
 

 

 

 

 

Daniel Wrinell 

 

Den tillfälliga (besöks)platsen – 

Gillespie Road 

En fallstudie om en gata i närheten av en 

fotbollsarena 

 

The temporary (visitant)place – Gillespie Road 

A case study about a street adjacent to a football stadium  

 

Turismvetenskap 

C-uppsats 

 

 

 

 

Termin: VT-2017 

Handledare: Mats Nilsson 

 
 



Sammanfattning 

I den här fallstudien utforskas relationen mellan gata, besökare och fotbollsmatch. Det är en 

explorativ studie där fokus ligger på att utforska hur plats skapas på gatan Gillespie Road i norra 

London inför att en fotbollsmatch ska spelas och vilket rollspel mellan människor som sker på den 

skapade platsen. Inledningsvis görs en introduktion till vad som ligger bakom fallet som undersöks. 

Syftet med studien är att beskriva och förstå gatans föränderlighet och rollspelet därav genom 

relationen mellan gata, besökare och fotbollsmatch. I metodavsnittet behandlas studiens 

uppbyggnad och strukturering, med etiska frågor och tillvägagångsätt som använts under arbetets 

genomförande. I fallstudien ligger en bildanalys till bas för insamling av data som även har 

kompletterats med fältobservation och samtalsintervjuer på plats samt sekundärdata i form av 

ankomststatistik till tunnelbanestationen Arsenal på Gillespie Road. Ett teoretiskt ramverk 

presenteras, ramverket har en grund av intresse genererat av fotbollen i sig eller händelsen 

fotbollsmatch och matchens inträffande. Därefter utforskas relationen mellan människors aktivitet, 

matchdag och plats. Teorierna utvecklas med hjälp av tidigare publicerade verk som relaterar till 

studiens problemområde för att bygga en grund till fallstudien som genomfördes under en helg i 

samband med att Arsenal FC tog emot Manchester United på Emirates Stadium den 7 maj 2017. I 

fallet beskrivs händelseförloppet av att forma en plats, hur den anpassas inför matchen och hur 

den används av människor i olika roller. Studien belyser ett fenomen som inte är vida utforskat, av 

vad som uppkommit har inte tidigare studier fokuserat till hur gator förändras och används i 

samband med evenemang. Studiens resultat visar att det sker en tillfällig förändring på en 

bostadsgata till att bli en plats för besöksnäring under några timmar inför match. Det skapas en 

annan plats än den plats som skapas under vardagen på Gillespie Road, det blir till en plats där 

konsumtion ska ske och sker. Förändring längs gatan sker i olika steg, från tidigt på morgonen 

under matchdagen där försäljare och organisatörer bygger upp gatan i en ny tappning för att 

tillmötesgå besökares efterfrågan. Därefter fyller konsumerande besökare gatan med ny mening 

under några timmar och utför tillsammans med försäljare och organisatörer ett rollspel på den 

tillfälligt skapade platsen. Gatan var därefter under ett par timmar karaktäriserad av att konsumtion 

sker, innan flöden av människor övertar gatan närmare att matchen ska starta. Gatan återställs till 

att vara en plats för vardagens funktioner inom några timmar efter att matchen har avslutats, utan 

spår av vad som har varit karaktäriserande under dagens lopp. 
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Abstract 

This thesis is a case study of how streets are formed/transformed and used adjacent to a football 

stadium. The aim of the study is to describe and understand the temporary change and the roleplay 

derived of the changes through the relations between streets, visitors and a football match. It is an 

explorative study, through a case study approach where data is collected through multiple methods. 

The main body of the collected data is based on a visual text analysis while also using the methods 

of observation and short interviews. Data from London Undergrounds arrival statistics at Arsenal 

Station are in part being used as well.  

