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Abstract 

Being the host of an Olympic Game can change the image of a city forever. The games last 

for only a month but the preparations begin many years before and the legacy lasts many 

years to come. In order to host the Olympic Games of 2008 Beijing underwent major 

changes and tore down old neighborhoods and replaced them with brand new buildings. 

Huge arenas, new landmarks, which will always be connected to the Games, were built. For 

many host cities these sorts of changes leave a permanent impression on how the city is 

perceived. However, compared to other host cities, the Olympic impact has not been as 

great as expected in Beijing, mainly due to the strong historical profile of the city. 

提要 

成为奥林匹克运动会的主办国家可以永远改变一个城市的形象。运会持续

一个月而已，不过在开始前却要准备很多年和遗留持续多年的到来。为了

安排 2008 年奥运会，北京市拆除了古老的胡同，更新建筑。巨大的舞台，

新的标志性建筑，都跟奥运有关连的被建立了。经历这种改变让大部分的

主办城市有永久形像变化。然而，跟其它主办城市作比较，北京的奥运却

没有对北京产生预期中的影响，主要是由于北京的轮廓强。 
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1. Inledning 

I augusti 2008 vändes hela världens blickar mot Kina. Under 16 dagar hölls de olympiska spelen 2008 

i Kinas huvudstad Beijing och lockade till sig 10 904 deltagare från 204 länder. 1 Det var en idrottslig 

triumf för värdlandet då Kina stod som överlägsen vinnare av medaljligan med totalt 100 medaljer, 

varav 51 guld. Det var ca 20 guldmedaljer fler än närmaste konkurrenterna USA och Ryssland. Det var 

nästan dubbelt så många medaljer som man hade vunnit vid de olympiska spelen i Aten fyra år 

tidigare.  

Allt detta utspelades i  byggnader såsom de nybyggda och moderna nationalarenorna för friidrott och 

vattensport, i folkmun även kallade Fågelboet  respektive Vattenkuben med anledning av deras unika 

arkitektur. Arenor över hela staden byggdes eller rustades upp och inhyste totalt  28 sporter och 300 

grenar. Under spelen visades även mer traditionella byggnadsverk upp, bland annat under 

långdistansloppen i cykel då man passerade delar av Kinesiska Muren och slutligen Förbjudna 

Staden.2  

1.1 Syfte och frågeställning  

Sommarspelen 2008 ledde till stor uppmärksamhet och stora förändringar på flera plan. Hur 

förändrades Beijing av att stå som värd? Hur ser det ut idag?  Genom att undersöka hur OS till att 

börja med hamnade i Beijing hoppas jag få ut ett svar som förklarar de förändringar som 

genomfördes. Jag vill främst fokusera på är de faktiska och i huvudsak fysiska förberedelserna och 

förändningarna, samt se hur den mediala bilden av Beijing kan ha förändrats.   

1.2 Disposition 

Uppsatsen kommer att inledas med de moderna olympiska spelens historia och hur de har utvecklats, 

för att sedan handla om Kinas olympiska historia. Detta för att förstå betydelsen för Kina att få stå 

som värd för dessa spel. Därefter följer en beskrivning om hur Beijing förberedde sig inför spelen och 

resultaten av vad dessa förberedelser resulterade i. Förändringarnas nuvarande roll kommer också 

att behandlas. Uppsatsen avslutas med en analys och jämförelse med andra sommarspel.  

 

 

 

                                                           
1
 International Olympic Committee, IOC. Beijing 2008. http://www.olympic.org/beijing-2008-summer-olympics 

hämtad senast 2014-05-30 
2
 Ibid 

http://www.olympic.org/beijing-2008-summer-olympics
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1.3 Avgränsningar 

En annan aspekt av hur ett OS  kan förändra en stad eller ett land, och särskilt i fallet med Kina, är på 

det politiska planet. Diskussioner huruvida de mänskliga rättigheterna, yttrandefrihet, censur och 

dylikt förändras kommer denna uppsats inte att ta upp. Även om det är oundvikligt att villkoren kan 

ha förändrats åt både det ena såväl som det andra hållet till följd av den enorma utländska 

massmediala uppmärksamheten ett OS innebär, kommer ingen närmare vikt att läggas vid det i 

denna uppsats. Fokus i denna text kommer att hamna på de de fysiska förändringarna, idrottsliga och 

de varumärkesbyggande aspekterna. 

Att utnyttja OS som ett tillfälle att visa nationens styrka tror jag inte är något som är unikt i fallet med 

Kina. Att anordna ett OS idag är ett sätt att visa sin, kanske framför allt, förmåga att arrangera något 

stort och finansiera det.3  

1.4 Metod och källor 

Jag har valt att använda mig av en jämförande metod när jag har undersökt effekterna av att 

arrangera ett olympiskt sommarspel.  Metoden går ut på att beskriva, jämföra och analysera olika 

studieobjekt.4 Dessa objekt är sommarspel som anordnats före 2008, och i huvudsak från OS i 

Barcelona 1992 och framåt. Det är evenemang med ungefär lika stor mängd deltagare, vilket i sin tur 

kräver ungefär lika stor mängd arenor och på så vis leder det i teorin till lika stor påverkan på staden, 

och därför anser jag dem vara jämförbara. Jag är medveten om att städernas storlek varierar och 

därmed kan inverkan av spelen vara olika, detta återkommer jag till i analysen. 

Med hjälp av diverse i huvudsak engelskspråkig litteratur samt kinesiska och engelska nyhetsartiklar 

har jag fått en bild över hur Beijing var innan, under och efter OS. Min största kinesiska källa är boken 

<< 百年中国 奥运之路>>  (Kina hundraåriga olympiska resa) som handlar om vägen fram till beslutet 

att Beijing skulle få arrangera spelen. Informationen om de andra sommarspel jag har valt att jämföra 

med kommer främst från engelskspråkiga nyhetsartiklar från Internet. Mycket information är hämtad 

från IOK:s, Internationella Olympiska Kommitténs, officiella hemsida. Slutsatsen baseras på en 

fallstudie gjord av forskare vid Fudan University i Shanghai. 

