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Sammanfattning/Abstract 

Denna uppsats handlar om de lokala effekterna som kan förväntas komma vid ett mega event 

och hur dessa lokala effekter kan påverka lokalsamhället och lokalbefolkningen. Denna 

uppsats berör ett kommande mega event, de Olympiska Spelen som arrangeras i London 

2012. Det område som de Olympiska Spelen kommer att arrangeras i är en förort i London, 

Stratford, som ligger cirka tjugo minuter från central London med tunnelbana. Mega eventet 

de Olympiska Spelen är ett av de största mega eventen som finns med sina miljontals 

besökare. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som förväntas ske efter mega eventet 

har ägt rum. Detta sker genom observationer och genom kontakt med bland annat en 

nyckelperson i projektgruppen för planeringen kring de Olympiska Spelen 2012. Författarna 

till denna uppsats har även haft kontakt med Björn Folin som är pressansvarig för Sveriges 

Olympiska kommitté. För att skaffa sig en inblick i vad som kan komma att ske har 

författarna till denna uppsats även undersökt vad som skett efter tidigare Olympiska Spel. 

Resultatet i denna uppsats formas av vad som har skett i städer som har arrangerat de 

Olympiska Spelen tidigare år. Eftersom denna uppsats handlar om att undersöka 

förväntningarna av vad som kommer att ske, så ligger resultatets fokus på vad som har skett 

efter de Olympiska Spelen i andra städer. 

 

The topic of this essay is the expected effects that can come during and after a mega event 

and how the local impact may affect the local community and the citizen. This essay concerns 

a forthcoming mega event, the Olympic Games that will be held in London 2012. The area 

that the Olympics will be held in is Stratford that is located about twenty minutes from the 

central of London by the underground. The Olympic Games is one of the largest mega events 

with its millions of visitors. The purpose of this essay is to study what is expected after the 

mega event has taken place in London. This is done through observation and through contact 

with one of the key members in the project team for the planning around the Olympics 2012. 

The authors of this essay have also had contact with Björn Folin who is the press officer for 

the Swedish Olympic Committee. To gain an insight into what might happen, the authors of 

this essay has also examined what happened after the previous Olympic Games. The result of 

this study is shaped by what has happened in cities that have arranged the Olympic Games 

previous years. Since this essay is to examine expectations of what might happen after the 

Olympic Games in London 2012, much of the outcome of what happened after the Olympics 

is based on what the outcome have been in previous host cities.  

 



3 
 

Innehållsförteckning

Sammanfattning/Abstract ........................................................................................................................ 2 

Innehållsförteckning ................................................................................................................................ 3 

1 Inledning .............................................................................................................................................. 5 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 5 

1.2 Syfte .............................................................................................................................................. 5 

1.3 Frågeformulering ........................................................................................................................... 6 

1.4 Avgränsning .................................................................................................................................. 6 

1.5 Definitioner ................................................................................................................................... 6 

1.6 Uppsatsdisposition ........................................................................................................................ 6 

2 Metod ................................................................................................................................................... 8 

2.1 Metodik ......................................................................................................................................... 8 

2.1.1 Kvalitativa och Kvantitativa metoder ..................................................................................... 8 

2.1.2 Ontologisk frågeställning ....................................................................................................... 8 

2.1.3 Undersökningsdesign ............................................................................................................. 9 

2.1.4 Kunskapsteori ....................................................................................................................... 10 

2.2. Datainsamling ............................................................................................................................ 11 

2.2.1 Primära och sekundära källor ............................................................................................... 11 

2.2.2 Urval ..................................................................................................................................... 11 

2.2.3 Tillvägagångssätt .................................................................................................................. 12 

2.3 Metodkritik .................................................................................................................................. 13 

2.4 Källkritik ..................................................................................................................................... 13 

3 Teori ................................................................................................................................................... 16 

3.1 Sport- och Event turism................................................................................................................... 16 

3.2 Staden som livsmiljö: vision och verklighet ............................................................................... 17 

3.3 Den lokala påverkan av ett mega event ....................................................................................... 18 

4 Empiri ................................................................................................................................................. 20 

4.1 Olympiska Spelen ....................................................................................................................... 20 

4.2 Olympiska byar ........................................................................................................................... 20 

4.3 Olympiska Spelen som mega event. ........................................................................................... 22 

4.3.1 Case: Olympiska Spelen i London 2012 .............................................................................. 22 

4.4 Mega eventets väntade effekter i London fram till år 2040 ........................................................ 24 

5 Analys ................................................................................................................................................ 28 



4 
 

5.1 Stadens attraktionskraft ............................................................................................................... 28 

5.2 Ökad turismomsättning ............................................................................................................... 28 

5.3 Unik stadskärna ........................................................................................................................... 29 

5.4 Samhällsutveckling ..................................................................................................................... 30 

5.5 Stadens infrastruktur ................................................................................................................... 30 

6 Resultat ............................................................................................................................................... 32 

6.1 Lokalpåverkan av ett mega event ................................................................................................ 32 

7 Förslag till vidare studier.................................................................................................................... 34 

 

 



5 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Olympiska Spelen är en internationell idrottstävling som hålls vart fjärde år i tidigare valt 

värdland. Den första internationella Olympiaden ägde rum 1896 i Greklands huvudstad Aten. 

De Olympiska Spelen har sedan dess arrangerats i ett tjugotal länder och då i Storbritannien 

och London två gånger tidigare
1
. 

 

Storbritannien har blivit valt till värdland för de Olympiska Spelen sommaren 2012, detta 

kommer att bli det tredje Olympiska Spelet som arrangeras i Storbritannien och det trettionde 

Olympiska Spelet. Det här Olympiska Spelet kommer att äga rum i London och närmare 

bestämt i Stratford som är en förort i London. Spelen kommer att äga rum mellan den 27 juli 

till den 12 augusti 2012
2
.  

 

Detta kräver mycket planering, sponsring och arbetskraft på flera olika plan. Byggnationen av 

den Olympiska byn har planerats och påbörjats. Där den nya arenan kommer att vara belägen 

samt bostäder till atleterna och deras familjer. Den Olympiska byn kommer att bli en ny 

stadskärna i London, som förmodligen kommer att bidra till ett mer utvecklat samhälle med 

eventuellt fler invånare än de 7 miljoner som London har i dag
3
. 

 

Projekt inför de Olympiska Spelen har fått namnet London 2012, eftersom det kan komma att 

gynna hela London och Storbritannien både före, under och förhoppningsvis efter spelen. Det 

kan även komma att öka turismen under dessa perioder som i sin tur kan komma att leda till 

en viss ökad ekonomisk tillväxt.  

 

Det är inte enbart projektet London 2012 som ligger på agendan inför Londons framtidsplaner 

utan de har även ett projekt med en vision för ett utvecklat London 2040. London 2040 är ett 

projekt som går ut på att bygga upp en ny stadskärna där de Olympiska Spelen har ägt rum för 

att på så sätt kunna utnyttja de nybyggda faciliteterna och arenorna till att ha en gynnsam 

effekt för lokalsamhället.
4
 

 

1.2 Syfte  
I denna uppsats kommer författarna att undersöka den förväntade lokala påverkan av ett 

kommande mega event samt vilka effekter ett mega event kan komma att medföra för en stad 

efter eventet har ägt rum.  

                                                           
1
 Sveriges Olympiska Kommitté Den Olympiska rörelsen s.6 

2
 http://www.olympic.org/london-2012-summer-olympics 

3
http://www.london2012.com/making-it-happen/funding-the-games/index.php 

4
 http://www.legacycompany.co.uk/future-plans/homes/ 
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1.3 Frågeformulering 
Det innebär en mycket omfattande planering för att kunna genomföra ett event som de 

Olympiska Spelen. I denna uppsats kommer de framtida aspekterna att ligga i fokus såsom 

hur denna Olympiska by komma att gynna lokalbefolkningen i framtiden. Med hjälp av de 

olika involverade projektgrupperna hoppas författarna till uppsatsen få svar på frågor rörande 

visionen 2040 samt få reda på mer detaljerade planer för denna stadsdel. Den primära 

frågeformuleringen är:  

  

 Hur ett mega event som lockar miljontals turister under en kort tidsperiod kan komma 

att påverka lokalbefolkningen och lokalsamhället även efter att det har ägt rum och 

vad kan detta kan medföra för effekter? 

 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen kommer till största del att vara avgränsad till förväntningarna om vad som kan 

komma att ske efter de Olympiska Spelen har ägt rum. De Olympiska Spelen är ett av 

världens största mega event och det som författarna till uppsatsen vill se är hur ett av världens 

största mega event kan påverka lokalsamhället i framtiden och inte enbart under spelen. 

London har som vision att 2040 ha utvecklat en ny stadskärna, där de i dagsläget är i fullgång 

med att bygga upp den kommande Olympiska byn inför de Olympiska Spelen 2012. I denna 

uppsats kommer framtidsvisionen för 2040 att ligga i fokus, som en effekt och påverkan av de 

Olympiska Spelen. Författarna till uppsatsen vill få svar för varför denna stadsdel har valts 

och hur denna stadsdel ska utvecklas för att gynna lokalbefolkningen och lokalsamhället. 

