Denna period kallas för ´Barcelona grey´ då staden vid denna tid 
var överbefolkad och det saknades mark för såväl infrastruktur som andra anläggningar i 
staden. 1976 gick Spaniens diktator Fransisko Franco bort och landet blev återigen en 
demokrati. Detta bidrog till att en ny stadsutvecklingsplan för Barcelona kallad PGM (Pla 
General Metropolitá) kunde godkännas 1976. Planens huvudsakliga syfte var att försöka få 
bukt med den ekonomiska och politiska stadsutvecklingskris som drabbat Barcelona. I och 
med denna stadsutvecklingsplan gjordes nya markområden tillgängliga för exploatering 
(Gold & Gold, 2011, s.272). 1979 startades även ett stadsförnyelseprojekt såväl i stadens 
centrum som dess periferi (Moragas, Llinés & Kidd, 1996, s.92). Detta stadsförnyelseprojekt 
ledde till att en ny stadsutvecklingsplan godkändes 1986. Denna plan möjliggjorde 
omvandling av oanvända industriområden till nya stadsdelar. På så sätt fick Barcelona 
förutsättningar för planeringen av den Olympiska byn (Gold & Gold, 2011, s.279).  

4.2.2 DE FYRA OMRÅDENA 

Inför de Olympiska spelen i Barcelona planerades fyra områden för de Olympiska spelen. 
Denna utspridning av sportanläggningarna var tänkt att medverka till att de lättare skulle 
kunna användas efter de Olympiska spelen. För att undvika transportsvårigheter låg de 
utvalda fyra områdena inom 20 minuter från varandra och i anslutning till centrala 
Barcelona. Huvudarenan placerades i ett parkområde som sedan 1929 planerats för kultur- 
och sportanläggningar.  Det andra området som togs i anspråk var ett område i utkanten av 
staden, där exploatering redan var påbörjad. Detta område innehöll redan infrastruktur och 
service men var i behov av stadsförnyelse. Det tredje området innehöll också 
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sportanläggningar (Gold & Gold, 2011, s.267 -277). Det fjärde området där den Olympiska 
byn uppfördes var ett gammalt industriområde i anslutning till havet. Tanken var att 
omvandlingen inte bara skulle ge området en användning före och efter spelen utan även att 
förbättra vattenkontakten för stadens invånare (Gold & Gold, 2011, s.280). Enligt Barcelonas 
regering fanns redan 27 av de 37 arenorna som beräknades behövas till de Olympiska spelen 
i Barcelona och de resterande 10 var redan planerade eller påbörjade, innan staden ens 
blivit vald till värdstad (Gold & Gold, 2011, s.277). 

4.2.3 DISKUSSION  

SKALA, RYTM OCH BARRIÄRER  
I Barcelona ansåg ledningen att de behövde dela upp det olympiska Området i fyra större 
områden detta för att skalan skulle bli lämplig för staden. Rytmen diskuterar bland annat 
avståndet mellan områdena som högst fick vara 20 minuter för att undvika 
transportsvårigheter. De minskade Barcelonas redan befintliga barriärer genom att dra om 
järnvägsspåren.  
 
GENITRIFIERING  
Det skedde en gentrifiering i de centrala områdena där den vanliga familjen behövde 
använda 54 procent av sin inkomst till att betala hyran eller lånet. Detta har bidragit till att 
många familjer och de unga flyttat ut till periferin, samtidigt som en överdimensionering av 
fastigheter skedde i Barcelona. Detta har blivit starkt kritiserat och visar på hur känslig 
ekonomin är i denna form av event (Gold & Gold, 2011, s.285/ s.183).  
 
INTEGRERING/EXKLUDERING  
En av Barcelonas huvudsakliga mål var att staden skulle utvecklas mot kusten samtidigt som 
de befintliga barriärerna skulle överbyggas. Eftersom hamnområdet inte hade haft en större 
mängd invånare tidigare så skedde ingen exkludering i just detta område, möjligen försvann 
vissa arbetsplatser.  Samtidigt ledde renoveringen, av många av de andra områdena, till att 
vissa områden blev specialiserade på turism. Detta lockade turister från hela världen, vilket 
är positivt ekonomiskt, men bidrar inte till en integrerad och mångsidig stad utan exkluderar 
lokalbefolkningen (Muñoz, 2006, s.183).  
 
KLUSTER 
I Barcelona ha de minskat klustrens storlek genom att dela upp det olympiska området i fyra 
delar. Detta medför inte att de undviker sportklustereffekten helt och hållet men medför att 
denna effekt inte får lika stora konsekvenser.  

ORGANISATION 
Ett samarbete mellan den offentliga och privata sektorn var viktigt för att nå den succé som 
det blev. De flesta investeringarna var privata medan designen och planeringen skedde i den 
offentliga sektorn och följde ett gemensamt mönster (Moragas, Llinés & Kidd, 1996, s.94). En 
annan viktig del är att staten har starka och långsiktiga strategiska visioner för framtiden i 
staden, samtidigt som en lyckad planerad stadsdesign är viktig för staden.  
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4.3 PEKING  

4.3.1 STADENS FÖRUTSÄTTNINGAR  

Kina har ändrats mycket under de senaste årtiondena och blivit en av de största 
ekonomierna i världen (Gold & Gold, 2011, s.340). Huvudstaden Peking har exempelvis blivit 
en av världens största städer sen dess, befolkningen har ökat från 1,2 miljoner invånare år 
1949 till närmare 15 miljoner år 2008 dvs. året då staden agerade värdnation till de 
Olympiska spelen(Gold & Gold, 2011, s.344).  
 
Pekings stadsmönster har sedan 1949 varit inspirerat av det forna sovietiska idealet med 
breda gator, storskaliga lägenhetskomplex, enstaka monumentala byggnader och Tiananmen 
Square som den stora samlingsplatsen i staden. På senare tid har staden under en kort 
tidsperiod undergått stora stadsomvandlingar för att internationaliseras och är nu känt för 
sina nya hotell, banker, höghus, ringvägar, nya tunnelbanor med mera (Gold & Gold, 2011, 
s.343-343). 
 
Peking ansökte först att få vara värd för de Olympiska Spelen år 2000, men valdes inte på 
grund av brister angående mänskliga rättigheter och miljöfrågor (Gold & Gold, 2011, s.340). 
Peking hade då precis varit värd för de Asiatiska spelen och spenderat stora summor på 
tävlingsanläggningar, bostäder och infrastruktur. Besvikelsen var därför stor när chansen att 
få vara värd för de Olympiska spelen försummades (Gold & Gold, 2011, s.341).  
 
Inför de Olympiska spelen 2008 kandiderade Peking än en gång om att få vara värdstad. 
Denna gång lades stor vikt vid att visa hur Kina förbättrats angående mänskliga rättigheter 
och miljön. Denna gång vann de rätten att bli värdstad för de Olympiska spelen och de 
Olympiska spelen i Peking blev en stor succé på många sätt och ett nytt Kina kunde visa upp 
sig för världen (Gold & Gold, 2011, s.357). Ett av deras ledord var ´Green Olympics´ där de 
lovade att det skulle finnas miljötänkande i planeringen, designen och konstruktionen av de 
Olympiska projekten (Zhang & Shao, 2009, s249).  
 