 

 

 

                                                           
3
 Rose, Andrew & Mark M. Spiegel, 2011. The Olympic Effect, Economic Journal, Royal Economic Society, 

Massachusetts, 13. http://www.nber.org/papers/w14854.pdf?new_window=1 hämtad 2014-05-15 
4
 Jämförande metod. http://www.ne.se/jämförande-metod, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-13. 

http://www.nber.org/papers/w14854.pdf?new_window=1
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2. Teori 

2.1 Den Olympiska Effekten 

Varför ska städer vilja anordna ett olympiskt spel? Det är en stor investering som vid ett misskött 

arrangemang kan leda till stora skulder för staden IOK menar att de främsta anledningarna är dels 

namnigenkännande och dels möjligheten till ekonomisk tillväxt i form av ökad turism och 

investeringar i infrastrukturen.5 Studier visar att om ett land arrangerar ett så kallat ”mega-event”, 

såsom ett fotbolls-VM eller ett olympiskt spel, kan det leda till positiva effekter bland annat på 

landets export. Utöver detta kan det ge landet ett uppsving i turism eftersom de arrangerandde 

städerna inte sällan tar tillfället i akt att rusta upp staden för att kunna ge de aktiva, alla volontärer 

och alla besökare en angenäm upplevelse. I vissa fall har det varit förändringar som det varit tal om 

länge och att då anhålla ett OS blir som en katalysator där staden verkligen måste ta tag i sina 

förbättringsområden. Det kan röra sig om vitt skilda investeringar såsom utbyggnad och upprustning 

av infrastruktur, utökad hotellkapacitet och försköning av staden i allmänhet. Det är detta som kallas 

den olympiska effekten. 6 

Olympiska spel lämnar avtryck i varje stad de har hållts i. Vad händer när cirkusen lämnar staden? I 

vissa fall har den uppmärksamhet spelen gav resulterat i ökad turism och fortsatt underhåll av de 

åtgärder som gjordes för att förbättra spelen. Andra gånger har arrangemanget lett till att staden har 

skuldsatts och skattebetalarna fått betala av spelen i flera decennier efteråt. Detta kan bero på hur 

stort framtidstänk arrangörerna har haft när de har planerat användning av arenor på lång sikt. 

Exempel på detta är velodromer (arenor för bancykling) eller banor för kanotslalom. Är sporten 

relativt liten i staden och kräver stor plats är det svårt att avgöra hur stort behov staden har av dessa 

arenor. Samma gäller de största arenorna som byggs inför spelen. Har man möjlighet att fylla dem 

med aktiviteter efter spelen? Går det att omvandla dem till något annat bruk? Vad händer om 

arenorna står tomma? Alla dessa frågor bör man ha svar på redan under ansökningsprocessen för att 

man ska få ut det mesta av att stå som värd, och inte riskera ekonomiska bakslag.7 

  

                                                           
5
 Rose & Spiegel. The Olympic Effect, 13. 

6
 Ibid.  

7
 Stump, Scott, and Eun Kyung Kim. "What happens to Olympic venues after the torch goes out." TODAY 2014-

02-22. http://www.today.com/sochi/what-happens-olympic-venues-after-torch-goes-out-2D12152101 hämtad 
senast 2014-05-30 

http://www.today.com/sochi/what-happens-olympic-venues-after-torch-goes-out-2D12152101
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2.2 City Branding 

De olympiska spelen har en förmåga att samla världens blickar till en och samma punkt. 

Uppskattningar gjorda av IOK visar att nära 3,5 miljarder människor i över 200 länder såg åtminstone 

en minut av sändningarna från Beijing vilket i sin tur innebär att över 80 %8 av den potentiella 

publiken nåddes. Denna uppmärksamhet är också en av anledningarna till att städer runt om i 

världen slåss om att få arrangera stora evenenemang som OS eller fotbolls-VM, då det ger en stad en 

möjlighet att marknadsföra sig genom att visa upp sig från sin bästa sida9.  

Hur lyckas man med att bygga upp en stads varumärke? Eftersom en av anledningningarna till turism 

är att resa iväg för att se något man vanligtvis inte ser hemma, är det positivt för en stad att ha 

speciella landmärken som gör att folk lockas dit.10 Exempel på detta är Frihetsgudinnan i New York, 

Eiffeltornet i Paris och Golden Gate-bron i San Francisco. Om en av lockelserna med resan är att se 

världsberömda platser kan en stad skapa sig turistmål genom att låta uppföra uppseendeväckande 

byggnader. På så vis kan turister runt om i världen få en bild över staden utan att någonsin ha varit 

där, och även känna en lockelse till att åka dit.11 Ett sätt att göra en stad mer attraktiv som resemål 

skulle då kunna vara att bygga en image, bokstavligt talat.12 Med tanke på den stora mediala 

exponeringen ett olympiskt spel innebär hade Beijing en möjlighet att visa upp den bild av staden de 

ville ge omvärlden. 

3. Historia 

3.1 Olympiska spelens moderna historia 

De första moderna olympiska spelen genomfördes 1896 i Aten, Grekland. Detta skedde på initiativ av 

Pierre de Coubertin, generalsekreterare i franska riksidrottsförbundet.13 I dessa spel deltog 241 

tävlande från 14 länder.14 Spelen har med tiden växt till att vid OS i London 2012 involvera 10500 

atleter från 204 länder.15 Antalet deltagare i detta OS  tangerade också gränsen för hur stort ett 

sommarspel får bli. Den sattes 2002 till 10500 deltagare i 28 sporter och 300 grenar.16 Sammanlagt 

har 27 spel hållts i 22 städer. London blev 2012 historiskt i och med att det blev den första staden att 

                                                           
8
IOC, Games of the XXIX Olympiad, Beijing 2008. Global Television and Online Media Report. September 2009. 

http://www.olympic.org/documents/ioc_marketing/broadcasting/beijing_2008_global_broadcast_overview.p
df . Hämtad senast 2014-05-31 
9
 Dinnie, Keith. City Branding : Theory and Cases. Basingstoke: Palgrave Macmillan, (2010). S.96 