 

1.5 Definitioner  
Olympiad – perioden på fyra år från ett Olympiskt Spel under sommaren till nästa 

IOK – Internationella Olympiska kommittén 

OCOG – Organizing Committees for the Olympic Games 

SOK – Sveriges Olympiska kommitté 

Mega event – för att ett event ska klassas som ett mega event krävs det att eventet har en stor 

dragningskraft som lockar besökare till destinationen samt att eventet ska ha över en 

miljonbesökare
5
 

LDA – London Development Agency 

 

1.6 Uppsatsdisposition 
Det inledande kapitlet innefattar en bakgrundsinformation om ämnet för att fånga läsarens 

uppmärksamhet och fånga läsarens intresse. Därefter kommer syftet med uppsatsen och 

sådant som frågeformulering, avgränsningar och definitioner. Detta kapitel finns för att ge 

läsaren den bakgrundsinformation som behövs för att förstå det sammanhängande syftet med 

uppsatsen. I kapitel två kan läsaren finna valda metoder, kunskapsteori, ontologisk 

                                                           
5
 T. Andersson, C. Persson, B. Sahlberg och L-I. Ström, The impact of mega event (Örnsköldsvik, 1999) 6 
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frågeställning, undersökningsdesign, urval, datainsamling, tillvägagångssätt och metodkritik 

och källkritik. Detta kapitel ger läsaren en inblick i hur författarna till uppsatsen har gått 

tillväga samt de alternativ de har stått inför vid val av metoder. Därefter inleds kapitel tre med 

de teorier som valts. Dessa teorier som valts ska senare gå att sammankoppla med det 

insamlade empiriska materialet. I kapitel fyra delges den insamlade empiriska informationen 

som författarna till uppsatsen samlat in under undersökningen. Kapitel fem består av en 

analys del där informationen som framkommit under den empiriska undersökningen 

sammanstråla med de teorier som författarna till uppsatsen har använt sig av. Därefter i 

kapitel sex berörs resultatet som har framkommit vid analysen av det empiriska materialet. I 

kapitlet sju har författarna till uppsatsen kommit med förslag till vidare studier inom det ämne 

som studerats i denna uppsats. Efter förslag till vidare studier finner läsaren även bilagor med 

fotografier på hur byggnationen ser ut i dag.  



8 
 

2 Metod 

2.1 Metodik  

2.1.1 Kvalitativa och Kvantitativa metoder 

Det finns två primära forskningsmetoder och dessa är kvalitativ samt kvantitativ metod
6
. Det 

som symboliserar den kvalitativa metoden är forskarens närhet till forskningsobjektet. Det 

präglas av ord och undersökningsobjektets uppfattning. Genom närheten till 

forskningsobjektet får forskaren en djupare förståelse och en klarare bild av det som 

undersöks
7
. En kvalitativ forskare använder sig oftast av intervjuer och observationer. De 

kriterier som ställs på kvalitativ metod är att den ska vara tillförlitlig, överförbar, pålitlig och 

äkta
8
.  

 

Kvantitativ forskningsmetod saknar närhet till forskningsobjektet. I en kvantitativ 

undersökning är forskaren intresserad av att kunna generalisera resultatet snarare än att kunna 

förklara resultatet. Kvantitativ metod präglas ofta av siffror och enkätundersökningar. De 

kriterier som ställs på kvantitativ metod är reliabilitet, replikation, hög validitet samt att den 

ska gå att generalisera.
9
   

 

I denna undersökning har författarna till uppsatsen att använt sig av både kvalitativa och 

kvantitativa metoder såväl i form av intervjuer via mejlkontakt med en i projektgruppen för 

London 2012, observationer av bygget i dess nuvarande skick samt tagit del av statistik från 

undersökningar som gjorts inför detta bygge angående befolkningens åsikter. Författarna till 

uppsatsen har även haft mejlkontakt med Sveriges Olympiska kommittén för att få hjälp med 

information angående de Olympiska Spelen men även för att få reda på om det finns några 

krav på hur en Olympisk by ska vara uppbyggd och om det finns några kriterier när det 

kommer till detta. Kvalitativa metoder har valts då författarna till uppsatsen vill ha en närhet 

till undersökningsobjektet. En närhet som en kvantitativ undersökning inte kan ge författarna 

till uppsatsen. Författarna till uppsatsen har valt att ta del av statistik i form av 

opinionsundersökningar. Den primära undersökningsmetoden är kvalitativ metod men med 

inslag av kvantitativ metod i form av statistik.   

 

2.1.2 Ontologisk frågeställning 

Ontologiska frågeställningar kan med andra ord beskrivas genom vad finns och hur en 

forskare väljer att se på olika sociala företeelser.  Författarna till denna uppsats har valt att 

belysa två sätt som en forskare kan betrakta sociala företeelser på, antingen som objektiva 

enheter eller som konstruktioner. De objektiva enheterna bygger enligt Bryman på sociala 

aktörers yttre verklighet, den verklighet som de inte kan påverkas och bygger på 

                                                           
6
 A.Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2008) 39 

7
 A.Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2008) 40 

8
 A.Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2008) 354-355 

9
 A.Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2007) 249-273 
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konstruktioner av de sociala aktörernas handlingar, som de inte kan påverka. 

 

Genom att ha ett konstruktivistiskt synsätt har de sociala aktörerna möjlighet att själva 

påverka de sociala företeelserna inom såväl organisation som kultur medan objektivismen 

menar att det är sociala företeelser som möts utanför vårt intellekt och kan betraktas som yttre 

fakta som inte kan påverkas
10

. 

 

Författarna till denna uppsats utgår från konstruktivismen då detta synsätt utgår från att 

verkligheten hela tiden konstrueras och rekonstrueras. Författarna till uppsatsen vill poängtera 

att det som undersöks är något som förväntas ske i framtiden och likaså att de kvantitativa 

resultaten kan komma att förändras med åren. Istället för att utgå från ett objektivistiskt 

synsätt som anser att kultur är en socialiseringsprocess som integrerar normer och 

värderingar. Konstruktivism ifrågasätter om organisation och kultur verkligen är 

förutbestämda enheter samt om de inte kan påverkas av de sociala aktörerna. Vilket forskaren 

inom objektivismen anser att organisation och kultur är på förhand givna enheter. Det 

objektivistiska synsättet menar att det finns tvingande regler och riktlinjer inom en 

organisation. Inom konstruktivismen finns det inga tvingande regler och normer utan de 

arbetas fram genom en förståelse mellan aktörerna. Författarna till denna uppsats menar att 

det går att påverka sociala företeelser och att det är något som kan påverkas
11

. 

 

2.1.3 Undersökningsdesign  

En undersökningsdesign fungerar som en ram och är till för att forskaren ska kunna hålla sig 

inom sitt område samt för att visa forskaren vilken typ av undersökningsmetod som 

lämpligast ska användas. Exempel på olika undersökningsdesigner som forskaren kan 

använda sig av kan vara experimentell, tvärsnitt, longitudinell, fallstudie eller komparativ 

studie.  

 

Författarna till denna uppsats anser att den lämpligaste ramen till denna uppsats är en 

fallstudie eftersom den till skillnad från de andra undersökningsdesignerna ger forskaren en 

möjlighet att fokusera på ett område och en eventuell fokusgrupp. Fallstudier används inom 

kvantitativ metod genom surveyundersökningar med enbart ett fall i fokus för att finna viktiga 

drag. Inom kvalitativa studier kan en fallstudie användas genom etnografiska intensiva studier 

där enbart ett fall ligger i fokus och detta genom exempelvis intervjuer som kan användas vid 

undersökning av ett samhälle
12

. 

Genom att använda sig av en fallstudie vill författarna till uppsatsen använda sig av ett 

specifikt fokusområde. Detta är Stratford i London och dess byggnation inför de Olympiska 

Spelen som äger rum 2012 och dess förväntade efterverkningar för lokalsamhället. Mega 

event, Olympiska Spelen och de Olympiska Spelen i London 2012 är stora områden och på 

grund av detta så har författarna till denna uppsats valt att använda sig av 

                                                           
10

  A.Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2007) 30 
11

 A.Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2007) 30-31 
12

 A.Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2007) 64 
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undersökningsdesignen fallstudie för att kunna hålla sig inom ramen för den förväntade lokala 

påverkan fram till år 2040 av mega eventet de Olympiska Spelen som äger rum i London 

2012.  

 

2.1.4 Kunskapsteori 

Bryman skriver om att det finns olika typer av kunskapsteorier och kunskapsteoretiska frågor. 

En frågeställning som är av kunskapsteoretiskt slag berör vad kunskap är och vad ska som 

betraktas som kunskap. En av de stora skillnaderna mellan dessa är hur den sociala 

verkligheten ska studeras menar Bryman och om den sociala verkligheten kan studeras utifrån 

samma principer och metoder som naturvetenskapen eller inte. 
13

 

 

Det finns olika sätt att se på kunskapsteori. Bland annat finns positivismen och 

hermeneutiken. Positivismen är en kunskapsteori som utgår från den primära ståndpunkten att 

den sociala verkligheten kan studeras utifrån samma principer och metoder som 

naturvetenskapen. Genom att ha en positivistisk syn menar Bryman att kunskap ska kunna 

undersökas genom de mänskliga sinnena. Genom att använda sig av teorier ska hypoteser 

kunna tas fram för att prövas. Den positivistiska synen strävar efter att vetenskapen ska vara 

objektiv
14

. Bryman menar att positivismen strävar efter att förklara det mänskliga beteendet
15

. 

Hermeneutik är enligt Gilje & Grimen att skapa en förståelse och mening genom att tolka 

olika fenomen. Denna typ av kunskapsteori kan liknas med en tolkningsprocess
16

. Gilje & 

Grimen menar att för att skapa förståelse är kontexten viktig, detta på grund av att aktörerna 

kan påverkas av denna kontext
17

. 