Diskussionen kring Kinas syn på mänskliga rättigheter och miljöfrågor försvann dock aldrig. 
För att få plats med de nya och för de Olympiska spelens nödvändiga strukturer revs 9 
miljoner kvadratmeter nedgångna bostäder och viss statistik pekar på att 300,000 människor 
tvingades bort från sina hem, något som dock förnekas av de kinesiska myndigheterna. En 
sådan rumslig förflyttning av befolkningen är dock inget nytt då det under 1991 till 2003 
beräknas att 1,5 miljoner människor omlokaliserades i Peking på grund av rivnings- och 
ombyggnadsprocesser (Gold & Gold, 2011, s.351).  

Som i många kommunistiska samhällen har sport blivit ett verktyg i Kina för att visa upp 
nationen och dess patriotism. Detta är något även kinesiska politiker medhåller till, de påstår 
att sport är ett instrument som används för att visa upp deras nationella stolthet och 
identitet (Gold & Gold, 2011, s.345). Detta kan förklara varför Kina lade ner så stora resurser 
på att få ett lyckat Olympiskt spel och skapa en storslagen invigning, då detta var en chans 
att visa upp sig för hela världen och skapa ett minnesvärt värdskap som ingen skulle glömma. 
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4.3.2 OMRÅDET FÖRE OS  

Den Olympiska parken i Peking är ca 1,215 ha stor, där 760 ha är skog och grönområden. 
Inom den Olympiska parken ligger också det centrala Olympiska området som innehöll 
nästan hälften av de Olympiska anläggningarna (BOCOG, 2008, s.74). Förut bestod detta 
område till största del av fallfärdiga bostadshus (Gold & Gold, 2011, s.351). När detta 
område omvandlades skapades det en problematik kring förflyttning av befolkningen från 
området. Frågan är om detta område hade bevarats och dess befolkning inte behövt att 
förflyttas ifall Peking inte varit värdnation för de Olympiska spelen. I Peking sker nämligen 
demoleringsprocesser av gammal bebyggelse för att skapa plats för ny infrastruktur och 
bebyggelse kontinuerligt (Gold & Gold, 2011, s.351).  

Den Olympiska parken är en del av en förlängning av stadens norra axel. Längs denna axel är 
flera kulturella och arkitektoniska sevärdheter placerade, såsom ´Tainánmen Square´, den 
förbjudna staden, och ´the Drum tower´. Den Olympiska parken ligger även i anslutning till 
´the Zhonggurancun Area´ där universitet, renoverade historiska områden och 
bostadsområden är belägna (BOCOG, 2008, s.73-74).  

4.3.3 OMRÅDET UNDER OCH EFTER OS 

Den Olympiska parken i Peking innehåller bland annat den nationella arenan, internationella 
inomhus arenan, den nationella vattensport centret, det internationella centret för 
sändningar och den Olympiska byn. Enligt Pekings organisations kommittee för de XXIX 
Olympiska spelen, har arenorna en multifunktionell design och är omvandlingsbara. Detta är 
tänkt att möjliggöra att arenorna kan användas efter spelen (BOCOG, 2008, s.78). Utöver 
detta så har de även anlagt ett parkområde i norra delen av den Olympiska parken detta är 
ett 680 ha parkområde som även kallas det `Olympic Forest Park´(Internet 24).   

National Arenan, även kallad fågelboet är huvudarenan (Gold & Gold, 2011, s.349) för de 
Olympiska spelen i Peking och rymmer 80,000 åskådare. Under de Olympiska spelen var 
denna arena värd för den spektakulära öppnings- och stängningsceremonin, friidrotts 
tävlingar och fotbolls matcher (Internet 2). Efter de Olympiska spelen har arenan främst 
används som ett landmärke och som ett monument för det Olympiska arvet men även till 
större evenemang inom sport och underhållning (Internet 3). Efter de Olympiska spelen har 
flera forskare varit bekymrade över att denna arena skulle bli en ´white elephant´. Låne- och 
underhållningskostnaderna på arenan, är höga och det finns problem att hitta ett lämpligt 
användningsområde för den. Ett förslag har varit att Pekings största fotbollslag skulle ta över 
arenan men trots ett ökat publikengagemang i Kina så räcker inte det för att täcka 
underhållskostnaderna. Att finna en sponsor till arenan har också diskuterats men detta 
nekades också då arenan har för stor nationell betydelse. Ett annat möjligt scenario och 
förslag är att arenan byggs om till ett shopping- och nöjescenter (Gold & Gold, 2011, s.355).  

Det nationella vattensport centret även kallad vattenkuben, var huvudarenan för de 
Olympiska spelens simtävlingar och rymde 17,000 åskådare. Under de Olympiska spelen så 
var vattenkuben värd för simning, simhopp och konstsim (Internet 4). Även denna arena har 
blivit ett landmärke för de Olympiska spelen i Peking. Efter de Olympiska spelen avlägsnades 
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11,000 av åskådarplatserna och arenan omvandlades till Pekings största vattenpark. 
Samtidigt fortsatte den att vara värd för simtävlingar och träningsaktiviteter. Platsen är idag 
tillgänglig för allmänheten hela året runt (BOCOG, 2008, s.75). Byggnaden inhyser även flera 
andra funktioner som undervisning- och sim centrum, simhallar, gym, ishall och en biograf. 
´Water Cube´ har även varit värd för ljusshower, teater samt balettuppvisningar som 
Svansjön (Internet 4).  

Det internationella centret för sändning som under de Olympiska spelen var centret för tv- 
och radiosändning och den största icke tävlingsarenan under spelen, skulle användas till 
utställningar och mässor efter spelen(BOCOG, 2008, s.75). Efter de Olympiska spelen gjordes 
arenan istället om till en anläggning för kongresser, utställningar, möten o.s.v. (Internet 22).  
 
Den Nationella Inomhus arenan var värd för gymnastik, handboll och volleyboll tävlingar och 
rymde 19,000 åskådare(BOCOG, 2008, s.75). Efter de Olympiska spelen har arenan 
omvandlats till Pekings föreställnings och konstcentrum (Internet 5).  
 
Den Olympiska byn som var hemmet för de 16,000 tävlande och deras tränare och 
tjänstemän under de Olympiska spelen(BOCOG, 2008, s.75), var tänkt att stå modell för en 
miljömässig och hållbar utveckling genom gröna element och avancerad teknologi. Efter de 
Olympiska spelen såldes dessa högteknologiska lägenheter till privatpersoner till ett högt 
pris (Internet 6). Efter de Olympiska spelen står de flesta av dessa lägenheter tomma och är 
en börda för skattebetalarna, på grund av de höga kostnaderna (Internet 7).  
 
Även Pekings infrastruktur byggdes om inför de Olympiska spelen med en modernisering av 
bl. a. Pekings internationella flygplats och genom nya tunnelbanelinjer (Gold & Gold, 2011, 
s.349).  