Building up for the Case: The temporary (visitant)place – Gillespie Road, I rest the study on a 

theoretical framework starting out with an interest in the event of a football match. Thereafter the 

relations between visitor’s activity, a matchday and place are explored. The case study takes place 

on the street Gillespie Road in north London, United Kingdom outside of the Arsenal Station 

during a home game for Arsenal FC in the English Premier League. It was conducted during the 

weekend 6-7th of May when Arsenal played Manchester United at the Emirates Stadium. The 

findings of the study were that the street is transformed from a local neighbourhood street to a 

place for visitors during a matchday. The change evolves in stages during the matchday and has a 

temporal duration that involves performances by actors in the roles of host, guest and organizers. 

The study has, to the extent of what has been discovered during the process, contributed to new 

knowledge of how a street temporarily is transformed to a place for visitors. 
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Förord 

Denna studie innebär att en treårig studietid på Turismprogrammet vid Karlstads Universitet är 

över. Det har varit en lärorik process som nu har nått fram till slutstationen på denna resa. Tack 

till alla er som har läst programmet och lycka till i framtiden. Vill också säga tack till hela min familj 

som har stöttat mig genom dessa tre år, speciellt mina föräldrar, det hade inte gått utan er. Slutligen 

vill jag också tacka Mats för fantastiskt bra handledning genom uppsatsen.    
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

På en gata i anslutning till en station i en engelsk stad är det något som sker. Det är 15 grader varmt 

på eftermiddagen den 7 maj. Det är folk som pratar, folk som flanerar, folk som skrålar, folk som 

intar dryck. Genom människomassor på väg till en fotbollsmatch finns i luften en spänd förväntan. 

I grunden är fotboll ett enkelt spel, det handlar om att göra fler mål än motståndarna under en 

tidsperiod på 90 minuter. Även om fotboll i sig självt kan vara ett enkelt spel så har dess utveckling 

som en organiserad idrott varit en källa för diskussioner. Det var inte förrän år 1863 då det engelska 

fotbollsförbundet, The Football Association grundades i England som en gemensam kod (regler) 

för spelet organiserades (The Football Association [The FA], 2017; Fédération Internationale de 

Football Association [FIFA], 2017). Dock finns det skäl till att säga att fotboll har anor tillbaka till 

förhistorisk tid. Generellt anses dock grundandet av The FA att vara starten på den organiserade 

fotbollen med klubbar som spelar mot varandra, något som redan 1872 lockade 4000 personer till 

att åskåda en match mellan England och Skottland (The FA, 2017). Utvecklingen har gått fort 

sedan starten av den organiserade fotbollen och i samtiden är fotboll en av världens största idrotter, 

kanske till och med den största, både när det gäller antal utövare och supportrar/åskådare. 

Lockelsen till att vara en del av en fotbollsmatch har inte avstannat utan den uppåtgående trenden 

fortsätter (FIFA, 2017). Exempelvis att intresset för konsumtion av engelsk fotboll sker globalt och 

är vida utspritt med TV-sändningar av Premier League, den engelska högsta ligan, i 175 länder 

(VisitBritain, 2015). 

I den organiserade fotbollens födelseland England är, i studiens samtid, en av de största arenorna 

för ligafotboll Arsenals Emirates Stadium i London. Arsenal rapporterade år 2016 att det sålts 59 

834 biljetter i snitt till var och en av de 27 matcherna som Arsenal spelade på Emirates Stadium 

under fotbollssäsongen 2015/2016. Det innebär, med undantag för de biljetter som inte har 

nyttjats, att minst 1,6 miljoner besök genererats till området på grund av matcher som Arsenal 

deltagit i (Arsenal Football Club [Arsenal FC], 2016). Mängden fotbollsintresserade som väljer att 

bege sig till en match mellan Arsenal och ett motståndarlag innebär att det blir ett hårt tryck på 

området runt arenan under en relativt kort tidsperiod. Det är de facto inte enbart på arenan det 

sker saker i samband med match utan även i området kring arenan. Detta är inget nytt utan 

fotbollskultur riktat till matcher och pubar har sedan länge varit nära relaterade med varandra och 

det finns flera studier av bland andra Weed (2007) och Dixon (2013) som visat på deras relation. 