10
Dinnie. City Branding : Theory and Cases, 27 

11
 Ibid, 29 

12
 Ibid, 35 

13
 Olympiska spelen. http://www.ne.se/lang/olympiska-spelen, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-21. 

14
 IOC, Athens 1896 http://www.olympic.org/athens-1896-summer-olympics hämtad senast 2014-05-31 

15
 IOC, London 2012 http://www.olympic.org/london-2012-summer-olympics hämtad senast 2014-05-31 

16
 Olympiska spelen. Nationalencyklopedin. 

http://www.olympic.org/documents/ioc_marketing/broadcasting/beijing_2008_global_broadcast_overview.pdf
http://www.olympic.org/documents/ioc_marketing/broadcasting/beijing_2008_global_broadcast_overview.pdf
http://www.ne.se/lang/olympiska-spelen
http://www.olympic.org/athens-1896-summer-olympics
http://www.olympic.org/london-2012-summer-olympics
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arrangera 3 olympiska spel (1908, 1948 och 2012).17 OS har hållts 3 gånger i Asien, i Tokyo 1964, i 

Seoul 1988 och i Beijing 2008. Detta var en av många anledningar till att Beijing sedermera vann 

omröstningen om att få hålla spelen, eftersom det är vanligt att spelen byter världsdel mellan varje 

olympiad. 

3.2 Kinas olympiska historia 

1907 ställdes tre frågor av kinesiska KFUM18 i syfte att öka medvetenheten om vad idrott kunde göra 

för landet. Dessa frågor var:19 

 När kommer Kina kunna skicka en vinnande atlet till OS? 

 När kommer Kina kunna skicka ett vinnande lag till OS? 

 När kommer Kina kunna bjuda in hela världen till Beijing för att delta i OS? 

Detta visar att Kina har haft tankar om att anordna OS nästan lika länge som spelen själva har funnits, 

som ju hölls i dagens moderna form 1896.  

1910 grundades Kinas sportorganisation men det dröjde till 1922 innan organisationen erkändes av 

IOK20. Första gången Kina deltog med aktiva atleter i ett olympiskt spel var 1932 i Los Angeles. 

Tidigare hade delegationer skickats till olympiska spel men de hade inte tävlat. Därför var det 

historiskt 1932 att delegationen bestod av en (1) tävlande, friidrottaren Liu Chang Chun.21  Detta var 

under perioden då kineser föraktfullt ibland kallades för ”Asiens sjuke man”, en förolämpning som 

användes av bland annat Japan och delar av västvärlden. Bilden av kineser utomlands var att de var 

opiumrökare och inte kapabla av fysiskt arbete .22 Under kvalomgången i 100 m där Liu inte gick 

vidare, skrev den lokala pressen en hånfull artikel om att ”I och med Lius förlust förlorade hela 

Kina”.23   

 Det skulle dröja fram till nästa gång OS hölls i Los Angeles, vilket var 1984, som Folkrepubliken Kina 

fick möjlighet att ge svar på tal, och även svara på de två första frågorna som ställdes ovan.  För 

Folkrepubliken Kinas del blev spelens kung gymnasten Li Ning med sina 6 medaljer varav 3 guld24. Li 

skulle få en stor roll vid OS-invigningen i Peking, 24 år senare, då han fick äran att tända den 

                                                           
17

 IOC, Olympic Games http://www.olympic.org/olympic-games hämtad senast 2014-05-31 
18

 Kristliga Föreningen av Unga Män, på engelska Young Men’s Christian Association (YMCA) 
19

 Brownell, Susan. Beijing Games – What the Olympics Mean to China, Lanham: Rowman & Littlefield 
Publishers 2008. 19. 
20

Kinas Olympiska Kommitté, Zhongguo Aoyunhui guanfang wangzhan 中国奥委会官方网站 
http://www.olympic.cn/china/intro/2007-10-11/1276492.html hämtad 2014-05-28 
21

 Wang, P, Liu T och Yu Li. Bai Nian Zhongguo Aoyun Zhi Lu (百年中国奥运之路), 192 
22

 Brownell, Beijing Games – What the Olympics Mean to China. 34 
23

 Ibid, 192 
24

 Ibid, 208 

http://www.olympic.org/olympic-games
http://www.olympic.cn/china/intro/2007-10-11/1276492.html
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olympiska elden vid invigningen av spelen. Att svaren på de två första frågorna dröjde till 1984 och 

den tredje till 2008 tyder på att det har varit en lång process att få spelen till Kina.  

Folkrepubliken Kina, i fortsättningen kallad Kina, deltog inte mellan 1952-1980 på grund av politiska 

anledningar.25 I och med att Kina genomförde marknadsekonomiska reformer26 ville landets 

dåvarande ledare, bland annat Deng Xiaoping, under 80-talet använda idrottens kraft för att kunna 

visa upp nationen och samtidigt sträcka ut en vänskaplig hand mot omvärlden. Deng Xiaoping sade 

redan i februari 1979 att när tiden var mogen skulle Kina klara av att organisera ett olympiskt spel i 

Kina.27 

4. Hur OS hamnade i Beijing 
I Los Angeles 1984 besvarades därmed två av frågorna kinesiska KFUM hade ställt 1907. Efter detta 

blev det aktuellt att söka svaret på den tredje.  

4.1 Ansökan inför spelen 2000 

En av IOK:s viktigaste uppgifter är att besluta vilken stad som ska få arrangera sommar- och 

vinterspelen. Ansökan lämnas in 9 år innan de tänkta spelen, och diskussioner pågår i två år innan en 

vinnare utses  genom omröstning.28 Processen inför själva ansökan kan i princip inledas i hur lång tid i 

förväg som helst.  Några av faktorerna som idag väger in när beslut fattas och omröstningar sker är:29 

 Tidigare erfarenhet av idrottsliga arrangemang 

 Politiskt och folkligt stöd  

 Säkerheten i staden 

 Miljön  

 Infrastrukturen 

Beijing har tidigare arrangerat stora idrottsevenemang, bland annat Asiatiska mästerskapen 1990. 