I stora drag har Peking haft svårt att fylla eller hitta en funktion för arenorna och 
anläggningarna efter de Olympiska spelen. Det finns inte tillräckligt stor efterfrågan på den 
typ av arenor som byggs inför de Olympiska spelen. Detta är inte ett ovanligt problem för 
många av de Olympiska spelens värdstäder. Problemet grundar sig ofta i vem som ska betala 
för anläggningarna. I vissa fall rivs till och med anläggningarna efteråt. De anläggningar som 
behålls fyller då ofta endast funktionen att agera som en minnesplats för de 3 veckor av 
Olympiska spel som hållits i staden (Gold & Gold, 2011, s.355).  
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4.4 LONDON  

4.4.1 STADENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

London var den första staden som fullt ut kunde tillämpa IOK:s vision att det Olympiska arvet 
skulle finnas med i planeringsprocessen. Denna vision utformades redan innan London 
vunnit rättigheterna att stå värd för de Olympiska spelen 2012 (Shirai, 2009, s.79). Detta är 
unikt hittills för de Olympiska spelen och därför extra intressant att undersöka på vilket sätt 
detta medfört konsekvenser i planeringen av de Olympiska spelen i London. Inte bara på det 
uppenbara sättet att det Olympiska arvet nämns i planeringen utan också på vilket sätt det 
tas beslut efter att det Olympiska arvet tagits i hänsyn. Bland annat medförde det att London 
betonade sin önskan att lämna ”ett positivt arv till staden”, genom Olympiska spelen ´12, 
högre än innehållet och meningen med evenemanget i sig (Shirai, 2009, s.3). Under arbetet 
med att ta fram en plan på hur den Olympiska parken skulle byggas jobbade de hela tiden 
med två ritningar, en för de Olympiska spelen och en för det Olympiska arvet. De uppförde 
även en kommittee som ska förvalta det Olympiska arvet efter de Olympiska spelen. Denna 
kommittee heter ´London Leagacy Development Corporation´ (LLDC). Allt detta för att 
undvika att den Olympiska parken ska bli en ´White elephant´(Shirai, 2009, s.74).  
 
I London finns ett flertal arenor och många av dem är belägna runt den Olympiska parken. 
Dessa är främst fotbolls och rugby arenor med hög åskådarkapacitet. Dessa är bland annat 
Wembley Stadium med plats för 90,000 åskådare, Emirates stadium med plats för 60,355 
åskådare och Boleyn Ground med plats för 35,647 åskådare(Shirai, 2009, s.84). De befintliga 
arenorna har gjort att den Olympiska parken i London inte behövde ta upp lika stor plats 
som de flesta Olympiska parkerna i tidigare spel.  
 
Lower Lea Valley, området för de Olympiska spelen i London, hade fördelen att det är 
beläget intill centrala London samtidigt som området inte innehöll ett stort antal invånare 
som behövde omplaceras (Gold & Gold, 2008, s. 311). Detta var en stor fördel jämtemot 
många andra städer då inte det uppstår olägenheter med de utflyttade.  

Det har ännu inte gått ett år sedan de Olympiska spelen i London och det är svårt att 
bedöma exakt hur lyckade satsningarna på det Olympiska arvet varit och hur mycket 
arenorna används efteråt. Det går däremot att urskilja tendenser av hur det gått och hur 
utvecklingen lyckats eller misslyckats.  

4.4.2 OMRÅDET FÖRE OS 
  
Lower Lea Valley som är beläget i Londons östra periferi, var innan det blev valt som plats för 
den Olympiska parken, ett övergivet industriområde med hus av dålig kvalité. Området var 
en plats som undveks på grund av att det var förorenat av industrier och då den även 
används som deponiplats för avfall. Området hade även många barriärer i form av vatten-, 
järn- och bilvägar. Lower Lea Valley är uppdelat i fyra politiska distrikt: Tower Hamlets, 
Newhamn, Hackney och Walham Forest. Alla olika distrikt har haft olika åsikter angående 
vad som skulle göras med Lower Lea Valley och området har därför fastnat i tiden på grund 
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av svårigheterna av att fatta beslut (Shirai,2009, s.72 & Gold & Gold, 2008, s. 311). Området 
öster om de Olympiska området är dock rankat som ett av de tio områdena med flest 
låginkomsttagare i England (Gold & Gold, 2011, s.378). Genom att välja detta område och 
göra en upprustning av Lower Lea Valley ville staten troligtvis att det sämre utvecklade 
området i öst skulle gynnas och bli mer balanserat med de mer utvecklade områdena på 
västra sidan av staden. Tanken var med andra ord att upprustningen av Lower Lea Valley 
skulle fungera som en katalysator för stadsförnyelse i den östra delen av London (Shirai, 
2009, s.72). 
 
Den Olympiska parken i London blev slutligen 600 ha stort och indelat i sex områden: 
Stratford Waterfront, Olympic Quarter, Pudding Mill, Old Ford, Hackney Wick East, Stratford 
Village (Shirai, 2009, s.86). Att detta område är mindre än de 1000 ha som Millet beräknade 
krävdes för den Olympiska parken är för att London redan hade ett stort antal arenor i 
närheten.  
 
Den Olympiska parken är en del av ett stråk av förnyelseområden där regeringen har 
storskaliga byggnadsplaner. Dessa byggnadsplaner kallas ´Government´s Sustainable 
Communities strategy´ och har utvecklats i långsam takt (Gold & Gold, 2011, s.374). Även 
´the influential Greater London plan´ ansåg att de Olympiska spelen vara en stor möjlighet 
för planerad förnyelse (Gold & Gold, 2008, s. 311). Samtidigt passade upprustningen väl ihop 
med önskan om att östra London skulle utvecklas och efterlikna västra London. De 
Olympiska spelen blev alltså en unik möjlighet för Engelska regeringen att lyckas genomföra 
sina visioner för utvecklingen av London (Shirai, 2009, s.72).  

4.4.3 OMRÅDET UNDER OCH EFTER OS 

Under de Olympiska spelen i London användes en del redan befintliga arenor, de flesta av de 
nybyggda arenorna uppfördes i Lower Lea Valley och den Olympiska Parken (Gold & Gold, 
2008, s. 310). Till dessa arenor gjordes en ´legacy plan´ som visade vilken användning 
arenorna skulle ha efter de Olympiska spelen. Till de arenor som bara var temporära gjordes 
ingen ´legacy plan´ (Gold & Gold, 2011, s.381). Den Olympiska parken i London innehöll även 
den Olympiska byn, Paralympiska tennis- och bågskytte- anläggningarna, hockey centrumet, 
velodromen, fäktningshallen, handbollsarena, simstadion basketarenan, media- och 
presscentrumet och ett flertal uppvärmningsanläggningar (Gold & Gold, 2008, s. 312). Efter 
de Olympiska spelen har den Olympiska parken förvandlas till ´Queen Elizabeth Park´ 
(Internet 8).  