 

På den hermeneutiska sidan finns det olika perspektiv på hur verkligheten ska tolkas och ett 

av dessa är ett tolkningsperspektiv kallat interpretativism. Bryman menar att 

tolkningsperspektiv är en kunskapsteori som har sin utgångspunkt i människor och deras 

institutioner, det vill säga de samhällsvetenskapliga studieobjekten. Studieobjekten för 

samhällsvetenskaplig forskning och naturvetenskaplig forskning skiljer sig, detta på grund av 

att de studerar olika ting. Bryman menar att det som tolkningsperspektivet utgår ifrån är att 

det viktiga är att spegla det som är viktigt för människor. Strävan efter att fånga en subjektiv 

bild av sociala handlingar
18

. Något som påpekas är att det enligt denna kunskapsteori behövs 

en strategi som skiljer på samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga studieobjekt
19

. 

 

Författarna till denna uppsats kommer att använda sig av ett tolkningsperspektivet 

interpretativism, detta på grund av att ämnet som studeras förväntas ha en stor lokal påverkan 

för Londons lokalbefolkning efter att mega eventet de Olympiska Spelen har ägt rum. Denna 

                                                           
13

 A.Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2007) 24 
14  A.Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2007) 24 
15

 A.Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2007) 26 
16

 N. Gilje och H. Grimen, Samhällsvetenskaparnas förutsättningar (Uddevalla, 2007) 171 
17

 N. Gilje och H. Grimen, Samhällsvetenskaparnas förutsättningar (Uddevalla, 2007) 185 
18

 A.Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2007) 25 
19

  A.Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2007) 27 
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kunskapsteori passar sig lämpligast för denna studie då det som studeras är ett 

samhällsvetenskapligt studieobjekt. Den lokala påverkan är det som är i fokus och 

lokalbefolkningen och därigenom samhället. Eftersom det är effekterna för lokalbefolkningen 

som studeras blir detta ett givet subjektivt synsätt. Det går inte att studera detta utifrån ett 

objektivt synsätt då det är de förväntade effekterna för lokalsamhället som studeras.   

 

2.2. Datainsamling 

2.2.1 Primära och sekundära källor 

Datainsamling kan göras på två olika sätt dels primärdatainsamling och 

sekundärdatainsamling. Primärdata är sådana data som författarna själva har samlat in genom 

till exempel intervjuer och observationer. Sekundärdata är sådant som redan finns tillgängligt 

som exempelvis tidigare forskning och litteratur 
20

.  

 

Författarna till uppsatsen använder sig av båda typerna av datainsamling. Primära källor 

genom mejlintervju med en av medlemmarna i projektgruppen för London 2012 och kontakt 

med Sveriges Olympiska kommitté. Observationer har skett i samband med en resa till 

London, Stratford för att observera storleken av denna byggnation samt att försöka få 

ytterligare kontakt med personal på plats. Detta har betydelse för de primära källorna i och 

med att detta berör insamlingen av det empiriska materialet.   

 

De sekundära källorna som används i uppsatsen är hemsidor på Internet däribland hemsidan 

för projektet London 2012.com som kommer att vara en av de viktigaste informationskällorna 

för arbetet kring de Olympiska Spelen. När det kommer till vad förväntas ske efter spelen har 

ägt rum kommer hemsidan för legacy-now.co.uk att användas. Författarna till uppsatsen 

använder sig till stor del av information från de sekundära källorna då de inte kommer att 

kunna vara på plats under hela uppsatsen. Även litteratur och artiklar kommer att användas 

för att finna relevanta teorier och intressanta utgångspunkter.  

 

2.2.2 Urval 

En av medlemmarna i projektgruppen för projektet de Olympiska Spelen 2012 har en 

mejlkontakt uppförts. Denna mejlkontakt har tidigare haft ett eget företag och varit konsult. 

Kontakten som har intervjuats har valt att vara anonym då det vanligtvis inte ger ut intervjuer 

då det är många som studerar just detta fenomen och projektgruppen har tidsbrist. Kontakten 

är en vän till en av författarna till uppsatsens familj. Genom att ha en mejlkontakt av 

kvalitativ karaktär med personen i fråga har författarna till uppsatsen sökt svar på vad det kan 

komma att bli för efterverkningarna efter de Olympiska Spelen 2012.  

 

Det har uppförts en mejlkontakt mellan Sveriges Olympiska kommitté och författarna till 

uppsatsen. Detta för att få grundläggande information kring de Olympiska Spelen såväl som 

information angående vad som sker före, under och efter dessa spel har ägt rum. Detta var en 

                                                           
20
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sporadisk kontakt då författarna till uppsatsen kontaktade kommittén därigenom fick kontakt 

med presschefen Björn Folin.  

 

2.2.3 Tillvägagångssätt 

Författarna till denna uppsats har som tidigare nämnt tänkt använda sig av en kvalitativ 

undersökning, detta med hjälp av ostrukturerade intervjuer. Enligt Bryman präglas 

ostrukturerade intervjuer av frihet. Ett exempel på hur en forskare kan gå tillväga vid en 

ostrukturerad intervju är att med hjälp av en intervjuguide med korta teman få svar på de 

frågor som söks men samtidigt kunna få ut mer av intervjun då den är mer öppen och det kan 

komma fram andra användbara fakta.  Genom att ha en intervjuguide kan forskaren få hjälp 

att hålla sig till ämnet under intervjun. Denna process är flexibel
21

. Författarna till uppsatsen 

har varit i London för att genomföra en del observationer kring uppbyggnaden av den 

Olympiska byn. Till skillnad från att använda sig av en semistrukturerad intervju som präglas 

av struktur och intervjuaren i sin tur istället får använda sig av ett uppsatt frågeschema
22

.  

 

Författarna till uppsatsen har mejlat till Sveriges Olympiska kommitté och fått kontakt med en 

kvinna vid namn Linda Sandgren som hjälpt till med lite information för att därefter 

sammanföra författarna med Björn Folin. Utifrån att författarna till uppsatsen hade tagit fram 

relevanta teorier och metoder för att klargöra vilka frågor som är relevanta att besvara inom 

detta område. SOK har inte kunnat ge författarna så mycket information kring de Olympiska 

Spelen 2012 i London. Denna information har berört de Olympiska Spelen i allmänhet.  

 

Även Storbritanniens Olympiska kommitté har kontaktats men då har författarna till 

uppsatsen blivit vidare skickade till projektgruppen för London2012.  

 

Författarna till uppsatsen har mejlat till en informationsmejl för projektgruppen, London 2012 

och fått svaret att de inte ställer upp på intervjuer i dagsläget på grund av tidsbrist och även 

för att det är många studenter som studerar just detta fenomen. Detta för att få en mer 

trovärdig källa som författarna till uppsatsen skulle kunna namnge, dock utan framgång. 

Genom en kontakt har författarna till uppsatsen därefter fått tag i en person som arbetar med 

planeringsarbetet inför de Olympiska Spelen. Från början var det tänkt att författarna till 

uppsatsen skulle åka till London för att genomför en intervju med personen i fråga. På grund 

av ett utbrott i den isländska vulkanen, Eyjafjallajökulls den 21 mars 2010 så kunde 

författarna till uppsatsen inte åka iväg när det var tänkt vilket resulterade i att resan blev 

uppskjuten och kontakten var bortrest när resan kunde genomföras. Det har därefter istället 

skapats en mejlkontakt med personen i fråga, denna kontakt har hjälpt författarna till 

uppsatsen att hitta relevant information på bland annat webbsidor men även genom 

information och bekräftelse på olika frågor som författarna har haft.  

 

Andra projektgrupper för tidigare Olympiska Spel har kontaktats genom deras officiella 
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webbsidor. De som har kontaktats är Beijing och Vancouver dock utan framgångsrika försök 

då ingen har besvarat mejlen. Detta skapar därför komplikation för författarna till uppsatsen 

att ta reda på information kring tidigare Olympiska Spel. Författarna har därefter fått 

informationen om tidigare Olympiska Spel genom SOK. 

 

Författarna till uppsatsen har kontaktat den Brittiska ambassaden i Stockholm för att försöka 

få mer information angående den lokala påverkan som detta mega event kan medföra, dock 

har författarna till uppsatsen inte fått någon respons.  

 

2.3 Metodkritik 

Denna undersökning baseras primärt på kvalitativa metoder men även till viss del kvantitativa 

undersökningsmetoder. Genom att använda sig av kvalitativa metoder vill författarna till 

uppsatsen att genom tolkningar som finns skapa en mening med det som undersöks, detta 

genom de intervjuer och observationer som genomförts. Som Kvale menar så bör en intervju 

likna en vardagssituation och inte göra intervjupersonen illa till mods med för styrda och 

påträngande frågor och därför har författarna till uppsatsen valt att använda sig av 

ostrukturerade intervjuer. Detta kan dock medföra bekymmer då intervjupersonen kan ha 

mycket att berätta om och därför kan behöva styras så att forskaren får svar på sina frågor. 

Kvale menar dock att intervjupersonen till viss grad själv ska styra intervjun fast forskaren 

måste fortfarande få svar på sina frågor
23

.  

 

Genom att göra en kvalitativ studie går det resultat som forskaren kommer fram till väldigt 

sällan att generalisera, detta betyder att det inte går att säga något om en population mer än 

om den grupp som undersöks
24

. Dock är författarna till uppsatsen inte ute efter att 

generalisera resultatet utan endast att undersöka detta fenomen. Genom att göra en kvalitativ 

undersökning så skapas en närhet till det som undersöks. Det är därför en fördel att författarna 

till uppsatsen har haft kontakt med en som är med i projektgruppen för London 2012. 