Men fotbollskulturen på matchdagen uppstår inte enbart på arenan eller på pubar utan även ute på 
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gatorna som leder fram till arenan. En uttalad sanning är dessutom att när det sker aktivitet och 

rörelse vid en viss lokalisering lockar det människor genom att mängden av människor i sig för 

med sig att platsen uppfattas vara platsen att vara på, vilket får till följd att fler människor än bara 

åskådarna till matchen i sig väljer att röra sig i omgivningen (Urry och Larsen, 2011). När det finns 

tillräckligt många människor som lockas till en plats har studier visat på att det får till följd att den 

lokala kulturen anpassas för att underlätta kommers och således till att bli en konsumtionsvara, 

människor på platsen intar rollerna av värd och gäst. Där människorna på platsen blir aktörer som 

intar roller och framför ett skådespel av skilda utföranden (Sheller och Urry, 2004). Detta skådespel 

sker inom en bestämd miljö som för en stund är anpassad för besökarna, en konsumtionsplats, 

som kan liknas vid en turistbubbla (Craik, 1997).  

Gatan studien sker på är Gillespie Road i området Highbury av norra London. Gillespie Road 

används som exempel för att belysa hur en plats förändras och används i samband med ett 

idrottsevenemang inom ramen för vetenskaplig forskning. Tillsammans har ovanstående nämnda 

anledningar genererat intresse för en studie av den förväntansfulla aktiviteten som sker på den 

utvalda platsen i anslutning till Arsenals Emirates Stadium innan avspark på matchdagen. Det finns, 

enligt mig, fog för att betrakta Gillespie Road som en “dörröppnare” till en annan värld, som 

uppmärksammar oss vad det är vi ska och kommer att vara med om. 

 

”Football in London – at Spurs, Chelsea, Highbury and, to a lesser extent, West Ham –  has 

become a suburban afternoon out. The demographics have changed now, and all those people who used 

to walk to the game from Islington and Finsbury Park and Stoke Newington have gone: they’re 

either dead or they’ve sold up, moved out to Essex or Hertfordshire or Middlesex.” (Hornby, 1992, 

s.204) 
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1.2 Problemformulering 

Vi kan av diskussionen ovan konstatera att gå på fotboll följer en uppåtgående trend och ligger rätt 

i tiden för fler än enbart de fotbollsintresserade vilket inneburit en ökad attraktionskraft jämfört 

med tidigare årtionden (VisitBritain, 2015; FIFA, 2016). Fotbollsmatcher lockar människor till att 

besöka platser och utföra aktivitet i anslutning till arenan. Det har sedan tidigare genomförts flera 

studier om supportrars aktivitet och gemenskap före, under och efter matcher där återkommande 

mönster och beteende har beforskats. Ett mönster och beteende är att i samband med evenemang 

finns en tendens att bege sig till platsen för evenemanget tidigt på dagen för att därigenom bygga 

upp en stämning och på så sätt göra den tidigare tidsbegränsade händelsen till en heldagsupplevelse. 

I USA visar studier av James, Breezeel och Ross (2001) och Bradford och Sherry JR (2015) att 

supportrar av amerikansk fotboll i samband matcher väljer att mötas upp tidigt på morgonen på 

parkeringsplatser i syfte att genom ett sådant handlande både förlänga upplevelsen och förhöja den. 

James et al. (2001) och Bradford och Sherry JR (2015) har studerat ’tailgate’, som detta fenomen 

kallas, där människor närmast ritualistiskt redan tidigt på morgonen samlas för att tillsammans 

skapa en plats. Därmed skapas en möjlighet att bygga upp stämning inför match, vilket sker på 

parkeringen utanför arenan. I England sker en liknande process men där supporterkulturen istället 

enligt traditionen väljer att bege sig till arenans närområde innan matcher för att där möta upp 

vänner för att umgås och föra diskussioner inför stundande avspark (Weed, 2007). Flera av 

studierna har dock uppehållit sig runt puben där puben fått utgöra en plats för att konsumera 

fotboll. Puben har till följd därav funktionen som dels en samlingspunkt innan match men även 

som en plats där matchen kan beskådas (Weed, 2007; Dixon, 2013). Det finns till och med fog för 