Den Olympiska stadion som var huvudarenan för de Olympiska spelen i London och placerad 
i den Olympiska parken hade under spelen sittplatser för 80,000 åskådare. Under de 
Olympiska spelen var det arenan för friidrottstävlingar samt öppnings- och 
avslutningsceremonin. Efter de Olympiska spelen minskades arenan för att passa in i stadens 
redan befintliga sportinfrastruktur, idag har den en kapacitet att ta emot 25,000 åskådare. I 
de föregående Olympiska spelen har ofta en problematik uppstått i att hitta ett 
användningsområde för huvudarenan efter de Olympiska spelen. Denna problematik 
bemötts i London genom att utforma arenan så att en förminskning efter de Olympiska 
spelen var möjlig. Vad arenan skulle användas till efter de Olympiska spelen var dock inte 
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bestämt och det fanns en rad olika förslag men ingen av dessa ansågs lämpliga. Först var det 
tänkt att arenan skulle användas som idrottsarena, detta blev dock inte bestämt (Gold & 
Gold, 2011, s.381). Andra alternativ var att ett Premier League lag, som är högsta 
fotbollsligan i Storbritannien, eller en rugby klubb skulle ta över arenan. Detta fungerade 
dock inte då ingen Premier League vill ha en arena som endast rymmer 25,000 personer, så i 
detta fall skulle arenan behöva förstoras igen. Det fanns dock Premier League klubbar som 
visade intresse för detta, men eftersom regeringen dessutom hade lovat att arenan både 
skulle användas av elitidrottare och lokala atleter i sin kampanj för de Olympiska spelen, 
avslogs dessa förslag (Shirai, 2009, s.84). Just efter de Olympiska spelen var tanken att 
arenan skulle användas för friidrott, andra sport- samt kulturella evenemang och därför 
fortfarande vara under offentlig ägo. (Internet 9) Den 22 mars 2013 blev det dock klart att 
fotbollsklubben West Ham skulle flytta in till arenan under sommaren 2016, efter att ha 
förvandlat den till en arena med plats för 54,000 åskådare. Än så länge har West Ham bara 
skrivit på ett hyreskontrakt och arenan är därför fortfarande offentlig egendom (Internet 
10). 

Simstadion, användes under de Olympiska spelen för simning, simhopp, konstsim och 
vattenpolo (Internet 11). Efter spelen är det tänkt att arenan ska förminskas från 17,500 
åskådarplatser till 2,500. Stadion ska användas av allmänheten, idrottsklubbar och i 
utbildningssyfte. Djupet och storlekarna på polerna ska vara varierande för att kunna 
användas av simmare med olika önskemål och krav (Internet 12). Simstadion är idag stängd 
för renovering för att kunna anpassas till dessa önskemål och kommer inte att öppnas igen 
förrän 2014 (Internet 13).  
 
I anslutning till sim arenan ligger Handbollsarenan med plats för 7,000 åskådate och 
Veloparken även den med plats för 6,000 åskådare (Gold & Gold, 2011, s.381). 
Handbollsarenan, kallad” Copper Box”, kommer att behålla sina 7,000 åskådarplatser efter 
de Olympiska spelen och användas som en multisportanläggning för idrotter som bland 
annat basket, handboll, badminton, boxning, bordtennis, volleyboll. Denna arena är tänkt att 
användas både för internationella- och lokala tävlingar efter de Olympiska spelen (Internet 
14). Även denna arena håller nu på att renoveras för att anpassas till sin framtida 
användning och arena kommer att öppnas igen i juli 2013 (Internet 15). Åskådarplatserna i 
Veloparken kommer att tas ned, den temporära BMX-banan byggas om samtidigt som en ny 
bana för landsvägscykling kommer att upprättas i parken.  

Det internationella press- och mediacentret är också byggnader som kommer att byggas om 
och få en ny användning efter de Olympiska spelen (Olympic cities, 2011, s.381). Under de 
Olympiska spelen används dessa byggnader för sändningar, journalister och fotografer som 
förmedlar de Olympiska spelen till cirka 4 miljarder tittare världen över. Efter de Olympiska 
spelen är det tänkt att dessa byggnader ska omvandlas till 80,000 kvm av affärslokaler och 
genom detta skapa tusentals nya jobb till området (Internet 16).  

Den Olympiska byn innehöll lägenheter för runt omkring 17,000 deltagare, affärer, 
resturanger, sjukvårds byggnader, media- och utbildningsanläggningar samt stora öppna 
markområden. Området innehöll även ett område där deltagarna kan möta sin familj och 
vänner. Den Olympiska byn är planerad utifrån Londons tradition av att bygga bostäder runt 
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kommunala torg och innergårdar. Efter de Olympiska spelen kommer området att förvandlas 
till 2,818 bostäder och hus för uthyrning eller försäljning. Detta område kommer att bli kallat 
´East village´(Internet 17). I januari 2013, 6 månader efter de Olympiska spelen i London, var 
renoveringen av den Olympiska byn till det så kallade East Village fortfarande i full gång och 
beräknades inte vara klart förrän i augusti ´13. Trots detta hade redan 17,000 personer 
anmält intresse, för lägenheter i området. Officiellt har regeringen försökt att locka unga 
London familjer att bosätta sig i området men kritik har framförts att så inte varit fallet 
(Internet 18). Eftersom bostäderna inte är sålda ännu och folk inte har börjat flytta in så är 
det efter dessa siffror som arbetets diskussion senare kommer att följa.  

De flesta av de resterande byggnaderna och arenorna uppförda för de Olympiska spelen 
kommer att rivas (Gold & Gold, 2011, s.381). Exempelvis två av de temporära 
anläggningarna för volleyboll och utställningar. Att använda sig av temporära anläggningar 
gör att staden slipper underhållkostnader för byggnader som inte kommer att användas i 
tillräcklig utsträckning för att vara lönsamma i framtiden. Genom att avlägsna dessa 
anläggningar skapas även plats för nya former av bebyggelse för framtida behov (Shirai, 
2009, s.79).  

Efter de Olympiska spelen är tanken att den Olympiska parken, eller nu ´Queen Elisabeth 
park´, inte bara ska vara en plats för idrottsevenemang och tävlingar utan också ett 
funktionsintegrerat stadskvarter. Denna utveckling ansågs viktig för att säkerställa en 
finansiell lönsamhet och för att förstärka de sociala aspekterna i området (Shirai, 2009, 
s.summery).  
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5 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer de föregående kapitlen att knytas ihop och arbetets frågeställningar, 
kommer att besvaras (Nyberg & Tidström, 2012, s.153). Detta kommer att göras genom en 
diskussion där de tidigare presenterade teorierna, resultaten och analyserna ställs mot 
varandra (Denscombe, 2009, s.415). Först kommer underfrågeställningarna att besvaras för 
att sedan utgöra underlag till diskussionen av huvudfrågeställningen.  

5.1 STADSPLANERINGEN 
Hur skiljer sig planeringen och förutsättningarna i planeringen av den Olympiska parken och 
byn inför och efter de Olympiska spelen i Peking respektive London.  

Det kommer aldrig gå att förutse vilket exakt utfall en stadsplan får på staden. Det går dock 
att analysera goda och dåliga exempel på hur stadsutvecklingen har planerats och vilket 
utfall som detta har fått i staden. Genom detta går det att finna intentioner på vad som är 
god stadsplanering och vad som bör undvikas. Stadens förutsättningar och bakgrund är 
viktigt att diskutera för att kunna analysera anledningen till det utfall som planeringen får på 
staden.  

5.1.1 STÄDERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Kinas och Pekings rekordsnabba befolknings- och stadsutveckling de senaste åren är något 
som är unikt. Här ligger London långt efter trots att det är en av Europas största städer. 
Frågan är om Pekings befolkning- och stadsutveckling är på väg mot sitt slut. Att ha en tydlig 
utvecklingskurva är viktigt för att kunna hitta en användning av den Olympiska parken och 
byn efter de Olympiska spelen. Detta är något som man tydligt kan se i exemplet Barcelona. 
Utan en tydlig befolkningsutveckling finns ingen efterfrågan på de stora mängderna bostäder 
och anläggningar som uppförs inför spelen, efter de Olympiska spelen. 