Eftersom de som är med i projektgruppen är en väldigt viktig aktör i planeringsarbetet för 

utvecklingen av stadsdelen Stratford.  

 

2.4 Källkritik 

Källkritik är en metod som har tillkommit och utvecklats inom historievetenskapen.  Denna 

metod utvecklades för att en forskare ska kunna skilja på tillförlitliga och mindre tillförlitliga 

källor. 
25

 

 

En av de viktigaste källorna i denna uppsats är en av medlemmarna i projektgruppen för 

2012. Denna kontakt har hjälpt författarna till att plocka ut de väsentliga delarna av 

information och bekräftat frågor som författarna till uppsatsen har sökt svar på, detta genom 

att via bland annat delge andra källor. Genom att denna källa gav författarna till uppsatsen 

                                                           
23
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24
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tips om var de kunde hitta information kan denna källas tillförlitlighet ifrågasättas. Detta på 

grund av att denne kan vilja delge sin bild, vilket kan vara en missvisande bild. Dock har 

författarna till uppsatsen hittat liknande information på hemsidor för evenemanget. 
26

 

 

En annan viktig primär källa är presschefen för Sveriges Olympiska kommitté Björn Folin, 

han har delgett författarna till uppsatsen information angående exempelvis krav och givit 

information angående tidigare Olympiska byar. Med tanke på att Björn Folin är presschef 

finns möjligheten att han vill framställa en annan bild av detta ämne för att framställa detta 

mer positivt. Något som kan avslöja uppriktigheten är exempelvis framställningssättet
27

. Tid 

är en viktig aspekt i källkritiken, detta på grund av att människan glömmer. Därför kan det 

vara svårt att tillgå den primära källan i efterhand om det exempelvis är en intervju som har 

genomförts
28

. Något som skulle ha behövts är en kontakt från projektgruppen för 2040 för att 

få styrkande svar på vad det är som förväntas ske med detta bygge efter spelen ägt rum för att 

få en primär källa, det vill säga att denne intervjuperson berättar hur verkligheten ser ut. Detta 

hade kunnat vara ett sätt att stärka validiteten för det empiriska material som har framkommit 

angående den lokala påverkan. Dock har kontakten i projektgruppen kunnat ge en del tips och 

råd angående exempelvis mer tillförlitliga hemsidor
29

.  

 

Det finns fyra kriterier för olika typer av källor. Dessa är äkthet, tid, beroende och tendens. 

Källorna kan i sin tur vara av olika art, det vill säga vara primär, sekundär eller tertiär. En 

primär källa är den ursprungliga källan
30

. Författarna till uppsatsen har använt sig av olika 

tryckta källor för att finna till exempel finna relevanta teorier och metoder. Dessa böcker som 

teorier har hittats i skulle författarna till uppsatsen påstå är tillförlitliga eftersom detta kommer 

från utgivna böcker, där författaren för ett rimligt resonemang
31

.  

 

För källkritik på Internet finns ytterligare tre kriterier
32

. Dessa är världsbild och kunskapssyn 

som tendens, trovärdighet och källans förutsättningar och egenskaper. De Internetkällor som 

författarna till uppsatsen har använt sig av är bland annat den officiella hemsidan för de 

Olympiska Spelen 2012. En viktig aspekt som bör tas med i källkritiken för Internet är när 

sidan senast uppdaterades, detta för att om sidan uppdateras ofta kan informationen ses som 

mer tillförlitlig, dock kan detta vara en fallgrop då det endast kan vara viss information som är 

uppdaterad på sidan medan annan kan vara uppdaterad för en tid sedan. Detta kan medföra att 

en hemsida blir mer tillförlitlig och i detta fall då den nyligen är uppdaterad, likväl som de 

andra hemsidorna som har använts. Dessa hemsidor framställer materialet på hemsidorna bra 

och dessa vill skapa en positiv men inte överdriven bild. 

 

Något forskaren bör reflektera över är att göra en trovärdighetsbedömning av källan, det vill 

säga reflektera över sådant som om det är en seriös forskare som står för tidigare forskning 

som berör denna källa. Även att fundera på om förklaringen som forskaren delger är rimlig, 

känns det som att forskaren är uppriktig, det vill säga att forskaren menar det som han eller 

hon skriver. Sådant som kan avslöja uppriktigheten är exempelvis framställningssättet. Tid är 

en viktig aspekt i källkritiken, detta på grund av att människan glömmer. Därför kan det vara 
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svårt att tillgå den primära källan i efterhand om det exempelvis är en intervju som har 

genomförts.  
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3 Teori 
3.1 Sport- och Event turism 
Författarna Simon Hudson och Donald Getz skriver i sina böcker om vad sport respektive 

event turism är. 

 

Hudson menar att sportturism kan definieras som en resa då en individ reser från sin hemort 

med det primära syftet att besöka ett sportevenemang
33

. Hudson nämner att det inte är något 

annat mega event i världen som har lika stor attraktionskraft som de Olympiska Spelen detta 

är även något som Donald Getz menar
34

. Getz menar även att ett mega event kan främja ett 

land genom exempelvis ökad turism
35

. Getz skriver även att mega event alltid påverkar ett 

land både negativt och positivt. En negativ effekt skulle till exempel kunna vara en försämrad 

image och en positiv effekt en förbättrad infrastruktur
36

. Hudson skriver även om hur ett sport 

event kan komma att gynna värdlandets infrastruktur
37

. 

 

Sportturism har blivit en lönsam marknad inom event runt hela världen. Sportturism är en 

event sektor som ständig expanderas såväl lokalt som internationellt. En anledning till att det 

har blivit en stor marknad kan vara för att det kan gynna regional utveckling.
38

 

Sportevenemangen i världen har ökat och detta skriver Hudson om och att de Olympiska 

Spelens attraktionskraft har ökat sedan det första internationella Olympiska Spelet i Aten 

1896. Detta genom att det är fler grenar, deltagare och länder som är involverade
39

. 

 

Getz tar upp olika resurser som ett land bör ha för att arrangera ett event. En av de resurser 

som krävs är finansiellt kapital, detta för att kunna planera och genomföra ett event som till 

exempel genomföra byggnationen av arenor. Den största delen av det finansiella kapitalet 

kommer från den privata sektorn och då främst från sponsorer samt andra intressenter. I 

planeringsarbetet bör även landets kulturella kapital föras in, detta för att landets historia ska 

representeras i det land där eventet anordnas. Aspekter som kapacitet och yta bör föras in i 

planeringen, detta genom sådant som var eventet ska äga rum. De bör finnas olika mål 

uppsatta vid planeringen av ett evenemang av denna typ. Dessa mål bör röra sådant som 

turismutveckling, sport- och samhällsutveckling samt den fysiska utvecklingen
40

. Hudson 

menar att dessa mål måste sammankopplas och kan inte planeras var för sig. Tankegångar 

som bör finnas med är exempelvis vilka det är som arrangerar eventet, vilka det är som leder 

kommunen och vilka det är som ska komma att arbeta under eventet
41

. Getz nämner även de 

politiska frågorna och att det är viktigt att få politikerna att stödja eventet såväl som den 
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ökande turismen som tillkommer vid ett event
42

.   

 

Getz tar även upp att en SWOT analys kan göras som en sammanfattning av landet. Detta 

genom att analysera landets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Vid planering av ett event 

bör en analys av denna typ göras för att se vilka landets styrkor och möjligheter är precis som 

svagheter och hot bör ses över för att på så sätt försöka bearbeta och undvika dessa. Landets 

styrkor kan vara sådana aspekter såsom vad som redan finns, vad som kan erbjudas, 

exempelvis hög service, tillgänglighet och liknande. Möjligheter kan till exempel vara 

nybyggda attraktioner eller förbättring av redan existerande attraktioner. Svagheter kan till 

exempel vara en dålig marknadsföring av mega eventet som i sin tur leder till en försämrad 

image av landet något som kan motverkas. Exempel på hot kan vara om det skulle bli 

lågkonjunktur något som inte går att påverka
43

.  

 

3.2 Staden som livsmiljö: vision och verklighet 
Ann-Catrin Andersson och Ingemar Elander menar att det finns tre dimensioner när det 

kommer till utveckling. Dessa tre dimensioner är ekonomiska, miljömässiga och sociala. 

Dessa tre aspekter bör finnas som infallsvinklar vid en lyckad utveckling
44

.  

 

Andersson och Elander menar på att om politiker vill nå framgång när det kommer till 

invecklade men viktiga frågor måste detta göras utifrån ett antal olika aktörer med skilda 

intressen som strävar mot en gemensam målsättning
45

. Andersson och Elander menar med 

detta att för att en enskild aktör ska uppnå sina önskningar och sin målsättning måste de 

samarbeta med andra aktörer som finns på den gemensamma marknaden. För att detta ska 

kunna ske behöver aktörernas olika resurser föras samman för att skapa ett samarbete i den 

önskade riktningen. Dessa aktörer kan ha koppling till exempelvis det politiska systemet, 

marknaden eller det civila samhället
46

. 

 

Något som är aktuellt enligt Andersson och Elander är vardagslivs perspektiv. Detta är ett 

perspektiv som präglas av platsens betydelse för samhälleliga och sociala förhållanden. 