att säga att puben har blivit föredragen av allt fler människor för att konsumera idrott, då det är 

möjligt att konsumera fotboll med vännerna utan att behöva besöka arenan. Det intressanta är dock 

att förutom besök på pubar samlas även människor på gator och andra platser runt om arenor i 

väntan på att det ska bli dags för match. Det intressanta är att vi talar om gator som egentligen är 

skapade för att underlätta kommunikation. Gator där det finns en skarp och tydlig uppdelning om 

vad som är privat respektive offentligt utrymme. Men även en tydlig uppdelning i vad som är 

trädgårdar, banor gjorda för gång- respektive biltrafik. Gatorna benämns och hanteras som ett 

sidospår i studier utförda av bland andra Edensor (2015) och Iannaccone (2013), men av vad som 

har uppkommit har aktivitet på gator i samband med fotboll inte varit i fokus för tidigare studier. 

Fenomenet att samlas på gator i anslutning till en arena i samband med en matchdag är således inte 

någon ny företeelse, men än så länge är det lustigt nog outforskat eller så har det enbart utförts 

studier i ytterst begränsad utsträckning om fenomenet. Om detta är sant så har studier inom idrott 

och turism mer eller mindre missat detta fenomen. Det innebär att det finns en brist på kunskap 



4 
 

utifrån flera frågor i kontexten att vi vet att fotbollsmatcher lockar besökare till matcher i god tid 

innan match. Vi vet dessutom varför pubarna har blivit centrala för konsumtion i samband med 

fotbollsmatcher, men vi vet inte så mycket om vad som sker på gatorna som finns i anslutning till 

arenor innan match. Det intressanta blir att studera hur platsen, gatorna, formas för att tillmötesgå 

de tillfälliga besökarna och hur offentligt respektive privat utrymme används som en plats för att 

förlänga och förhöja upplevelsen av ett evenemang. Det är även intressant att utforska hur 

människor utövar aktivitet i olika roller av utförande på plats under dagen för evenemang. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Denna studie är avsedd till att utforska fenomenet gators föränderlighet och användande inför 

fotbollsmatcher. Syftet är att beskriva och förstå gatans föränderlighet och rollspelet därav genom 

relationen mellan gata, besökare och fotbollsmatch.  

För att kunna besvara syftet har följande frågor identifierats: 

  

• Hur formas/förändras gator inför en fotbollsmatch? 

• Hur intas och utövas roller bland gatans aktörer? 

 

1.4 Disposition 

Studien sker med en fenomenologisk ansats för att nå en helhetsbild av hur en gata förändras och 

används inför fotbollsmatcher. I studien är upplägget att inledningsvis presentera en bakgrund till 

ämnet. Sedan problematiseras bakgrunden genom att formulera en problemställning vilken bygger 

upp till ett syfte som är följt av två frågeställningar som studien utgår ifrån att undersöka. Därefter 

har teorier överskådats och skildrats för att skapa en grund för en undersökning. Frågeställningarna 

har därefter utforskats genom ett teoretiskt ramverk där relationen mellan människors aktivitet, en 

matchdag och plats varit i fokus. En litteraturgenomgång ger inledningsvis insikt i problemområdet 

och placerar undersökningen i kontext av tidigare forskning (Smith, 2010). Sedan används multipla 

metoder för insamling av empirisk data, vilket gör att fenomenet som studeras kan ringas in från 

olika håll och komplettera varandra till en helhetsbild av fallet (Smith, 2010). I studiens empiriska 

avsnitt hanteras Fallet: Den tillfälliga (besöks)platsen – Gillespie Road genom fältundersökning i 

London, England. I analysavsnittet därefter har teorierna vävts samman med fältundersökningens 

insamlade data för att bygga upp för att nå fram till slutsatser.  
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1.5 Avgränsningar 

Det är viktigt att understryka att fotbollen i sig inte är i fokus i denna studie, men det som är i fokus 