I Peking tvingades en stor mängd invånare att flytta från det område som skulle tas i anspråk 
för den Olympiska parken. I London finns inte samma problem då området i huvudsak var ett 
gammalt förfallet industriområde (Shirai,2009, s.72 & Gold & Gold, 2008, s. 311). I Peking var 
omflyttningen av befolkningen en process som pågick i staden där fallfärdiga bostäder revs 
för att skapa plats för nya. Att det område som togs i anspråk för den Olympiska parken 
skulle byggas om oavsett om Peking blev värdnation för de Olympiska spelen eller inte var 
troligen oundvikligt. Vad som dock skiljde denna omvandling från liknande omvandlingar i 
Peking var att de nya bostäderna hade en högre teknologisk standard än vad som annars var 
brukligt. Denna satsning gjordes p.g.a. Pekings vision att skapa ett ´Green Olympic´ och 
därmed bygga med högre ekologisk och miljömässig standard (Zhang & Zhao, 2009, s.249). I 
London användes de Olympiska spelen för att kunna påbörja en upprustningsprocess som 
kanske aldrig påbörjats annars. Denna upprustning var tänkt att lägga grunden till en 
kedjereaktion där privata initiativ togs för att rusta upp de omkringliggande områdena 
(Shirai, 2009, s.72). Att London var mer försiktiga än Peking i sin omvandlingsstrategi där de 
hoppades att deras påbörjade investering skulle smitta av sig till ytterligare investeringar kan 
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ha att göra med det politiska systemet. Till skillnad från Kina måste en sådan omvandling 
genomgå en mer demokratisk process i England. Detta försvårar direkta handlingar som att 
omflytta människor mot deras vilja för att göra plats för mer exklusiva bostäder. Men även 
om processen är annorlunda finns det dock ytterligare likheter i såväl Pekings som Londons 
önskade utfall av dessa omvandlingar där lägre samhällsklasser tvingas att göra plats åt 
högre.  

Peking är till stor del parti-diktatoriskt styrt samhälle som gärna visar upp sin nation och dess 
patriotism från dess bästa sida. De Olympiska spelen fungerade som ett verktyg för att 
förmedla nationens storhet till omvärlden. Därför fokuserades planeringen av de Olympiska 
spelen främst på att skapa så bra förutsättningar som möjligt för tävlingsperioden, men 
planeringen för hur det Olympiska arvet skulle användas efteråt saknas. Deras Olympiska 
spel skulle vara spektakulärt och minnesvärt så att Kina och Peking kunde visa upp sin 
stolthet och identitet på bästa möjliga sätt. I London, som är demokratiskt styrt samhälle, 
hade IOK ställt krav på att det även skulle planeras för det Olympiska arvet. Därför tvingades 
London att under processen av planeringen för den Olympiska parken också tänka på dess 
användning efter de Olympiska spelen. Detta är hittills unikt för London och 
förhoppningarna är att konsekvenserna av detta medverkar till att det Olympiska arvet 
kommer att tas i hänsyn mer inom planeringen av de Olympiska spelen.  

5.1.2 UTVECKLING 
 
I Peking respektive London togs befintlig stadsmark i anspråk för att anlägga den Olympiska 
parken med den tillhörande Olympiska byn. Denna form av utveckling kallas 
´stadsförnyelse´. Detta var också den typ av utveckling som användes vid utvecklingen av de 
Olympiska spelen i Barcelona, som anses vara ett lyckat projekt. De vanliga fenomenen vid 
denna typ av stadsomvandling är att en omvandling av ett redan befintligt område snabbas 
på, på ett sådant sätt som inte hade gjorts utan de Olympiska spelen. I Peking omvandlas 
området från en plats med nergångna bostäder till ett område med högteknologiska 
byggnader. I London följdes Barcelonas exempel där ett gammalt industriområde som 
fastnat i tiden förvandlades till ett nytt område. Skillnaden mellan Barcelona och London är 
att i Barcelona riktade planeringen in sig på att öppna upp staden mot den attraktiva kusten, 
dit folk ofta vill. I London var agendan istället att balansera det välutvecklade väst med det 
mindre utvecklade områdena i öst. 

5.1.3 SKILLNADER I PLANERINGEN 
 
I Peking byggdes arenorna med multifunktionell design och gjordes omvandlingsbara för att 
kunna möjliggöra olika användningar av arenorna efter spelen. Utöver detta är det tydligt att 
den Olympiska parken i Peking framförallt planerades för de Olympiska spelen och hur detta 
kunde bli ett lyckat och välfungerande område under denna tid. Planeringen av det 
Olympiska arvet är något som utvecklades i efterhand. Problemet med att endast fokusera 
på kraven för de Olympiska spelen är att detta medför en skala på byggnationen som det 
ofta inte finns något behov av efteråt. När värdstaden inser detta i efterhand försvåras 
planeringen bl.a. eftersom byggnaderna redan fått ett så stort sentimalt och ekonomiskt 
värde att det är svårt att göra ändringar. Att detta har skett i Peking är tydligt då staden 
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numera gärna marknadsför sig med monumentala byggnader som ´Fågelboet´. En 
omvandling av denna arena försvåras därför, trots att den står utan egentlig användning och 
kostar skattebetalarna enorma summor.  

Under tiden som de Olympiska spelen i Peking planerades och byggdes tog IOK fram en 
vision över det Olympiska arvet som skulle finnas med i planeringen. London blev den första 
staden som fullt ut kunde tillämpa dessa visioner från IOK i planeringsprocessen. Detta 
medförde att London betonade viljan att ”lämna ett positivt arv till staden” och under hela 
planeringsprocessen arbetade de med två ritningar, en för de Olympiska spelen och en för 
det Olympiska arvet. De skapade även en särskild grupp, LLDC, som skulle förvalta det 
Olympiska arvet. Detta för att förhindra att det skulle uppstå några problem med en för stor 
skala eller rytm och för att undvika att det skapades barriärer till den övriga staden. Det 
uppstod konsekvenser vid denna typ av planering också, exempelvis då Olympiska 
huvudarenan som rymde 80,000 åskådare under Olympiska spelen, men konstruerades för 
att kunna tas isär och istället rymma 25,000 åskådare. Idag måste byggas om igen då West 
Ham, som hyr arenan, behöver en åskådarkapacitet på 54,000 platser. Denna problematik 
hade de kunnat undvika om de hade tagit beslut över den exakta användningen medan de 
planerade för det Olympiska arvet.  

Nytt för både Peking och London är att värdstäderna i och med Olympiska spelen börjat 
planera, i alla fall officiellt, för att nå hållbar stadsförnyelse genom att skapa ekologisk 
hållbarhet (Gold & Gold, 2011, s.191). 

5.2 DET OLYMPISKA ARVET 
Hur används och vilket Olympiskt arv får den Olympiska parken i Peking respektive 
London efter de Olympiska spelen? 