Individers vardagsliv är i fokus genom deras rutiner och aktiviteter, detta i den sociala eller 

materiella omgivningen. Den sociala omgivningen innefattar sådan som den sociala bostaden, 

utbildning, sjukvård, tillgång till arbetet men även sociala normer.  Den materiella 

omgivningen innefattar att den tar tid men även att det äger rum. Sådant som kan vara 

exempel på detta är ekonomiska och politiska faktorer
47

. Något som även det kan ses som en 

del i detta är stadsplaneringen. De rumsliga faktorer som kan ha en påverkan på människors 

vardagsliv är den byggda miljön, det vill säga hur bostadsområden är utformade och hur 
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transportsystemet ser ut
48

. 

 

3.3 Den lokala påverkan av ett mega event 
Mega event kan hållas av olika anledningar och ibland kan dessa evenemang leda till väntade 

effekter. Ur ett turismperspektiv kan detta definieras som en planerad medvetenhet under en 

begränsad tid med extraordinära effekter såsom en ökad turistvolym och ökad publicitet. 

Detta kan ge en positiv men också en negativ image för destinationen. Det är viktigt för 

destinationen att försöka att undvika negativ publicitet eftersom detta kan skada imagen.  

Destinationens attraktivitet och kapacitet kan även öka vid ett mega event då exempelvis 

organisationen utvecklas men även sådant som stadens basstruktur kan förbättras.
49

 

 

Andersson, Persson, Sahlberg och Ström skriver i son bok om planeringsarbete inför ett mega 

event. Att planera ett mega event är inte lika rutinartat som att exempelvis att planera ett mer 

vardagligt event som till exempel en konsert. Ett event som det krävs mycket planering inför 

är exempelvis de Olympiska Spelen, detta genom exempelvis sådant som planeringsarbete, 

bygga nya arenor, förbereda införa att ta in en ökad volym människor och hitta volontärer. 

För att arrangera ett mega event finns det generellt inga krav på att det byggs nya arenor där 

det ska äga rum utan redan befintliga arenor kan lika väl användas. Däremot kan detta vara ett 

tillfälle för värdlandet att genom evenemanget göra drastiska förändringar och bygga upp nya 

arenor och göra infrastrukturella förändringar eftersom ett mega event lockar många aktörer 

och intressenter så är den finansiella hjälpen stor
50

.  

 

Genom ett mega event kan destinationen exempelvis få en långsiktigt förbättrad image, en 

förbättrad infrastruktur genom exempelvis utökade transporter, förbättrad marknadsföring 

samt samarbete mellan olika organisationer
51

. En annan anledning till att ett land kan komma 

att vilja vara värdland för ett mega event kan vara för att bli mer konkurrenskraftigt. Detta 

genom att de kan fokusera sina ekonomiska resurser på mega eventet och för att kunna 

utveckla staden där mega eventet äger rum. 
52

 

 

Evenemanget kan från destinationens sida vara ett strategiskt hjälpmedel för att kunna uppnå 

mål såsom exempelvis ombyggnation. När destinationen genomför detta bör fokusen ligga på 

de önskade och även de oönskade effekterna, detta eftersom möjliga negativa effekter kan 

uppkomma. Den långsiktiga och möjligt fördelaktiga utvecklingen bör tas i akt för den urbana 

miljön samt hur detta ska kunna gynna lokalsamhället
53

. 

 

 

Destinationen bör ha specifika mål gällande prioriteringen när det kommer till hur det ska 
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gynna destinationen och lokalsamhället och vad som behövs. Är det exempelvis så att det 

behövs nya infrastrukturella möjligheter på destinationen, då kan detta vara en möjlighet för 

att utveckla detta. När en kalkyl över vad som behövs är gjort behövs finansiellt stöd 

uppsökas och detta kan till exempel vara sponsorer. När arenor byggs inför mega eventet bör 

de inte byggas för endast en typ av möte, sport eller aktivitet eftersom detta kan begränsa 

användningen efter att spelen har ägt rum
54

. 
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4 Empiri 

4.1 Olympiska Spelen 
De Olympiska Spelen kommer från första början från Olympia som är en liten ort i Grekland. 

Det var genom den grekiska mytologin som de Olympiska Spelen startade. Genom religiösa 

offerfester som hölls i Zeus ära började de Olympiska Spelen att växa fram. När romarna tog 

över Grekland förbjöd kejsaren de Olympiska Spelen helt. Det var först på 1800-talet som 

bland annat Grekland, England och Sverige försökte återuppta dessa influenser. 1896 hölls 

det första officiella Olympiska Spelet i Aten, Grekland och har sedan dess pågått med 

undantag för världskrigen
55

. 

 

Syftet med de Olympiska Spelen är att bidra till en fredlig och bättre värld, detta genom att 

lära ungdomar om en bra sportslig mentalitet. Detta genom att känna en gemenskap och 

vänskap i den Olympiska andan
56

. De Olympiska byarna som numera byggs, byggs med 

tanken att de ska fungera som en mötesplats för de deltagande. Där de kan kunna umgås 

utanför tävlingen för att minska rivalitet och öka umgänget
57

.  

 

Värdland väljs utifrån de kandidater som har skickat ansökningar till IOC som sedan röstar 

och utifrån rösterna väljer vilket land som inom sju år kommer att få äran att arrangerar de 

Olympiska Spelen. När värdlandet röstats fram så är det upp till den nationella olympiska 

kommittén att med hjälp av den Olympiska tanken arrangera spelet
58

. De tankar som 

symboliserar de Olympiska spelen är sådant som fysiologiska aspekter så som medicin och 

hygien. De mentala som moral och karaktär, samt sociala aspekter som till exempel kan vara 

mänskliga relationer och levnadsförhållanden. En av grund aspekterna kring de Olympiska 

Spelen är att olympismen ska stå fri från politik, religion, ras samt språk. Den sista 

förutsättande aspekten är ekonomi såväl nationell som internationell. Dessa kriterier ska alltså 

inte påverka eller förhindra något land att bli arrangörsland för de Olympiska Spelen
59

. 

 

4.2 Olympiska byar 

Författarna till uppsatsen har varit i kontakt med presschefen för Sveriges Olympiska 

kommitté Björn Folin för att få hjälp med lite frågor angående bland annat om det finns krav 

på de Olympiska byarna samt vad som hänt med tidigare Olympiska byar. I mejlintervjun 

framgick det att det finns krav när det kommer till byggnationen av en Olympisk by som 

bland annat att det ska gå att involvera den i en redan befintlig stadsplanering. Något som 

OCOG anser är viktigt är att lokala arkitekter och designers är involverade i byns utformning, 

både för att det ska bli en del av landets kultur men även för att den Olympiska byn ska 
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byggas på det sätt som de vanligen görs i värdlandet
60

. En viktig punkt som Björn Folin 

påpekar är att det även bör finnas hållbara och uppfinningsrika lösningar när det kommer till 

bygget. 

 

Landet ska till största del på egen hand ha möjlighet att finansiera bygget genom till exempel 

skatter och bidrag. Redan vid ansökan till IOC bör landet ha en bra uppfattning om vad 

bygget kan komma att kosta.  Ett av de viktigaste krav som finns är anpassningen och 

tillgängligheten i och med att de Paralympiska Spelen även hålls i den Olympiska by som 

byggs upp måste den vara rullstolsanpassad och även transportmöjligheterna. 

 

Enligt Björn Folin så är det viktigaste kravet i dag att den Olympiska byn ska kunna användas 

även efter att spelen har ägt rum. Alltså att den så småningom ska fungera som exempelvis 

bostäder till lokalbefolkningen eller som hotell till turister. Som exempel på detta har Björn 

Folin nämnt de Olympiska byar som byggdes upp för de Olympiska Spelen i Peking och 

Vancouver och att de i dag används som bostäder för lokalbefolkningen. Han nämnde att om 

Sverige hade blivit valt som värdland 2004 hade Hammarby sjöstad använts som området för 

den Olympiska byn och då hade utseendet för detta område möjligen sätt annorlunda ut. Som 

sista punkt nämner Björn Folin att det inte finns någon uppställd mall på hur en Olympisk by 

ska byggas utan att varje stad bygger upp byn efter det lokala behovet som finns i samhället. 

Därför menar han att de Olympiska byarna kan ha ett väldigt individuellt utseende. 