är beroende av fotboll, då fotbollsmatcher med stor sannolikhet utgör en av anledningarna till att 

människor besöker den utvalda platsen. Det finns därmed anledning till att säga att fotboll bidrar 

till att locka människor till att avlägga besök, förmodligen oavsett om du är fotbollsintresserad, ska 

på matchen eller helt enkelt passerar platsen. Det är inte enbart människor från närområdet som 

lockas av idrottsevenemang utan även människor som är på besök i staden. Det finns i och med 

det fog för att säga att människor utför aktivitet inom besöksnäring (Braunerhielm, Harkman och 

Westlindh, 2013). Fokus i denna studie är hur en plats påverkas av aktiviteten fotbollsmatch under 

en matchdag, vilket sker genom att beskriva och förstå detta fenomen utifrån relationen mellan en 

speciell gata, besökare och inför en fotbollsmatch.  
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2. Metod 

2.1 Fallstudie 

I denna fallstudie avser jag att utforska fenomenet gatans föränderlighet och användande inför 

fotbollsmatcher. Det sker genom att studera en plats, Gillespie Road, där aktörer och besökare 

verkar på en matchdag i fotboll. Studien sker med ett induktivt angreppssätt och innefattar både 

upplevelser som uppfattningar, jag är inte ute efter att göra generalisering av det som framkommer 

utan snarare synliggöra ett fenomen (David och Sutton, 2011). En fallstudie är en forskningsstrategi 

där vidare förståelse av ett fenomen kan nås genom att studera ett exempel, ett specifikt fall som 

inträffar (Veal, 2011; Smith, 2010). Det kan vara en situation som uppstår eller inträffar där flera 

aspekter tillsammans kan länkas ihop för att bygga en helhetsförståelse av ett fenomen (Smith, 

2010). En fallstudie går bortom att vara en enbart kvalitativ metod då den kan inkludera både 

kvalitativ och kvantitativ data i den empiriska delen av studien. Denna blandning av data är för 

tillvägagångssättet en nyckelfunktion då det ger möjlighet för data att komplettera varandra där de 

individuellt stöter på gränser (Veal, 2011; Smith, 2010). Ett fall kan vara på internationell skala såväl 

som lokal skala, en småskalig, privat händelse eller ett globalt evenemang. Det är även möjligt att 

använda både primära som sekundära källor i samspel för att på så sätt komplettera varandra och 

därmed möjliggöra och öka validering av vad som framkommer i studien (Veal, 2011; Johannessen 

och Tufte, 2003). En fallstudie innebär inte skapande av universell kunskap utan förklarar specifika 

fall som kan förklara ett omfattande fenomen. Studien behandlar en gata som är specifik och skapar 

en plats som uppstår i viss tid och rum, något som är föränderligt är det inte möjligt att exakt 

återskapa undersökningens resultat, även om det bör vara möjligt att se likheter som kan göra 

studien trovärdig. Fallstudier kan därmed uppfattas vara en begränsad strategi då det inte är möjligt 

att överföra till att genomföra samma undersökning i andra miljöer/platser (Veal, 2011). En 

fallstudie bör vara utforskande med utgång i teorier som existerar, det är ett sätt att rapportera för 

att försöka förstå socialt beteende (Smith, 2010). En fallstudie fokuserar på ett fall i tiden och det 

ger möjlighet att omfattande hantera data kring fenomenet, då den går att begränsa i relation till 

relevans för fallet. Det finns också grund för att kunna anpassa studiens strategi genom att 

insamlingen sker i en flexibel process (Veal, 2011). Fallet bryter normen för moderna arenors 

lokalisering i kontext av att Edensor (2015) skildrar utvecklingen av arenors konstruktion till att ha 

samma form, något som stämmer med studien. Men att nya arenor allt mer lokaliseras enligt samma 

mönster utanför staden, vanligen i nya områden, stämmer inte med studiens fall, det gör fallet till 

atypiskt (Veal, 2011).  
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2.2 Världssyn 