5.2.1  ARENORNA 
 
Arenorna i Peking har blivit landmärken och monument för de Olympiska spelen som hölls i 
Peking 2008. De används för allt från underhållning och sport till undervisning och 
konferenser. Vissa arenor används bara till större evenemang medan andra är öppna för 
allmänheten. Arenorna byggdes i stor skala vilket ger höga underhållskostnader och har 
medfört att exempelvis huvudarenan ´Fågelboet´ inte kan hyras eller användas av 
allmänheten. Detta har de dock lyckats bättre med i fallet ´Vattenkuben´ där även 
allmänheten kan använda arenan på fler sätt än bara för att åskåda. Att allmänheten kan 
använda byggnaderna mer än att bara betrakta dem bidrar till att de blir mer inkluderade till 
användningen av platsen än om den bara skulle användas av exempelvis elitidrottare. Ifall 
inte ´Fågelboet ´ges en mer användbar användning i framtiden kan det betyda att den blir en 
alltför stor börda för skattebetalarna. Arenan kan då bli tvungen att rivas vilket i sin tur 
betyder att det monumentala värdet och det Olympiska arvet försvinner. 
 
I London i andra hand revs och omvandlades arenorna efter de Olympiska spelen. Detta 
medför att byggnaderna inte kommer att vara de samma som de var under spelen och 
upplevelsen av det Olympiska arvet riskerar att gå om intet. Samtidigt medför omvandlingen 
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att London anpassat sina byggnader för att med större sannolikhet skapa en användning 
även efter spelen. När byggnaderna fortsätter att användas är förhoppningarna att de ska bli 
tillräckligt samhällsekonomiskt hållbart för att de inte ska behöva rivas. 

5.2.2 BOSTÄDERNA  
 
I Peking uppfördes högteknologiska lägenheter som blev dyrare än vad som efterfrågades, 
vilket ledde till att flera lägenheter, fortfarande inte är sålda. I London byggdes lägenheter 
som var mer anpassade efter efterfrågan vilket ledde till att folk står på kö för att köpa en 
lägenhet. Det Olympiska arvet är i behov av att byggnaderna som upprättades används, 
annars kan de vara tvungna att rivas hur som helst. I Kina ville staden visa upp att de kunde 
bygga högteknologiska lägenheter för omvärlden, men det fanns ingen som hade råd att 
flytta in i dessa. Under tiden för de Olympiska spelen så visar de upp att de tänker på miljön 
och kan bygga hållbara byggnader, men eftersom ingen kan flytta in är det inte så hållbart. 
London hittade en lösning där attraktiva bostäder byggdes, men med tanke på att skapa en 
gentrifiering i östra delen av staden. I båda områdena har en gentrifiering skett, 
låginkomsttagare får lämna plats för höginkomsttagare i den centrala staden. 
 
5.2.3 OMRÅDET 
 
Det Olympiska området i Peking används främst till idrott, undervisning, underhållning och 
utställningar av olika slag samt så anlades en ny ´green park´. Detta gör att folk framförallt 
vistas i området under dagen men bristen på kvällsaktiviter medför att platsen används mer 
sällan under de senare timmarna på dygnet. Området har blivit ett segregerat sportkluster i 
staden vars tydliga användningsinriktning exkluderar människor utan idrottsintresse och 
skapar en psykisk barriär i staden (Zukin 2011, 165). Positivt med sportkluster är dock att det 
samlar sportevenemangen på en plats, vilket ökar effektiviteten och gör det lättare att locka 
evenemang till området. En annan fördel är att området är lätt att avgränsa vid större 
evenemang utan att stadens invånare störs. I London är det tänkt att den Olympiska parken 
ska utvecklas till ett funktionsintegrerat stadskvarter samtidigt som det fortfarande kommer 
att finnas plats för idrottsevenemang och tävlingar. Det görs genom att planera flera olika 
funktioner inom den Olympiska parken, det är inte endast byggnader för sport- och 
underhållningsfunktioner i området. Detta skulle medföra att området kommer att användas 
kontinuerligt under hela dygnet. Frågan är om det Olympiska arvet kommer att försvinna när 
området byggs om känslan och minnet av de spel som en gång i tiden hölls på denna plats 
bibehålls. Arvet handlar dock inte bara om att byggnader ska stå kvar som monument utan 
snarare att det som byggs under de Olympiska spelen kan användas av staden och bidra till 
en positiv utveckling. Detta behöver inte vara en spektakulär byggnad utan snarare en grund 
som går att bygga vidare på. 
 
 
 
 



5   

OLYMPISKA STÄDER| 29  
 

5.3 STADSDELEN 
Huvudfrågeställning: Vilka förutsättningar och motsättningar har det Olympiska området 
i Peking respektive London för att bli en egen och integrerad stadsdel i staden? 

5.3.1 STÄDERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Både London och Peking klarar Millets anspråk att en stad måste ha över 2,5 miljoner 
invånare för att de Olympiska spelens påverkan på staden ska absorberas på ett positivt sätt. 
Denna gräns bestämde han genom att studera tidigare värdnationers invånarantal och hur 
bra de absorberat bebyggelsen efter de Olympiska spelen. Gränsen klarar både Peking med 
sina 14,9 miljoner invånare (2008) och London med sina 7,5 miljoner (2012) (Internet 20 & 
Internet 21). Den goda marginalen som dessa städer har, kan vara en fördel för att lättare 
kunna absorbera det som byggs under de Olympiska spelen, men det är ingen garanti då 
faktorer som efterfrågan på bostäder, anläggningar och arenor också har stor betydelse. Att 
dessa faktorer är av stor vikt är tydligt i fallet Barcelona, där det stigande invånarantalet och 
efterfrågan på bostäder gjorde att de Olympiska spelens byggnader blev en del i det 
vardagliga samhället. 

5.3.2  PEKING  

På senare tid har Peking genomgått en stor förändring, inte bara på grund av 
förberedelserna inför de Olympiska spelen, utan framförallt på grund av en starkt växande 
ekonomi(Gold & Gold, 2011, s.344). Att stora stadsförändringar pågår är med andra ord 
inget nytt för Pekings invånare. Detta gör det intressant att studera hur ett nytt 
stadsbyggnadsprojekt hanteras, vilka som gynnas och hur väl det anpassas till staden. 
 
 ´The Olympic Green´ är ett stort område på 1,215 ha och var plats för hela världens 
åskådare under de Olympiska spelen i Peking. Inför de Olympiska spelen designades 
anläggningarna för att möta IOKs tekniska krav. Efter spelen skulle däremot anläggningarna 
anpassas så de kunde tillfredsställa Pekings invånares behov. Detta skulle göras genom att 
använda området för sportevenemang, kulturella aktiviteter, utställningar, 
affärsvärksamhet, turism och rekreation (BOCOG, 2008, s.77). Det redan befintliga 
turiststråket med ´Tainánmen Square´, den förbjudna staden, och ´the Drum tower´ skulle 
med hjälp av ´The Olympic Green´ förstärkas ytterligare och bidra till en ökad turismnäring.  