 

Inför de Olympiska spelen i Atlanta fördes en diskussion angående vad visionen var. För den 

yngre generationen av lokalbefolkningen var det viktigast att arrangera ett lyckat 

arrangemang.
61

 Borgmästaren Maynard Jackson menade att det viktigaste var att arrangera ett 

spektakulärt arrangemang samtidigt som staden skulle utvecklas och återupplivas. När det 

fördes en diskussion angående visionen uppkom även frågan angående vad detta skulle 

komma att medföra för stadens befolkning och vad detta skulle innebära för staden. Genom 

att få uppdraget att arrangera de Olympiska Spelen utvecklades en aggressiv utvecklingsplan 

för hur staden skulle utvecklas. Denna utvecklingsplan innehöll bland annat 

utvecklingspunkter som infrastrukturen och olika byggnadsarrangemang kring de Olympiska 

Spelen men även sådant som ekonomiska och finansiella aspekter. Sådant som i efterhand har 

utvecklats i Atlanta har bland annat varit bostäder men även evenemang för 

lokalbefolkningen i och med tidigare byggnationer. För att finansiera den Olympiska byn 

användes bland annat skatteintäkter.
62

  

 

En av de drivande krafterna som gjorde att de Olympiska Spelen blev genomförbart i Atlanta 

var att tjänstemän från stadens företagselit var delaktiga, detta stärker den publika 

legitimiteten. Detta var även fallet i såväl Salt Lake City som Los Angeles, där de Olympiska 

Spelen även arrangerats. En annan sak som de som har haft hand om planeringsarbetet i dessa 

tre städer har haft i åtanke är att utveckla staden. Det som har varit aktuellt i de tre fallen är att 
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de vill modifiera staden, detta för att bli en världsstad. Organisationsstrukturen i dessa städer 

har varit liknande, det vill säga med de utvalda tjänstemännen, en projektgrupp som genomför 

planeringsarbetet men även en grupp som planerar vad som ska ske efter att spelen har ägt 

rum och vad som förväntas för effekter för lokalbefolkningen med den Olympiska byn. Det 

har funnits ett samarbete mellan de olika aktörerna inom organisationsstrukturen i alla tre 

städer.  I både Los Angeles och Salt Lake City var det en privat organisationsgrupp som 

arbetade ideellt. 
63

 

 

4.3 Olympiska Spelen som mega event. 

4.3.1 Case: Olympiska Spelen i London 2012 

Författarna till uppsatsen har tagit del av information angående de Olympiska Spelen i 

London 2012 delvis genom en kontaktperson i projektgruppen för London 2012 men även 

genom London 2012 officiella hemsida. Via kontaktpersonen har oklarheter förtydligats 

samtidigt som obesvarade frågor har besvarats, korta mejlintervjuer har ägt rum för att få 

ställa frågor och få svar på dessa
64

. London 2012s officiella hemsida har även den varit till 

stor hjälp i sökandet av information. På hemsidan går det att hitta beskrivningar kring bygget 

och däribland arenorna, boende och transportutveckling. Det går även att hitta de olika 

samarbetsparterna som är involverade i bygget och däribland även de som ingår i 

projektgruppen för London 2012. Det går även att finna kontaktinformation för att komma i 

kontakt med alla dessa parter. 
65

 

 

De Olympiska Spelen 2012 kan komma att ha en stor inverkan på ett av Londons mindre 

utvecklade områden. Att det är ett av de mindre utvecklade områdena framgick tydligt i den 

mejlintervju som ägde rum med kontakten från projektgruppen 2012. Detta kommer att 

medföra en stor transformation för London genom exempelvis nya arbetstillfällen, bostäder, 

olika arenor men även genom andra faciliteter i samband med projektet att skapa en 

stadspark, något som kontakten från projektgruppen bekräftade
66

.  

 

Enligt kontakten har hela detta projekt inför London 2012 fört ihop olika ledande aktörer 

inom såväl näringslivet, politiker, administratörer inom sportvärlden och atleter. Något som 

kontakten menar har en avgörande roll inom projektet inför de Olympiska Spelen, då 

personen menar att samarbete mellan olika aktörer kan ha en positiv effekt för att detta även 

kan ha en inverkan i framtiden. Detta eftersom det skapas nya kontakter som kan bevaras 

även efter att spelen har ägt rum. Kontakten menar också att genom att ha olika aktörer på 

olika positioner, inom såväl näringslivet som inom politiken kan London få ett utvidgat 

samarbete och ett stort stöd från olika aktörer som är involverade i projektet och därigenom 

även få ett ökat lokalt stöd då det är lokala aktörer och dessa kan ha en stor inverkan på 

lokalsamhället
67

.  
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2004 hade London en befolkning på lite över 7 miljoner människor och fram tills 2012 

förväntas befolkningen öka med cirka 200 000 människor, vilket endast är en tidsperiod på 8 

år
68

.  

 

I dag görs det cirka 20 miljoner resor per dag i Londons vidsträckta och sammanflätade 

transportsystem
69

. Det har framgått att det finns planer på att utveckla transportsystemet i och 

med de Olympiska Spelen för att kunna hantera de stora folkmassorna som kommer röra sig i 

London, detta såväl innan, under och efter spelen har ägt rum. En annan utvecklingspunkt när 

det kommer till transportsystemet är att det kommer att bli mer handikappanpassat. 

Utvecklingen av infrastrukturen i London sker i primärt syfte för att förbättra 

transportmöjligheterna till den Olympiska byn. Tanken är att eftersom den dagliga siffran på 

hur många som åker med de kommunala transportmedlen är hög och tiden för de Olympiska 

Spelen är under lokalbefolkningens semester och barnens sommarlov så kommer 

lokalbefolkningen inte resa i lika stor utsträckning, vilket kommer att minska trycket på 

lokaltrafiken under evenemanget, även fast det kommer att öka genom ett stort besöksantal 

som kommer till London för att besöka de Olympiska Spelen. Heathrows flygplats har byggts 

ut och fått en femte terminal som gör att London kan ta emot ett ökat besöksantal till denna 

flygplats. Den beräknade kapaciteten fram till 2012 är cirka 94 miljoner per år. Den primära 

flygplatsen kommer under de Olympiska Spelen att vara Heathrow. Detta på grund av att 

detta fungerar som ett nav för det europeiska transportsystemet med flyg men även för att det 

kommunala transportnätet har en anslutning till denna flygplats
70

.  

 

I och med de Olympiska Spelen kommer det att ske byggnation i form av den Olympisk byn 

men även sådant som arenor och bostäder åt atleterna. Genom observationer över 

byggnationen i och med besöket i London framgick det att det är på en stor yta den 

Olympiska byn kommer att byggas på. De arenor som kommer att byggas är bland annat The 

Olympic Stadium där alla friidrottsgrenar kommer att hållas samt olika paraolympiska 

grenarna, denna arena kommer ha kapacitet för 80 000 åskådare. På denna arena kommer 

även öppnings- och avslutningsceremonin att hållas
71

. På arenan The Aquatics Center 

kommer alla vattengrenar att äga rum såsom dykning, simning, simhopp och vattenpolo, 

denna arena kommer 17 500 åskådare att kunna besöka under en och samma gång
72

. The 

VeloPark är en arena för till exempel bancykling och BMX och den kommer att ha en 

kapacitet på 6000 platser
73

. På Eton Manor kommer bland annat rullstolstennis att äga rum 

med kapacitet på cirka 10 500 åskådarplatser
74

. På Hockey Centre kommer förutom hockey 

även de Paraolympiska fotbollsmatcherna att äga rum med åskådarplatser på beräknat på upp 
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till 15 000 personer
75

. På Handball arena kommer de flesta handbollsmatcher samt 

fäktningsmatcher att äga rum med åskådarplatser för upp till 7 000 åskådare
76

. Den sista 

arenan är Basketball arenan som är en temporär arena som efterspelen kommer att rivas. På 

denna arena kommer basketmatcherna att spelas och även rullstolsbasketen, det kommer att 

finnas ungefär 11 000 åskådarplatser på denna arena
77

. Enligt kontakten i projektgruppen 

kommer det även att finnas övernattningsmöjligheter, caféer, restauranger och 

shoppingmöjligheter i den Olympiska byn, i direkt anslutning till arenorna. Kontakten menar 

också att det är även här det kan komma att bli ett positivt samarbete mellan olika aktörer
78

.  

 

I och med att de Olympiska Spelen är över kommer London inte att vara färdig utvecklat. Den 

Olympiska byn har flera år av bebyggelse och utveckling framför sig. 

 

4.4 Mega eventets väntade effekter i London fram till år 2040 
För att finna information kring de planer som London har i framtiden för den Olympiska 

staden har författarna till uppsatsen använt sig av två sekundära källor. Dels Legacy Company 

och Legacy Now. Dessa två sidor bygger på information kring vad som kommer hända med 

den Olympiska byn i framtiden. Legacy Company drivs av projektgruppen Olympic Park 

Legacy Company som har som vision att leverera en ny och spännande metropol efter de 

Olympiska spelen har ägt rum 2012.  Olympic Park Legacy Company delar med sig av 

information gällande deras planer på att skapa ett samhälle på en unik grund. På hemsidan 

finns det även möjligheter att ta del av de attraktiva investeringar som uppstår i och med detta 

bygge. Olympic Park Legacy Company som företag ansvar för den långsiktiga planeringen 

och utvecklingen som London kommer att genomgå efter spelen. De tillhör den privata 

sektorn och är icke vinstdrivande organisation. Legacy Now delar på sin hemsida med sig av 

allmän information rörande angående den framtida Olympiska parken och dess arenor. 

Legacy Now är en hemsida som levererar samlad information som olika företag som är 

involverade i de Olympiska spelen 2012 samt information kring initiativen som tas kring de 

framtida planerna. Det går även att finna dessa olika samarbetsparter som tillsammans arbetar 

för att bygga upp denna nya metropol i London.  

 

Londons nybyggda Olympiska by kommer enligt Olympic Park Legacy Company att 

genomgå en förändring och byggas om för att bli Londons nya och hälsosamma metropol.  

Långsiktigt ska denna stadskärna innefatta mindre arenor, lägenheter, kontor samt fritids- och 

kultur faciliteter som tillsammans ska bidra till en gemenskap. Tack vare detta hoppas även 

London Legacy Company på att denna stadsdel ska få en ökad ekonomisk återhämtning
79

. 

Denna stadskärna kommer att innefatta sex nya områden som tillsammans ska generera cirka 

elva tusen nya bostäder och hela stadskärnan planeras vara klar år 2040. Dessa områden är 

Olympic Quarter, Hackney Wick East, Old Ford, Stratford Village, Pudding Mill Lane, 
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Stratford Waterfront
80

. 