Eftersom ansökan om OS 2000 skulle lämnas in under början av 90-talet, byggdes flera av 

anläggningarna med ett framtida OS i åtanke.30 Detta försäkrade sig även Deng Xiaoping om när han 

inspekterade byggnadsplatserna inför Asian games. Han uppmuntrade de ansvariga att söka, för att 

                                                           
25

 Olympiska spelen. Nationalencyklopedin. 
26

 Ett land att räkna med. http://www.ne.se/rep/ett-land-att-räkna-med,Nationalencyklopedin, hämtad 2014-
05-25. 
27

 Brownell, Beijing Games – What the Olympics Mean to China, 142. 
28

 IOC, All About the Bid Process, http://www.olympic.org/content/the-ioc/bidding-for-the-games/all-about-
the-bid-process/ hämtad 2014-05-25 
29

 Inför OS 2008. http://www.ne.se/rep/inför-os-2008, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-13. 
30

 Brownell, Beijing Games – What the Olympics Mean to China, 86 

http://www.olympic.org/content/the-ioc/bidding-for-the-games/all-about-the-bid-process/
http://www.olympic.org/content/the-ioc/bidding-for-the-games/all-about-the-bid-process/
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på så vis öppna Kina ytterligare.31 Man ville helt enkelt vara beredd inför ansökan och dessutom få ut 

mer av anläggningarna som skulle användas vid Asiatiska mästerskapen. Arrangemanget ansågs vara 

lyckat bland de många IOK-representaterna som var på plats, bland annat Juan Antonio Samaranch, 

ordförande för IOK mellan 1980-2000. Spelen var välorganiserade och uppskattade bland deltagare 

och besökare vilket ökade hoppet i staden om att det skulle vara möjligt att anordna ett olympskt 

spel.32 Runt om i staden hängde banderoller med texten ”Kan vi arrangera Asiatiska mästerskapen 

kan vi organisera ett olympiskt spel.”33 

1991 inledde Kina kampen om att få anordna sina första olympiska spel, de spel som slutligen hölls i 

Sydney 2000. Ansökan från Beijing innehöll rekommendationsbrev från både borgmästaren i Beijing 

och från ordföranden för Kinas olympiska kommitté och innehöll detaljer kring hur staden skulle 

arrangera spelen. I ansökan framgick det också hur viktigt det var för kinesiska folket att få anordna 

ett olympiskt spel. En av de sloganer som användes var ”Ett mer öppet Kina väntar på de olympiska 

spelen”.34  Efter en jämn slutomröstning i september 1993 stod Sydney som segrare. En faktor som 

kan ha spelat in i förlusten var bland annat att bilden av en ensam man framför en tank vid 

händelserna vid Himmelska Fridens torg 1989 ännu var färsk i minnet35 och därmed kan Sydney ha 

framstått som bättre lämpat eftersom det inte fanns någon politisk kontrovers i att välja Australien 

som värdland. I efterhand uppdagades dock en mutskandal som kan ha haft inverkan på 

slutresultatet36.  

4.2 Ansökan inför spelen 2008 
Detta hindrade dock inte Kina från att samla nya krafter och göra en ny ansökan för spelen som 

skulle hållas 2008. I september 2000 vände sig Jiang Zemin till Samaranch och sade för att visa sitt 

stöd för ansökan: 

”Att låta Beijing anordna OS 2008 skulle det inte bara gynna den olympiska rörelsen utan även vara 

positivt för Kina och resten av världen” 37 

                                                           
31

 Brownell, Beijing Games – What the Olympics Mean to China, 142 
32

 IOC, Official Report of the Beijing 2008 Olympic Games Volume 1 Bid Documents and Analysis: Passion Behind 
the Bid. http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/2008/2008v1.pdf  2010, 9  
33

 Wang et al, Bai Nian Zhongguo Aoyun Zhi Lu (百年中国奥运之路) 336. 我们能够办好亚运，我们也能办好
奥运. 
34

 IOC, Official Report of the Beijing 2008 Olympic Games Volume 1 Bid Documents and Analysis: Passion Behind 

the Bid. http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/2008/2008v1.pdf 2010, 11. 开放的中国盼奥运 
35

 deLisle, Jacques. “One World, Different Dreams – The Contest to Define the Beijing Olympics”. Owning the 
Olympics:Narratives of the New China. Price, Monroe E. och Daniel Dayan (red) 17-66, s.25 
36

 Brownell, Beijing Games – What the Olympics Mean to China 142 
37

 Wang et al, Bai Nian Zhongguo Aoyun Zhi Lu (百年中国奥运之路), 355: 如能在具有悠久文明并且迅速发展
的北京举办 2008 年奥运会，无论对奥林匹克运动，对中国乃至世界都具有积极意义 

http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/2008/2008v1.pdf
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När ansökan gjordes på nytt var Beijings olympiska kommitté, BOCOG38, mer säkra på sin sak och det 

hade de flera anledningar till att vara. Även i Sverige kunde man läsa om39 att världens folkrikaste 

land var en kraft att räkna med.40 Kina hade sedan den tidigare ansökan hunnit växa ytterligare 

ekonomiskt och kunnat börja investera i grunden i den infrastruktur en värdstad förväntas ha.41  

Beijing ansågs även vara rätt stad i Kina att placera spelen i, då det beskrevs som en viktig stad 

historiskt och kulturellt. Genom att hålla spelen där skulle ett kulturutbyte mellan öst och väst kunna 

gynnas. En tredje anledning som gjorde BOGCO optimistiska inför utfallet var det stora folkliga stödet 

de hade. Över 90 % av den tillfrågade befolkningen stod bakom beslutet att ansöka om OS 2008. 

Detta märktes senare bland annat genom att över 800 000 invånare42  ansökte om att få agera 

volontärer, vilket visar på ett stort intresse bland stadens invånare. Av dessa valdes ca 100 000 ut. 

30 000 av dessa jobbade under Paralympics som genomfördes strax efter att OS hade avslutats.  