Efter de Olympiska spelen har området blivit en av de största turistsevärdheterna i Peking, 
det har till och med mer besök än sevärdheter som den ´förbjudna staden´ och `sommar 
palatset` (Internet 19). Detta i kombination med bristen av användningsområden medför att 
arenorna blir landmärken endast betraktas på håll och därmed inte genererar några pengar. 
Turismen samt den gentrifiering som skett i området, genom omvandlingen från förfallna- 
till högteknologiska bostäder, kan medföra att den tidigare lokala invånaren känner sig 
exkluderad, på samma sätt som de ursprungliga invånarna i vissa av områdena i Barcelona 
som utvecklats till populära besöksmål efter de Olympiska spelen.  
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Volymen på anläggningarna och den stora mängden arenor är dock ovanligt förekommande i 
en stadsdel i vanliga fall och det är svårt att finna ett användningsområde för allmänheten i 
dessa anläggningar. Detta gör att utbudet oftast är större än efterfrågan vilket gör det svårt 
att få evenemang till arenorna som täcker underhållskostnaderna, och arenorna blir ´white 
elephants´. Även om det finns intresse för idrottslag att spela på arenan som rymmer 80,000 
åskådare finns det få klubbar i landet som har råd med sådana underhållskostnader, 
exempelvis hade inte ens Pekings största fotbollslag råd. Därför är det svårt att säga att 
´Fågelboet´ tillfredsställer Pekings invånare mer än att de har en arena för större 
underhållningsevent och idrottsevenemang. Skalan på detta bygge blev alltså alldeles för 
stor och passade inte in i den lokala idrottskulturen för att kunna finna en lämplig 
användning efter spelen. Det visade sig Pekings ambitioner att stå värd för ett storslaget 
idrottsevenemang vara lidande för det Olympiska arvet.  
 
Det var inte bara i den Olympiska parken som utbudet, blev för stor jämtemot efterfrågan. 
Utbudet kan även rubba balansen i hela Peking. Om evenemang lockas till den Olympiska 
parken kan det bidra till att andra sport- och kulturbyggnader kan komma att konkurreras ut.  
 
För många universitet i the Zhonggurancun Area och Peking är den Olympiska parken en 
tillgång, då det finns möjlighet för undervisning, utställningar, uppvisningar och 
sportaktiviteter i området. Många av dessa anläggningar var planerade att kunna användas 
av universiteten efter de Olympiska spelen.  

Tåginfrastrukturens utbyggnad har bidragit till att öka rörligheten inom staden. Detta 
medverkar till att området blir mer integrerat i staden. De problem som dock uppstått är att 
folk endast rör sig ifrån området då det erbjuds mer arbetsmöjligheter på andra platser i 
staden. För att minska denna obalans och inte riskera att segregering uppstår och att 
området står tomt under vissa tider på dygnet måste arbetsmöjligheter även erbjudas i 
denna del av staden. 

 5.3.3 LONDON  

I London insåg planerarna att rytmen och skalan av arenorna var för stora för att kunna 
användas efter de Olympiska spelen. Arenorna ansågs ha för stor skala samtidigt som det 
redan fanns en mängd stora arenor i London. Därför byggdes både temporära arenor och 
permanenta arenor som kunde monteras ner och bli mindre efter de Olympiska spelen. 
Ordet multifunktionalitetet var även ett återkommande begrepp som användes, d.v.s. 
arenorna ska kunna användas till ett flertal sporter. Arenorna skulle också anpassas för såväl 
amatör- som elitidrottare. Om detta fungerar i verkligheten är för tidigt att säga, men 
området kommer oavsett fortfarande vara ett sportkluster som konkurrerar med andra 
områden. Positiva är att London till slut hittade en användare till den Olympiska 
huvudarenan. Negativt är att det gjordes så pass sent att arenan redan konstruerats för att 
kunna ta bort de temporära sittplatser som nu måste West Ham använder sig av permanent. 
Detta är en ny typ av problematik, som betyder att planeringen inför det Olympiska arvet 
måste bli ännu mer precist för att undvika onödiga kostnader.  
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Det är svårt att säga vilka anläggningar som kan komma att bli ´white elephants´ i London 
eftersom det var så nyligen. Under planeringen gjordes dock mycket för att förhindra detta 
genom att erbjuda en mängd olika användningsområden av samma arenor. Detta är unikt i 
Olympiska spelens historia och ett steg i rätt riktning mot ett mer hållbart samhälle.  
 
Den Olympiska parken är tänkt att bli ett multifunktionellt stadskvarter. Detta för att skapa 
olika typer av aktiviteter som lockar personer till området vid olika timmar på dygnet, 
samtidigt som området fungerar som en egen stadsdel. Den Olympiska parken har även 
blivit designad med ett tydligt centrum vilket liknar hur staden i övrigt ser ut, och är tänkt att 
bli Londons andra centrum (Shirai, 2009, s.91). Det blir alltså en utmaning för staden att 
integrera det nya stadscentrumet i den lokala kontexten. Genom att locka folk till platsen för 
olika syften och aktiviteter vid olika tider på dygnet bidrar till att området integreras med 
resten av staden. För att detta ska uppfyllas bör området innehålla så få psykiska och fysiska 
barriärer, som hindrar folk att ta sig till eller inom området, som möjligt. Sedan måste 
området utvecklats med en skala och rytm som anpassas till den resterande staden. Finns 
funktionerna som stadsdelen erbjuder redan kan detta skapa ett överskott och medföra 
tomma lokaler i området.  
 
I den Olympiska parken i London finns det många fysiska barriärer i form av vatten och 
järnvägar, vilket delar upp marken i olika områden. Enligt Londons planerare behövde detta 
inte betyda att marken skulle funktionssepareras utan de arbetade för att överbygga dessa 
barriärer istället (Shirai, 2009, s.87). Detta stämmer överens med Richard Sennetts åsikter 
om hur ett integrerat samhälle skapas, eller i detta fall område, genom att förvandla 
barriärer till mindre tydliga gränser. Detta för att utveckla interaktionen mellan de olika 
områdena (Shirai, 2009, s.summary).  

London hade förhoppningar att ombyggnationen av Lower Lea Valley skulle rendera i att de 
omgivande områdena och hela östra London skulle utvecklas och bli mer likt det rikare 
västra London. Detta är högt ställda förväntningar som kan vara mindre positiva än de först 
låter då det är en form av gentrifieringsprocess d.v.s. att lägre samhällsklasser får lämna 
plats i stadskärnan för de högre samhällsklasserna (Savage, Warde och Ward 2003, 89-90). I 
London skulle detta betyda att de personer som bor i öst idag är personer, som inte har råd 
att bo i ett sådant gentrifierat område, tvingas att flytta. Denna förflyttning av folkgrupper 
brukar ofta ske till stadens periferi. Samtidigt behöver inte upprustningen av Lower Lea 
Valley medföra att de andra områdena utvecklas. Lower Lea Valley riskerar då att skilja sig så 
mycket från omgivningen att en ”osynlig” psykisk barriär tar form. Det finns även en oro att 
kriminaliteten kommer att öka vilket kommer att kräva mycket större kontroll och de 
officiella platserna kommer att bli mer privatiserade för att skydda investeringarna, boendet 
och dess image (Gold & Gold, 2011, s.379). Detta är dock inte säkert att områden som 
gentrifieras automatiskt betyder en minskad kriminalitet. Det kan däremot ske en 
exkludering av de som förut rörde sig i området men som nu inte längre känner sig hemma 
när det utvecklats (Zukin, 2011, s.22).  

Samarbetet mellan den privata och den offentliga sektorn kan komma att bli lika viktigt i 
London som det var i Barcelona. Detta är något som Rowan Moore, som är arkitekturkritiker, 
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pekar ut som ett problem i London, för att lyckas att skapa ett multifunktionellt stadskvarter 
(Shirai, 2009, s.89). 