Studien sker med avsikt att nå kunskap genom att se till människors aktivitet inom en viss fysisk 

avgränsning och kontext, vilket exempelvis kan vara genom interaktion mellan individer eller deras 

rörelser inom ett utrymme. Den verkligheten som studeras är inte absolut utan karaktäriseras av att 

vara relationellt skapad och föränderlig. En relationell syn betyder att händelser sker i relation eller 

till följd av något. Det innebär till exempel att en slutsats inte är definitiv utan att slutsatsen snarare 

är den mest troliga i situationen undersökt (David och Sutton, 2011). Traditionellt har det 

positivistiska paradigmet varit basen för kunskap med bestämda regler och lagar som kan förklara 

objektet i studien, något som stammar från naturvetenskaplig forskning med objekt som 

exempelvis saknar tankar och beteende (Ayikoru, 2009). Det kan vara problematiskt att applicera 

positivismens regler på studier av sociala världar, då det innebär att forskaren i utgångspunkten 

förlitar sig på att det går att kontrollera mänskliga tankar och dess beteende. Att se kunskap som 

något som inte är absolut är del av det socialkonstruktivistiska paradigmets framväxt inom 

vetenskaplig forskning och är möjligt att se som en reaktion mot positivismens absoluta tolkning 

av världen (Ayikoru, 2009). Jag anser ett socialkonstruktivistiskt synsätt vara passande för 

uppsatsen, då kunskap även behöver väga in vilken kontext som bidrar till att skapa mening och 

tolkning av situationen som råder, att det finns flera verkligheter (Ayikoru, 2009). 

 

2.3 Kunskapsgrund 

I den för studien aktuella kontexten sker en förändring på gatan Gillespie Road i London Borough 

of Islington i samband med hemmamatch för Arsenal. Det är en fenomenologisk förståelse som 

är basen för kunskapen i fokus. En fenomenologisk ansats innebär att vara öppen för att förstå det 

som studeras perspektiv och då fokus ligger på ett platsbaserat fenomen, en gata, behöver den 

upplevas genom närvaro på platsen. Det som söks inom fenomenologi är vad som länkar delar på 

platsen samman i sin fria form (Kvale, 1997). Händelsen på gatan i studien stammar från levd 

erfarenhet och är beroende av att människor utför aktivitet på en plats, eller med andra ord att 

människor genom sin aktivitet fyller gatan med ny mening. I en studie där objekt som studeras är 

föränderliga och beroende på vilken situation som råder i aktuell tid och rum behöver en forskare 

vara närvarande på platsen och involvera sig i processen som sker (Kvale, 1997). Det är svårt att 

fånga hur en gata förändras utan att se hur det sker. Att studera en plats i rådande kontext kräver 

även reflexivitet hos forskaren, det behövs öppenhet i synen på situationen, något som då även 

talar för att studien är inom det socialkonstruktivistiska paradigmet och bör ske utforskande i syfte 

för att beskriva ett fenomen och lyfta möjliga anledningar till vad som ligger bakom det som sker. 
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En explorativ anledning, där utforskande av vad som sker på en plats är i fokus, gör att det är 

passande med ett induktivt tillvägagångssätt, att öppet söka efter fenomenets relationer (Veal, 2011; 

Ayikoru, 2009). Det som framkommer av fenomenologiska undersökningar innebär inte att det är 

sanning utan det kan ses som vad forskaren kommer fram till som den mest relevanta slutsatsen. 

 

2.4 Val av metod 

Utgångspunkten är att kunskap baseras i förståelse som kan genereras genom att undersöka vad 

som sker på en plats. För att veta vad som ska utforskas/observeras på platsen behöver studien 

även vila på teoretiska utgångspunkter av vad som existerar och länkar fenomenets delar samman 