Slutligen var man optimistisk eftersom att OS inte hade anordnats i Asien sedan 1988 då spelen hölls 

i Seoul, och heller aldrig i Kina. Spelen brukar spridas geografiskt och hållts eller skulle hållas på alla 

andra kontintenter, förutom Afrika, mellan 1988 och 2008. Med andra ord var det ”Kinas tur”. 43 

Jaques Rogge, dåvarande ledamot som senare blev vald till ordförande för IOK, sade senare att valet 

var enkelt. IOK ville ge spelen till ett land med en fjärdedel av jordens befolkning som aldrig anordnat 

dem.44 

Med beskrivningar av spelen 2008 som ”Folkets Spel”, ”De Gröna Spelen”, och ”De Högteknologiska 

Spelen” marknadsförde sig Beijing gentemot de andra kandiderande städerna. Redan 1998, när 

ansökan först lämnades in, började man vidta åtgärder för att förbättra luften och på så vis lägga 

grunden till ett arrangemang som skulle kunna vara ”grönt”. 45 Inför ett besök av representanter från 

IOK 2001 stängdes ett flertal fabriker ner och körtrafiken begränsades för att skapa lugnare gator och 

friskare luft.46 I övrigt innebar termen att man skulle satsa på miljömässigt hållbara förbättringar av 

                                                           
38

 Beijing Organizing Committee for the Olympic Games 
39

 Inför OS 2008. http://www.ne.se/rep/inför-os-2008, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-13. 
40

 Wang et al, Bai Nian Zhongguo Aoyun Zhi Lu (百年中国奥运之路), 350 
41

 IOC, Official Report of the Beijing 2008 Olympic Games Volume 1 Bid Documents and Analysis: Passion Behind 
the Bid, 13 
42

 Wong, Ola. Drillas att stå, gå och le. Svenska Dagbladet 2008-04-06 http://www.svd.se/sport/drillas-att-sta-
ga-och-le_1101281.svd hämtad senast 2014-05-31 
43

 Wang et al, Bai Nian Zhongguo Aoyun Zhi Lu (百年中国奥运之路),  351 
44

 Longmaj, Jere. OLYMPICS: Beijing Wins Bid for 2008 Olympic Games. New York Times. 2008-07-14 
http://www.nytimes.com/2001/07/14/sports/olympics-beijing-wins-bid-for-2008-olympic-games.html hämtad 
senast 2014-05-30 
45

Sina, Lüse Aoyun: Beijing De Tian Kong Shi Ru He Bian Lan De (绿色奥运：北京的天空是如何变蓝的) 2008-
07-16  http://city.finance.sina.com.cn/city/2008-07-16/102415.html hämtad senast 2014-05-31 
46

 Price, Monroe E. och Dayan, Daniel. Owning the Olympics: Narratives of the New China. Ann Arbor , 
Michigan.:University of Michigan, 2008, 24 
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http://www.nytimes.com/2001/07/14/sports/olympics-beijing-wins-bid-for-2008-olympic-games.html
http://city.finance.sina.com.cn/city/2008-07-16/102415.html


11 
 

staden, bland annat skulle ansträngningar göras för att minska beroendet av fossila bränslen och 

istället övergå till förnyelsebar energi.47 

De två förstnämnda var de viktigaste, eftersom de hade med att göra två av de största problemen för 

att Kina skulle få spelen. När Kina kandiderade på nytt 2001 var det återigen tal om de mänskliga 

rättigheterna, men det fanns även förhoppningar om att genom att låta Kina arrangera skulle dessa 

omständigheter kunna förbättras. En talesman för IOK sade: 

”Även om Kina är långt ifrån perfekt har politik och sport inget med varandra att göra. IOK har ingen 

rätt att lägga sig i. Dessutom tror vi verkligen att om 7 år kommer Kina att ha genomfört många 

förbättringar.”48 

Den stora ansträngningen bar frukt. Den 13 juli 2001 spreds de glada nyheterna på Himmelska 

Fridens torg. 北京成功啦! 中国胜利啦! Beijing har lyckats! Kina har segrat! Detta jublade en 

folkmassa på flera hundra tusen kineser på Himmelska Fridens torg när det blev bestämt att Beijing 

skulle arrangera 2008 års olympiska spel49. Omröstningarna i Moskva avslutades med Beijing som 

slutsegrare framför städer som Istanbul, Osaka, Paris och Toronto.50 Mannen som stod bakom stora 

delar av ansökan, ordförande för BOCOG He Zhenliang, hade redan innan avlöjandet av vinnare på 

känn att Kina skulle ta hem det. Samaranch hade nämligen tidigare under dagen bett sin sekreterare 

ta reda på hur Beijing skulle uttalas.51 Runt om i Kina firade folket och inte minst de högt uppsatta 

politikerna.  Jiang Zemin var på plats vid Himmelska Fridens torg och talade till massan:  

Jag vill gratulera Beijings framgångsrika OS-ansökan å Partiets vägnar! Jag vill tacka er för alla era 

ansträngningar, och tacka för alltstöd från våra vänner från hela värlen.Hela befolkningen kommer 

tillsammans med huvudstaden att arbeta hårt för att 2008 års olympiska spel ska bli en succé!52 

                                                           
47

 IOC, Official Report of the Beijing 2008 Olympic Games Volume 2 Ceremonies and Competitions: Celebration 
of the Games.  
48

 Wang et al, Bai Nian Zhongguo Aoyun Zhi Lu (百年中国奥运之路), 361:”我们都知道中国并非尽善尽美。但

政治问题和体育无关，国际奥委也无权干涉。而且，我们热切盼望，7 年后的中国将有许多美好的新变

化。” 
49

 Xu R.J. and Qin J., Jiang Zemin Zhidian Lan Qing Dui Beijingshi Shenao Chenggong Biaoshi Relie Zhuhe (江泽 

民致电李岚清对北京市申奥成功表示热烈祝贺). 2001-07-14 http://sports.sina.com.cn/o/14161025.shtml 
hämtad senast 2014-05-31 
50

 Wang et al, Bai Nian Zhongguo Aoyun Zhi Lu (百年中国奥运之路),  365 
51

 Ibid, 366 
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Beijings före detta borgmästare Jia Qinglin höll också ett tal under kvällen och framhöll att Beijing 

skulle förbättras, och på så vis leda till att 2008 års olympiska spel skulle bli de mest spektakulära 

spelen som någonsin hållits.53 

5. Förberedelser inför spelen 

5.1 Rivning av det gamla och uppbyggnad av det nya 

Även om området för OS hade ”lagts undan” med just spelen i åtankeredan inför den första ansökan 

med slutresultat 199354, så fanns det områden som behövdes för olympiaden där det redan bodde 

folk. Bland annat fanns det några hus som låg där maratonloppet var planerat att genomföras. De 

styrande i staden hade bestämt att det skulle riva för att ge plats åt de olympiska spelen. 55 Även 

Qianmen, ett historiskt område, hade rivits och återuppstått som ett shoppingdistrikt inför OS.  