5.4 SLUTSATSER 
Det är svårt att hitta städer som har tillräckligt många invånare och en efterfrågan på den 
typ av bebyggelse som tillkommer vid de Olympiska spelen. En lösning på detta kan vara att i 
framtiden arbeta utifrån samarbeten mellan regioner och länder, exempelvis som i Fotbolls 
VM i Ukraina och Polen 2012. Denna lösning medför dock svårigheter med att uppfylla IOK:s 
krav på närhet och att atleterna ska bo tillsammans, men medför samtidigt en mindre 
riskfylld utveckling för värdstaden eller värdnationen. Är det värt att riskera en sämre 
utveckling av det Olympiska arvet för att följa IOK:s krav och skapa de bästa 
förutsättningarna för de faktiska spelen? Detta är inte självklart och är något som bör tas 
upp för diskussion.  
 
I början av detta arbete trodde jag att svaret på min frågeställning vara så enkelt att det var 
tillräckligt att IOK nu insett att värdnationen måste planera för det Olympiska arvet direkt. 
Under processen har det visat att det inte är så simpelt. Det finns många dimensioner att ha 
i åtanke när städer planerar för ett mega-event som de Olympiska spelen och det är mycket 
som kan gå fel.  
 
Att staden har fler innevånare än 2, 5 miljoner, som Millet menade var gränsen för om en 
stad kunde absorbera det som byggdes under de Olympiska spelen på ett bra sätt, är en bra 
början men det räcker inte. Det finns många andra faktorer som planeraren måste ta hänsyn 
till. Det är framförallt är behovet av de byggnader som uppförs till de Olympiska spelen som 
bör analyseras snarare än stadens befintliga invånarantal. Det är även viktigt att staden 
växer så att det finns en fortsatt efterfrågan på det som byggs. Därför bör ett noggrant 
analysarbete genomföras angående vad staden behöver och var det kan byggas så att det 
smälter in och fungerar så bra som möjligt i stadens befintliga miljö och karaktär. Det är 
alltså viktigt att staden väljer en planeringsstrategi som är stark, långsiktig och anpassad till 
staden samt folkets behov, för att en hållbar utveckling ska kunna uppnås. Stadens behov 
bör också gå före behoven för de Olympiska spelen. För att detta ska kunna uppnås behöver 
kanske IOK ändra sina krav.  

Samarbetet mellan den privata- och den offentliga sektorn kommer bli ännu viktigare för att 
kunna uppfylla den planeringsstrategi som staden bestämt. Den offentliga sektorn kan 
exempelvis stå för planeringen och det övergripande arbetet samtidigt som den privata 
sektorn står för investeringarna. Det finns mycket risker med investeringar i denna typ av 
bebyggelseutveckling. Därför är det viktigt att den privata sektorn också står för vissa risker 
och inte bara den offentliga sektorn. Med dessa risker i åtanke är det även viktigt att planen 
är flexibel, eftersom utfallet är ovist, exempelvis kan en stark befolkningsutveckling ha 
hunnit avta.  
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De tre begreppen skala, rytm och barriärer som Shirai pekar ut för att kunna analysera den 
hållbara omvandlingen av de Olympiska spelen är viktiga men inte tillräckliga. Denna teori 
över hur det Olympiska arvet ska analyseras måste utvecklas och testas ur fler synvinklar och 
perspektiv. Intressant är även att den gentrifieringsprocess som uppstod i både Peking och 
London presenterades som något positivt av staten, tvärtemot vad de urbanteoretiker som 
studerats till arbetet ansåg. Gentrifiering kan vara något positivt, exempelvis då gentrifiering 
bidrar till en föryngringsprocess med positiva effekter på en stadsdel.  

Slutligen har detta arbete även visat på att det är viktigt att stadsdelen inte exkluderas från 
den befintliga stadskärnan. Denna del måste inkluderas i det vardagliga livet för att inte 
skapa en barriär i staden där endast turister eller de som har råd vistas.  

Visionen med detta arbete har varit att undersöka och försöka ta reda på hur det Olympiska 
området ska planeras för att på ett enkelt och effektfullt sätt sedan kunna omvandlas till en 
stadsdel som fungerar i sig själv och som mekanism i staden. Även om de Olympiska spelen 
är ett mega-event med en problematik som de flesta planerare inte direkt kommer stöta på 
under sin yrkeskarriär, så finns det mycket att lära genom dessa studier då många problem 
är vanliga inom planeringen bara i mindre skala. Denna uppsats har aldrig varit menad att ge 
några direkta svar då detta är i princip omöjligt. Istället har det varit menat att föra en 
diskussion kring den problematik som uppstår kring mega-event. Utifrån denna diskussion 
skapas sedan en grund för vidare forskning.  

5.5 VIDARE FORSKNING 
 
På grund av arbetets storlek gjordes en mer övergripande analys av hur klustereffekter kan 
drabba de Olympiska städerna positivt och negativt. I framtida forskning hade det varit 
intressant att göra en mer djupgående analys och på så sätt ta reda på hur det påverkat den 
Olympiska parken samt dess förhållande till staden.  

Redan idag riktas skarp kritik mot nästa värdnation Rio de Janeiros brist på att planera för det 
Olympiska arvet. Eftersom det Olympiska arvet är ett relativt nytt begrepp inom planering finns 
det förhållandevis lite forskning inom området. Tyvärr är den forskning som finns ofta 
enkelriktad med stöd av IOK vars partiskhet kan diskuteras. Då begreppet är väldigt aktuellt är 
förhoppningarna att detta arbete kommer att lägga grund för fortsatt framtida forskning inom 
fysisk planering. 
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6 BILAGOR  
6.1 OLYMPISKA STÄDER GENOM TIDERNA 

1896 Aten, Grekland  
1900 Paris, Frankrike   
1904 Saint Louis, USA  
1906 Aten, Grekland Räknas idag inte till de officiella olympiska spelen 

1908 London, Storbritannien   
1912 Stockholm, Sverige  
1916 Berlin, Tyskland  Inställt på grund av världskrig 

1920 Antwerpen, Belgien  
1924 Paris, Frankrike   
1928 Amsterdam, Nederländerna  
1932 Los Angeles, USA  
1936 Berlin, Tyskland  Seglinstävlingarna hölls i Kiel 

1940  Helsingfors, Finland Inställt på grund av världskrig 

1944 London, Storbritannien  Inställt på grund av världskrig 

1948 London, Storbritannien   
1952 Helsingfors, Finland  
1956 Melbourne, Australien Hästsporterna hölls i Stockholm, Sverige 

1960 Rom, Italien   
1964 Tokyo, Japan  
1968 Mexico city, Mexiko  
1972 München, Västtyskland  Seglingstävlingarna hölls i Kiel 

1976 Montréal, Kanada  

1980 Moskva, Sovietunionen  Seglingstävlingarna hölls i Tallinn 

1984 Los Angeles, USA  

1988 Seuol, Sydkorea  

1992 Barcelona, Spanien  

1996 Atlanta, USA Seglingstävlingarna hölls utanför Savannah 

2000 Sydney, Australien  

2004 Aten, Grekland  

2008 Peking, Kina Seglingstävlingarna hölls i Qingadao, Kina 
hästsporterna hölls i Hongkong 

2012 London, Storbritannien   

2016 Rio de Janeiro, Brasilien  

2020 Ej bestämd ort Bestäms troligen 2013. 

 