 

I dagsläget har planeringsarbetet kommit så pass långt att de vet vad som ska finnas i 

respektive område. Bostadsområdet Olympic Quarter kommer att bli det största av de nya 

områdena genom att generera cirka 3100 nya bostäder. I anknytning till området kommer det 

även finnas en grundskola och eftergymnasiala utbildningsmöjligheter
81

. Hackney Wick Easts 

kommer att ha generera drygt 2300 nya bostäder som delvis planeras byggas som 

studentlägenheter då det även i detta område kommer finnas utbildningsmöjligheter. 

Utbildningen kommer vara inriktad på forskning och utveckling
82

. I området Old Ford 

kommer det att byggas cirka 1400 bostäder och en grundskola som kommer att vara beläget i 

området, detta område planeras att bli ett familjeområde
83

. I Stratford Village kommer 1600 

nya bostäder att byggas upp, även i detta område kommer en grundskola byggas upp
84

. 

Pudding Mill Lane kommer bli ett av de mindre och mer intima områdena men sina drygt 800 

bostäder
85

. I Stratford Waterfront planeras att bli ett av de mer exklusiva områdena då det är 

beläget vid vatten och det kommer att byggas cirka 2000 nya bostäder
86

. I samtliga av dessa 

områden kommer det även att byggas kontorsbyggnader, detaljhandel, lokaler för fritid och 

kultur samt andra nödvändigheter. 

 

Det är Olympic Park Legacy Company tillsammans med London Development Agency som 

står för utvecklingen, konstruktionen och uppbyggandet av denna nya och unika stadskärna. 

Planeringsarbetet för denna byggnation kommer att görs i olika etapper. Stora delar av detta 

bygge är även de betalda tack vare sponsring från bygget av den Olympiska byn
87

.  

 

Det är inte enbart nya samhällen som kommer att växa fram utan Olympic Park Legacy 

Company menar att arenorna kommer att användas efter spelen. De olika arenorna kommer 

att planeras in i stadskärnan och bli en del av de olika samhällena. The Olympic Stadium 

kommer att byggas om för att fungera som en skola för fjorton- till nittonåringar som har ett 

genuint sportintresse. Arenan kommer även att kunna användas till internationella 

sportevenemang och då med friidrott som den primära sporten. Arenan kommer även att 

användas för andra fritidsevenemang utöver sportevenemangen
88

.  

 

The Aquatic center kommer efter spelen att byggas och reduceras för att bli en mindre arena 

än vad den i dagsläget byggs för att bli. På arena kommer det finnas tre bassänger där alla ska 

kunna simma, såväl allmänheten och simskolor som elitsimmare. Det kommer finnas 

möjlighet till undervisning i både simning och dykning men även aktiviteter som vattenpolo 

kommer att äga rum på denna arena i framtiden. The Aquatic center planeras bli en 
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samlingspunkt för utveckling och lärande inom vattensport, såväl nationellt som 

internationellt. Förutom de bassänger som kommer finnas inne på arenan kommer de även att 

erbjuda daghem samt diverse restaurangmöjligheter i samband med denna
89

.  

 

 

Cykelarenan VeloPark kommer efterspelen att behålla cykelbanorna även om åskådar 

kapaciteten samt banorna kommer att byggas om. Det kommer finnas banor för allt typ av 

cykling så väl som sportcykling, BMX spår och denna kommer att byggas ihop med Eton 

Manor samt erbjuda cykel spår som kommer finnas för allmänheten. De som kommer att äga 

VeloPark är Lee Valley Regional Park Authority som är en offentligmyndighet som idag 

redan äger och förvaltar arenor runt om i London för olika typer av sporter så som 

skridskoåkning och ridning. VeloPark har som mål att bli ett nav för alla typer av cyklister 

såväl nybörjare som elitidrottare. Det ska bli en plats där människor med liknade intresse ska 

kunna umgås och lära sig av varandra
90

. 

 

Även Eton Manor kommer att ägas av Lee Vally Regional Park. De kommer efter spelen att 

behålla sina tennisbanor samt hockey arena med kapacitet att kunna ta 15 000 åskådare, detta 

för att arenan fortfarande ska kunna hålla större evenemang. Som de andra arenorna är det 

även tänkt att denna arena ska bli en mötesplats för både nybörjare och elitidrottare
91

.  

 

Handball arena och Hockey arena är två arenor som planeras byggas ihop för att bilda Arena 

3 arenan ska fungera som en arena där allmänheten ska kunna utöva olika sporter och de 

planerar därför att bygga arenan lättillgänglig och flexibel. Eftersom den kommer vara så pass 

flexibel i sin användning så kommer detta även vara den första arenan som öppnas för 

allmänheten.  Tack vare arenas flexibilitet så kommer den även att kunna användas i 

affärssyfte som tillexempel i kongress och konferens sammanställningar.  På arenan kommer 

det bland annat finnas aerobicslokaler, daghem samt möjligheten för företag att hyra 

kontorslokaler
92

. 

 

Det är The Olympic Park Legacy som leder planeringen kring denna vision. Mayor of 

London, the Olympic Park Deliviery Autohrity, London Development Agency, den Brittiska 

regeringen, London organisationskommitté för de Olympiska spelen samt de Paraolympiska 

och Le Vally Regional Park Authority är några av de lokala aktörerna som är med i detta 

planeringsarbete
93

.  

 

Bygget för denna nya stadskärna kommer att vara en av de viktigaste utvecklingspunkterna 

för London under de 25 närmsta åren. The Olympic Park Legacy har som mål att detta ska bli 
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en välmående stadskärna såväl som en ”måste se och återvända” attraktion. Visionen är att 

Stratford ska bli en ny, spännande metropol i London
94

. 
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5 Analys 
Det är tack vara det Olympiska Spelens attraktionskraft och massiva omfattning som 

författarna till uppsatsen har intresserat sig för just detta events lokala påverkan, enligt 

författarna så bör detta event även ha det kraftigaste och synligaste effekterna på ett samhälle.  

 

5.1 Stadens attraktionskraft 

Enligt Andersson, Persson, Sahlberg & Ström kan även en destinations image förbättras i 

samband med ett mega event
95

. Ett mega event kan hjälpa en stad att få en högre 

attraktionskraft och utifrån denna attraktionskraft förbättras även stadens image. Det är därför 

viktigt att tänka på vad det är som behövs förbättras och vilka utvecklingsområden staden har. 

Den Olympiska byn har hjälpt London att skapa en vision och ett mål som innefattar att 

Stratford år 2040 ska vara en välmående stadskärna med flera tusentals nya bostäder, 

arbetsmöjligheter, kontorsmöjlighet, skolor och framför allt en stadskärna med sportarenor i 

fokus.  

 

Andersson, Persson, Sahlberg & Ström i planeringsarbete bör lokalt engagemang, sponsorer 

till finansiering finnas för att uppnå de önskade målen
96

. Londons mål är att förändra och 

bygga om en av förorterna för att sedan kunna få en attraktiv ort som ska präglas av 

gemenskap och samarbeten mellan lokala aktörer och intressenter. London Legacy Companys 

har som primärt mål att Stratford ska bli en ny och spännande metropol. Tack vare dess unika 

grund hoppas London Legacy Company att Stratford även ska fungera som turistattraktion 

likväl som ett fungerande samhälle för den lokala befolkningen. De Olympiska byarna i Salt 

Lake City, Atlanta och Los Angeles är idag fungerande samhällen och även en 

turistattraktion.  

 

Getz nämner även i sin bok om ett mega events positiva och negativa påverkan på 

samhället
97

. I Londons fall är detta en bra möjlighet att bygga om ett mindre attraktivt område 

till att bli ett attraktivt område. En negativ effekt kan vara den påverkan som de bosatta i 

Stratford råkar utför, så som till exempel den mängden människor som kommer att röra sig i 

området.  

 

5.2 Ökad turismomsättning  

Andersson, Persson, Sahlberg & Ström skriver om mega event och olika inbördes faktorer 

och varför ett land väljer att arrangera ett mega event
98

. Ett mega event arrangeras enbart 

under en begränsad tid och under denna tid kommer turismen öka kraftigt i staden, det är inte 

enbart under ett mega event som turismen ökar utan även innan och efter event har ägt rum. 
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Som Donald Getz nämner i sin bok hålls oftast mega event för att öka ett lands 

turismomsättning
99

. Tack vare de Olympiska spelen som arrangeras i London 2012 som 

kommer att generera en kraftig ökning av turism hoppas London Legacy Company på att den 

nya stadskärna som byggs upp efter eventet även den kommer att fungera som en 

turistattraktion. Detta genom att bygget redan är finansierat från 2012 och det därefter inte 

behövs så stora finansiella medel för att fortsätta ombyggnationen.  

 

Hudson förespråkar om det mål som ett samhälle bör ha när de planerar ett event. De primära 

målen bör röra turismutveckling, sport- och samhällsutveckling samt fysiska mål som till 

exempel hållbarhet. Hudson skriver även att dessa mål måste sammankopplas och planeras 

tillsammans och inte varje mål för sig. Detta för att gynna lokalsamhället
100

. De involverade 

aktörerna och främst London Legacy Company siktar allt på att den Olympiska byn ska 

fungera som en turistattraktion samtidigt som den ska fungera som ett fungerande samhälle 

med fokus på sport och hälsa. Det är tack vare den unika grund som det nya samhället byggs 

upp på som alla dessa aspekter kan planeras in i en gemensam planering. Detta är alltså något 

som har varit med i planeringsarbetet.  