En del av processen för att, som det hette, ”försköna staden” och även för att ge plats åt den stora 

mängd hotell som behövdes för att husera den stora tillströmningen av besökare, var att riva 

hutonger. Hutonger är gamla, traditionella låga bostadskvarter som ligger utspridda i Beijing. De har 

funnits i över 800 år och utgör del av stadens historiska charm. De byggdes på den tid då byggnader 

som låg i närheten av Den Förbjudna Staden inte fick vara högre än murarna som omgärdade 

kejsarpalatset. Med andra ord är det inte byggnader som utnyttjar marken på ett effektivt sätt, till 

skillnad från de många höghus som finns i Beijing idag. Hutongerna levde redan på lånad tid på grund 

av höjda markpriser men ett annalkande OS skyndade på processen.56 Som det nämndes tidigare 

kunde den Olympiska Effekten leda till att projekt som det varit tal om länge äntligen blir av. I detta 

fall, med tanke på att många familjer tvingades flytta från sina hem sedan flera generationer57, 

märktes det att det fanns en baksida  när en stad strävar efter förbättring.  

Under OS 2008 skulle 37 anläggningar användas,  varav 19 var byggda från grunden medan övriga 

rustades upp för att leva upp till en enhetlig standard.58 

 

                                                           
53
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民致电李岚清对北京市申奥成功表示热烈祝贺). 我们将不负众望，把北京建设得更美好，把 2008 年奥运
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 Ett land att räkna med. http://www.ne.se/rep/ett-land-att-räkna-med, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-
05-25. 
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http://www.ntdtv.com/xtr/gb/2007/08/12/a62946.html
http://www.ebeijing.gov.cn/Government/Mayor_office/Mayor_bulletin/t929892.htm


13 
 

5.2 Fågelboet 

Få olympiska byggnader har gjort lika stort intryck som Fågelboet i Beijing. Det är nationalarenan 

med över 90 000 sittplatser (varav 10 000 provisoriska) ritad av en schweizisk byrå i samarbete med 

den kontroversielle konstnären Ai Weiwei.59 I media beskrevs den som en perfekt inramning till den 

spektakulära invigningen som följdes av 1,5 miljarder människor världen över.60 Från utsidan ser det 

som namnet antyder, lite ut som ett fågelbo. Det är en speciell och modern arkitektur som gör 

byggnaden enkel att minnas och tätt sammankopplad till de olympiska spelen. Med andra ord är det 

ett nytt landmärke som byggts, och som det nämndes i stycket om city branding är detta ett sätt att 

gå tillväga om man vill skapa en symbol för staden.  

5.3 Luftföroreningarna i Beijing 

Att marknadsföra spelen som ”De Gröna Spelen” var viktigt för att belysa miljöaspekten i 

ansökningsprocessen. Beijings luft är, och var redan då, ökänd. Med tanke på de miljöproblem som 

finns i Kina var det en viktig punkt att framföra att dessa spel skulle bli ”De Gröna Spelen”, och 

därmed visa att Kina var villiga att förbättra situationen. Detta gjordes bland annat i form av utökade 

grönområden i staden, förbättring av kollektivtrafiken och då tidvis under spelen, bättre luftkvalitet i 

form av minskad mängd skadliga partiklar i luften. För att få bukt med luftföroreningarna vidtogs 

bland annat följande åtgärder i förväg: fabriker stängdes ner  eller flyttades till andra platser utanför 

staden och tunnelbanan och annan kollektivtrafik förbättrades i form av utbyggnationer av linjer. 

Bilar vars registreringsskylt slutade på en viss siffra fick bara köra vissa dagar, allt för att minska 

användandet av bilar och därmed minska avgasutsläppen. Utöver detta uppmuntrades delar av 

stadens arbetskraft till att ta semester.61 På så vis skulle omvärlden att bli övertygad om Beijings 

förmåga att ta itu med sina problem. 

Alla dessa åtgärder gav önskat resultat. En månad före spelen kunde man läsa i tidningarna att luften 

hade förbättrats sakta men säkert de senaste 9 åren och antalet dagar med blå himmel per år hade 

ökat sedan 2001.62  

5.4 Maskotarna 

Sedan 1970-talet är det vanligt att spelen representeras av maskotar. Deras utseenden är ofta 

kopplade till unika aspekter av värdlandets natur eller kultur. Spelen i Moskva 1980 hade 

teddybjörnen Misja som maskot och 1984 var örnen Sam maskot för spelen i Los Angeles. Spelen i 
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Beijing ackompanjerades av fem färgglada (samma färger som ringarna i den olympiska flaggan) 

maskotar vars namn var Beibei (贝贝), Jingjing (晶晶), Huanhuan (欢欢), Yingying (迎迎) och Nini (妮

妮). Maskotarna föreställde fyra djur: fisk, panda, tibetansk antilop och svala. Den femte maskoten 

föreställde den olympiska elden.63 Dessa figurers funktion var, utöver att vara spelens ansikte utåt, 

även att stärka bilden av Beijing som en varm och välkomnande stad.64 Figurernas namn består av ett 

tecken som upprepas två gånger vilket är ett vanligt sätt i Kina att uttrycka tillgivenhet till 

namnbäraren. Tillsammans bildar namnen en homonym till Beijing Huanying Ni (北京欢迎你) vilket 

betyder ”Beijing välkomnar dig”. 

6. Själva spelen 

6.1 Invigningen 

Klockan 20.08 den 8 augusti 2008 invigdes de olympiska spelen i Beijing. Den uppmärksamme läsaren 

märker att siffran 8 återkommer i alla avseenden vid val av tidpunkt och det är ingen slump. Talet 8 

är enligt sydkinesisk tradition ett lyckotal eftersom uttalet för siffran 8 (八 bā) påminner om uttalet 

för framgång och lycka (发 fā).
65 Ceremonin innehöll element från både historia, kultur och framtid. 

Stort fokus lades vid de fyra stora kinesiska uppfinningarna: pappret, kompassen, tryckkonsten och 

krutet. Andra utmärkande händelser var när Li Ning tände den olympiska elden66 och Yao Ming i 

rollen som fanbärare för den kinesiska truppen67 klev in på arenan. Egentligen skulle Steven Spielberg 

ha ett finger med i regin av invigningen men på grund av politiska skäl drog han sig ur. Istället hade 

Zhang Yimou, en välkänd kinesisk regissör av filmer som Hero (2002) och House of Flying Daggers 

(2004), ensamt ansvar för regin av invingningen.  

En mindre skandal under invigningen uppdagades några dagar senare. Den lilla flickan som sjöng 

sången ”Ode till moderlandet”  ansågs inte vara tillräckligt söt utan ersattes på scen av en annan, 

som fick mima till den första flickans inspelade sång.68 Detta får ses som ett tecken på 

invigningsceremonins betydelse – allt skulle vara perfekt när Kina visade upp sig för världen. 
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Förhoppningen med invigningen var att visa allmänheten om vad Kina har att erbjuda. Bortser man 

från det politiska klimatet och smogen kvarstår ett vackert land med rik historia. Beijing som stad 

sågs som en modern, effektiv men ändå traditionell stad.69  

6.2 Resultat från spelen 

Idrottsmässigt för Sveriges del var spelen ingen större triumf efter som inte en enda guldmedalj togs. 

För Kina däremot blev det som förväntat ett medaljregn utan like. Som nämndes i inledningen vann 

Kina medaljligan stort framför konkurrenter som USA och Ryssland. I IOK:s utvärderingsrapport från 

2009 om spelen hyllas Kina för den lyckade organiseringen av det dittills största olympiska spelet som 

anordnats. Arrangemanget ansågs vara en succé ur fler olika perspektiv, inte minst ur miljösynpunkt. 

Beroendet av kol som energikälla hade minskat och kollektivtransporten hade förbättrat. Enligt IOK 

infriades löftet om ”De Gröna Spelen”, inte minst genom den ökade medvetenheten om vikten av 

gröna ytor i stadsmiljö. 70 

7. Arvet efter OS 

Ett uttryck som beskriver ett misskött arv efter ett påkostat arrangemang är ”vita elefanter”.71 Med 

detta menas det att stora anläggningar har byggts och/eller stora investeringar har gjorts men som 

ger väldigt lite tillbaka. När jag har läst om hur det har gått för andra städer som arrangerat OS har 

denna fras upprepats i artikel efter artikel, för det är sannerligen inte lätt att förvalta det som står 

kvar när uppståndelsen har lagt sig. Som det nämns tidigare i texten har den långsiktiga planeringen 

stor betydelse när det gällre att förvalta det olympiska arvet i en stad. Själva spelen pågår i knappt en 

månad och därefter försvinner atleterna och publiken. Helt plötsligt står staden där med 

idrottsarenor i världsklass för alla olympiska sporter och hotell som klarar en plötslig tillströmning på 

tusentals personer. Risken finns därför att arrangera ett OS leder till att det dyker upp ”vita elefanter” 

i en stad.  

7.1 Vad används olika idrottsanläggningar till idag? 

Många av anläggningarna som användes under spelen förlades i eller vid universitet, så att man efter 

spelen kunde låta studenterna använda dem i sin träning. IOK:s officiella rapport berättar att många 

arenor har renoverats eller byggts om, t ex är Vattenkuben numer ett vattenland.72 Vad de låter bli 

att nämna i rapporten är att byggnader som tex Fågelboet inte längre används för att arrangera stora 
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tävlingar. Med världens största befolkning borde det inte vara omöjligt att ha slutsålda arenor vid 

sportevenemang ett par gånger om året. Det kostar ca $11 miljoner om året att underhålla arenan, 

och den används knappt för sport-evenemang utan är ett olympiskt museum och  en turistattraktion. 

På samma banor där Usain Bolt slog världsrekord efter världsrekord kan nu turister åka omkring på 

en Segway. Inne i det olympiska museet återfinns vaxdockor som föreställer bland annat olika 

medlemmar i IOK.73 Majoriteten av besökarna är kineser, vilket tyder på att det syvende och sist var 

väldigt viktigt ur en nationell synpunkt att arrangera ett olympiskt spel.  

En teori om varför Fågelboet inte lyckas ha en regelbunden hyresgäst kan ha att göra med att de 

mest populära sporterna i Kina utövas framför allt på mindre planer. Bordtennis, badminton och 

gymnastik behöver inte en anläggning som Fågelboet för att kunna genomföras, det skulle snarare 

verka till dess nackdel såvida inte det rör sig om enormt stora uppvisningar, i stil med OS-invigningen.  

Ser man till USA och deras mest populära sporter, amerikansk fotboll och baseball 74, är det tydligt att 

dessa sporter kräver större arenor. Dessutom är båda sporterna stora publikmagneter redan på 

collegenivå och kan därför dra nytta av en arena som kan ta emot många åskådare. Inför OS i Atlanta 

1996 byggdes den olympiska arenan med stadens baseball-lag i åtanke. Efter spelen var det enkelt 

att omvandla stadion och därför utnyttjas den flitigt än idag av staden. Samma sak hände med 

arenan för simsport; ett närliggande universitet övertog ansvaret för skötsel och har omvandlat den 

till en hall för diverse idrottsaktiviteter.75 

Även om spelen skänkte en oförglömlig upplevelse åt såväl atleter som besökare var deras tid trots 

allt någorlunda tidsbestämd. Med tanke på den stora mängd människor vars hem blev rivna för att ge 

plats åt just detta kan man ifrågasätta om det var värt det. Detta särskilt med tanke på att inte alla 

byggnader ifråga utnyttjas fullt i dagsläget. Hade man på något sätt kunnat tänka i mer provisoriska 

banor, dvs temporära hallar för olika sporter, hade man efter spelens slut kunnat ta tillbaka marken.  