 

I intervjuer med kontakten framgick det att London har som mål att utvecklas och bilda en 

större besöksyta. Så i och med att de arrangerar de Olympiska spelen har de en chans att 

utveckla förortsområdet Stratford som enligt kontakten inte är en utvecklad stadsdel, men som 

i framtiden hoppas kunna bli en helt ny turistattraktion som de även hoppas på att människor 

kommer vilja resa tillbaka till
101

. 

 

5.3 Unik stadskärna 

De Olympiska Spelen är ett bra exempel på hur en unik plattform ska kunna skapas då 

Olympiska byar byggs upp i samband med att spelen ska hållas. I och med detta bygge bildas 

det för London Legacy Company ett unikt tillfälle att med dessa arenor och faciliteter som 

byggs upp i samband med spelen kunna vidare utveckla dessa för att kunna bygga upp ett 

samhälle med en spännande och unik historia.  

 

Det kulturella kapital som Getz tar upp innefattar sådant som arkitektur detta för att det som 

byggs ska vara fungerande och passa in i resterande delar av staden
102

. London Legacy 

Company planerar att integrerar de Olympiska arenorna i samhället. Detta gör denna 

stadskärna till en unik mötesplats för såväl turister och atleter som lokalbefolkningen. 
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5.4 Samhällsutveckling 

Något som har framgått enligt London Legacy Companys vision är att de till största möjlighet 

bygger allt enligt en hållbarhetsplan vilken innefattar att bygga upp det nya samhället i 

anslutning till den Olympiska byn och de Olympiska arenorna som efter spelen kommer 

användas för utövning av diverse sporter. Sista aspekten som Getz tar upp är de politiska 

aspekterna och hur viktigt det är att samarbeta och få politikerna på samma sida som en själv 

när det kommer till att arrangera ett mega event som detta. Boris Johnson som är Londons 

borgmästare är den största sponsorn till detta event vilken möjliggör utvecklingen för 

Londons Legacy Company att utveckla Stratford.  

 

Något som även Andersson & Elander menar är att om politiker vill nå framgång i viktiga 

politiska frågor bör ett samarbete mellan olika aktörer från olika delar av marknaden 

genomföras
103

. Detta för att skapa en mångfald inom projektet. Detta är något som politikerna 

i London har arbetat utifrån när de från idén om att skapa en ny stadsdel, till att ansöka om att 

vara värdland för de Olympiska Spelen 2012 och därefter aktivera lokala aktörer för att skapa 

ett lokalt intresse för att locka såväl sponsorer som lokalbefolkningen till att intressera sig för 

evenemanget och utvecklingen. Dessa aktörers olika resurser bör fogas samman för att nå 

fram till det önskade målet. 

 

En annan viktig aspekt som Andersson & Elander tar upp för att kunna uppnå målet att gå 

från en vision till verklighet är livsmiljön och vardagslivsperspektivet
104

. 

Vardagslivsperspektivet präglar samhället och det som samhället har möjlighet att erbjuda, 

såsom sociala förhållanden men även materiella förhållanden något som möjliggör att 

människor kan bo i samhället. Människors närhet till samhället, de sociala förhållanden och 

de materiella tingen som ett samhälle behöver är delar som London Legacy Company har 

planerat in i det nya samhället. Områdena är bra utformade för den sociala omgivningen i och 

med att det finns bostäder, skolor, transportmöjligheter och sjukvård i samband med dessa 

områden. Det finns även tillgång till detaljhandel i samband med dessa områden.  

 

5.5 Stadens infrastruktur 

Tack vare detta mega event kommer även infrastrukturen i London och speciellt till Stratford 

att förbättras. I samband med eventet kommer en ny terminal att byggas på London flygplats 

Heathrow för att klara av en större mängd flygtrafik. Även tunnelbana, tåg, spårvagn och buss 

kommer att förbättras och då framförallt från centrala London till Stratford.  

  

I och med den förbättrade infrastrukturen kommer London vara mer lätt tillgängligt för 

turister samtidigt som lokalbefolkningen kommer få det lättare att röra sig runt om i staden.  

Det kommer även öppnas upp möjligheter att flytta från innerstaden till förorterna då den 
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utvecklade infrastrukturen kommer att medföra att det blir lättare att röra sig i London.  

 

Genom att vara värdland för ett event kan det innebära att landet kan komma att få finansiella 

resurser vilket leder till att de kan göra förändringar. Detta innebär att dessa finansiella medel 

möjliggör en infrastrukturell utveckling som annars inte hade kunna göra. Detta kan alltså 

vara ett strategiskt val. 
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6 Resultat 

6.1 Lokalpåverkan av ett mega event 

Ett mega event som lockar miljontals turister under en kort tidsperiod kan hjälpa en stad att 

utvecklas på många olika nivåer. Genomgående aspekter som framkommit är stadens 

attraktivitet, ökat turismflöde samt samhällsutveckling med en unik bakgrund och 

infrastrukturella förbättringar.  

 

Tidigare värdstäder för de Olympiska Spelen är exempelvis Atlanta, Los Angeles och Salt 

Lake City. De Olympiska byarna i Atlanta, Los Angeles och Salt Lake City har efter mega 

eventet utvecklats och byggts om till bostäder för lokalbefolkningen för att gynna det lokala 

behovet. Det finns även planer på att i Londons fall använda dessa uppbyggda arenor även 

efter de Olympiska Spelen har ägt rum. Det är inte enbart bostäder som har uppkommit i 

samband med utvecklingen efter mega eventen utan även infrastrukturella förbättringar. Detta 

för att förbättra transportförsörjningen inom hela staden. I och med denna utveckling har 

turismflöde och attraktivitet förbättrats för alla dessa städer. Något som även kan vara fallet 

när det kommer till London.  

 

Stratford är den ort i London som har valts till att bli den stadskärna som de Olympiska 

Spelen ska arrangeras i, och blir därmed den stadsdel där effekterna kommer att ha störst 

påverkan. I samband med att de Olympiska Spelen är över kommer det att byggas hus och 

bostadsområden. I och med detta kan London och Stratfords attraktivitet komma att öka, detta 

är en av de förväntade effekterna som de Olympiska Spelen 2012 kan komma att medföra. 

Detta samhälle byggs upp på en unik plattform då de Olympiska Spelen har utgjort dess 

grund. 

 

 I Stratfords fall innebär detta att de nya bostadsområdena utvecklas för att kunna präglas av 

ett aktivt samhällsliv, tanken är att detta samhällsliv ska vara hälsosamt och sport inriktat. 

Lokala aktörer kommer att samarbeta för att upprätthålla detta aktiva samhällsliv som 

exempelvis Lee Valley Regional Park Authority. Genom platsens betydelse, det vill säga att 

området är byggt i anslutning med den Olympiska byn får detta konsekvenserna att denna 

utveckling är möjlig.  

 

I och med denna samhällsutveckling kommer även det infrastrukturella att förbättras och det 

kommer även bli lättare att röra sig runt om i staden. Detta genom att Heathrow har fått en till 

terminal, denna terminal kommer att generera i att London kan ta emot fler turister. Även den 

lokala infrastrukturen kommer att utvecklas då bussar och tunnelbanesystemet kommer att 

utvecklas.  

 



33 
 

Dessa utvecklingar kan påvisa att en välutvecklad ABC-stad som växer fram. London Legacy 

Company planerar alltså för att det ska finnas arbetsmöjligheter, bostäder och centrum i 

anknytning till samhället.  
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7 Förslag till vidare studier 
Författarna till denna uppsats tycker att detta är ett intressant ämne och för att studera detta 

vidare skulle ett förslag kunna vara att följa denna utveckling. Till att börja med är ett förslag 

att följa utvecklingen endast några år efter att de Olympiska Spelen har ägt rum och se vad 

detta har givit för effekter för Stratford men även för London.  Sedan skulle det även gå att 

studera vidare och undersöka om den vision som ställts upp för 2040 fungerar i verkligheten 

och om det blev som det var tänkt från första början eller om det har dykt upp eventuella 

hinder under projektets gång med tanke på den ständiga förändringen i samhället. En annan 

sak som skulle kunna studeras med denna utveckling skulle kunna vara exempelvis om detta 

koncept var hållbart och om det fortfarande är hållbart för att sedan jämföra detta med 

exempelvis något annat event för att se vad det har gett för effekter. En annan sak som skulle 

vara intressant att studera är exempelvis lokalbefolkningens attityd efter att eventet har ägt 

rum, om det är så att det har kommit för mycket turister så att lokalbefolkningen har känt att 

det blir för mycket turister och medfört att lokalbefolkningen har fått en dålig attityd 

gentemot turisterna och även gå in på hur lokalbefolkningen lever och hur det ser ut i 

framtiden. Självfallet går det att jämföra olika Olympiska Spel och se om det finns likheter 

och skillnader mellan dessa och utvecklingen och hur de olika behoven kan variera mellan 

olika värdland.     
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Bilaga 1 Stratford idag 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  
 

Björn Folin, presschef för Sveriges Olympiska Kommitté  

 

Berätta vad det finns för krav kring de Olympiska byarna och dess utformning.  

 

Berätta om tidigare Olympiska byar. Finns det några riktlinjer och i så fall hur ser de ut?  

 

Information angående de Olympiska Spelen. 

 

 

 

Kontakt i projektgruppen   

 

Ett stort event, innebörden för London. 

 

Utveckling - hur ser denna ut och vad innebär denna?  

 

Framtiden - hur ser den ut?  

 

Samhället och det lokala kommer det beröras? Hur?  

 