Detta var en metod som de olympiska spelen i London 2012 anammade, då man på grund av stadens 

begränsade utbud av plats valde att ha ett flertal temporära idrottsanläggningar, såsom 

handbollsarenan och beachvolleybollplanen, så när spelen avslutades kunde de nyttja marken till 
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annat. Efter spelen monterades de ner och ytan var därmed disponibel för annan användning, eller i 

vissa fall återgick ytan till dess tidigare funktion, som exempelvis parker. 76 

Att tänka i provisoriska banor som i London är en mer hållbar lösning än den Aten hade 2004. När 

spelen ”kom hem” till Grekland, drygt 100 år efter att de hade återuppstått, hade myndigheterna 

investerat stora summor i att arrangera ett storslaget OS. Budgeten överskreds med råge, särskilt 

efter terrordåden 11 september 2001 som ledde till att kostnaden för säkerheten skenade. Idag står 

21 av 22 anläggningar tomma och misskötta, eftersom det inte fanns någon konret plan på vad man 

skulle göra med dem när spelen var slut. 77 Kortsiktigt planerande i kombination med den ekonomiska 

katastrof som drabbade Grekland strax efter spelen gjorde att arvet efter OS blev negligerat. Flera av 

arenorna är idag övervuxna av ogräs och täckta av grafitti. 78 

7.2 Luftföroreningarna 

Luftföroreningarna, som var en het fråga innan och under spelen, hade året därpå återgått till de 

farliga nivåer de legat på innan. Trycket som omvärlden och Kina själv hade satt på Beijing för att 

kunna garantera ett säkert deltagande för de tävlande släppte efter spelen och detta ledde till att 

nivåerna av skadliga partiklar i luften återgick till nivåerna innan spelen.79 Förändringarna varade så 

länge spelen varade. 

7.3 Förebilden för ett lyckat OS – Barcelona 1992 

Exempel på städer som har tagit tillvara på den olympiska effekten är Barcelona. Inför Barcelonas 

olympiska spel 1992 rustades stora delar av staden upp, främst inom infrastrukturen. Flygplatser, 

hamnen, vägar i allmänhet – kort sagt förbättrades möjligheterna att transportera sig till, från och 

inom staden.80 Kusten mot Medelhavet upplevde två stora förändringar till följd av att förlägga OS i 

Barcelona: den ena var att en ny hamn byggdes, och att en stor strand anlades81.. 

 Dessa samt många fler förändringar ledde till att Barcelona blev ett turistmål av rang då de kunde 

erbjuda så mycket i en och samma stad. Berg, strand och intressant arkitektur exponerades för hela 

världen när OS hölls i Spaniens näst största stad82.  
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7.4 OS påverkan på Beijings varumärke 

En studie genomförd av professorer vid Fudan Univeristy i Shanghai visar att intrycket de olympiska 

spelen gjorde i Beijing troligtvis var marginell. Medan de säger att spelen i sig var en succé, är de 

skeptiska till de faktiska effekter det fick på Beijing som varumärke. Detta förklarade de med Beijing 

redan hade en mycket stark och välkänd profil, dvs som den historiska och traditionella staden. Det 

var ju några av de anledningar som belystes i den vinnande ansökan. Dessutom var det, enligt 

författarna, den största anledningen till att turister lockades dit.83 Detta kan man tolka som att 

oavsett vad man byggde till, dvs de påkostade arenorna och det som medföljde, var det inte något 

som lockade folk till staden. Redan tack vare turistattraktioner som den Förbjudna staden eller 

Himmelska fridens torg hade folk anledning att åka till Kinas huvudstad.  

En annan förklaring till varför Beijing inte verkar ha blivit ihågkommen som en olympisk stad har att 

göra med dess storlek. Sommarspelens storlek har vuxit till den grad att arrangemanget enbart går 

att hålla i städer av en viss storlek. Detta innebär att städer i utvecklingsländer får ännu svårare att 

konkurrera vid omröstningar eftersom de ofta har svårare att frambringa den förändring som 

behövs.84 Kostnaderna för att arrangera spelen har ökat drastiskt, och i vissa fall lett till att 

skattebetalarna i berörda städer betalar av skulder även flera år senare, exempel på detta är 

Montreal, Sydney och Aten.85 Det är mängder av tävlande som ska inkvarteras, publik och media 

likaså, och alla ska på ett smidigt kunna förflytta sig mellan olika platser. Därför kan sommarspelen i 

princip bara genomföras i de befintligt stora städerna som dessutom i regel redan är kända. Även om 

en större stad har bättre kapacitet att arrangera, bör mindre städer naturligtvis inte dra sig för att 

ansöka. Effekten av ett (lyckat) olympiskt spel kan visa sig väldigt gynnsamma, som i fallet med 

Barcelona. Stora förändringar i staden kan ligga rätt i tiden och att arrangera ett OS kan få igång de 

förändringar som det länge har varit tal om för att ge staden en boost.  

8. Slutsats 

Idén om val av uppsatsämne uppstod när jag var på semester i Sapporo, värd för de olympiska 

vinterspelen 1972. Hade det inte varit för att Sapporo en gång hade hållt OS hade jag, som har ett 

stort intresse för just olympiska spel, troligtvis inte ansträngt mig för att åka dit eftersom jag hade 

troligtvis inte känt till staden. Väl på plats hade jag möjligheten att besöka deras OS-museum och se 

ut över staden från backhoppsbacken. För många städer, särskilt vinter-OS som vanligtvis hålls i 
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mindre städer (eftersom naturförutsättningarna begränsar valmöjligheterna för IOK), är det en 

möjlighet att visa upp sig och verkligen se till att man blir en punkt på kartan. T ex, hur många kände 

till Nagano eller Sotchi innan de arrangerade OS 1998 resp. 2014? När jag inledde arbetet var jag 

övertygad om att Beijing hade upplevt en enorm effekt av att anordna de olympiska spelen. Men allt 

eftersom jag förstod vad som gör en stad till en olympisk stad, förstod jag att stadens rykte sedan 

tidigare påverkar effekten av ett olympiskt spel. 

Jaques Rogge sa en gång “Once an olympic city, always an olympic city”.86 I fallet med Beijing är det 

tudelat. I vissa avseenden märks inte effekterna av spelen, t ex i en av de tyngsta miljöfrågorna 

nämligen problemet med luften. Många åtgärder som vidtogs är så gott som obefintliga och den 

skadliga luften har åter sänkt sig över staden.  

Rent fysiskt bär staden spår av OS även om Fågelboet idag inte längre har den stora idrottsliga 

betydelse det hade under spelen. Det går inte att förneka att den kanske viktigaste rollen arenan 

spelar idag är den som nämndes i början av texten, nämligen som landmärke och som symbol för 

Beijing och deras framgångsrika arrangemang av spelen 2008. Med dess unika arkitektur och med 

tanke på hur många som exponerades för bilden har Fågelboet etablerat sig bredvid välkända 

symboler för Beijing och Kina såsom Kinesiska Muren och Förbjudna Staden.  
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