(Jennings, 2009). Då data samlas in genom uppfattning av situationer är det huvudsakligen primära 

källor som bygger studien, något som även betyder att materialet är subjektivt tolkat. Subjektivt 

uppfattad kunskap lägger i sin tur betydande vikt på förklaring och transparens av studiens moment 

för att nå ett resultat som är möjligt att återskapa. Materialet som tolkas är en vid uppsättning av 

informativ data, det är inte huvudsakligen byggt på statistik som ska kvantifieras för att skapa ett 

numeriskt resultat genom tolkning, utan fokus ligger på att tolka, försöka beskriva och förklara den 

aktivitet som sker mellan människor och/på platsen. Att tolka data som är upplevd eller samlad 

genom intryck och aktivitet på en plats talar för att det är en kvalitativ studie (Veal, 2011). Då 

studien är avsedd till att utforska fenomenet platsers föränderlighet hanteras människors aktivitet 

på en lokalisering. Därmed placeras fokus på människors aktivitet, vad de gör och hur praktiken är 

inramad i det fysiska rummet och inte varför de gör det. Med andra ord söks inte svar om varför 

människor utför sin praktik utan fokuserar till vad de gör, vilket då kan ske genom att delta på plats 

och nå intryck av aktörer inblandade genom närvaro. En anledning till att platsen har valts är att 

innan den nya arenan Emirates Stadium byggdes var Arsenal Station det enklaste alternativet att ta 

sig till Arsenal Stadium/Highbury. Ena läktaren, “The North Bank” var nåbar genom att korsa 

Gillespie Road, över till andra sidan gatan. Valet av match för att utföra undersökningen baserades 

i att datumet sammanföll med tidsperioden för studien. Platsen valdes baserat i tidigare erfarenhet 

från att ha varit bosatt i närområdet till arenan. 

 

2.5 Insamling av data 

2.5.1 Bildanalys 

Studiens empiri är främst uppbyggd av ett antal fotografier som togs på Gillespie Road dagen innan 

och under en matchdag. Fotografier är inte bara representationer av tillfällen utan ett sätt att fånga 

en bit av ett tidrum som i sin tur har möjlighet att resa i tid. Att fotografera kan vara ett sätt för 



9 
 

människor att fånga ögonblick som de personligen har uppfattat, vill minnas och för att kunna 

återge en berättelse (Urry och Larsen, 2011). Genom att fånga ögonblick kan fotografering vara ett 

sätt att transkribera verkligheten. Fotografier har haft en central roll i att transformera en plats till 

ett besöksmål, det visar att något är värt att uppmärksamma (Urry och Larsen, 2011). Genom bilder 

är det möjligt att förmedla mening som mottagaren i sin tur behöver tolka för att förstå. Med ökad 

visuell kommunikation är att tolka bilder av allt mer betydelse i samhället (Francesconi, 2014). 

Bilder är en form av visuell text som representerar information som behöver uppmärksammas och 

tolkas, det finns ett innehåll som har blivit utvalt att inkluderas eller exkluderas i ett foto när det 

slöts. Detta kan handla om människor och händelser, som objekt och platser, vilket finns i bilden 

(Francesconi, 2014). Om människor förekommer i ett fotografi kan deras roller och relation till 

varandra analyseras för att sätta människorna i bilden i kontext, till exempel att göra en bedömning 

om de är värdar eller gäster i bilden, detta är ett identifierande steg. Det är även av intresse att 

bedöma om det som representeras är naturliga relationer eller om det är en iscensättning av en 

händelse för fotografiets skull (Francesconi, 2014). Bildernas struktur kan sedan även visa på 

narrativa föreställningar i och med att de påvisar en händelse som sker. Mönster i bilder som är 

narrativa påverkas av omständigheter som sker omkring, till exempel kan en bild syfta till att en 

process pågår vid tillfället för fotot (Francesconi, 2014). 

De fotografier som används i studien har följt ett tillvägagångssätt där framtagande av fotografierna 

och därmed bilderna slöts strategiskt, på en strategiskt vald plats. Platsen för fotograferandet valdes 

ut och markerades i asfalten för delar av fotografierna. Den markerade platsen fick utgöra den fasta 

punkt och därmed perspektiv där flera av bilderna togs ifrån. Övriga fotografier har slutits för att 

belysa aspekter som relaterar till förändring på platsen. De fotografier som slutits från varierade 

vinklar är tagna för att dels belysa betydelsefulla händelser och dels för att ersätta foton som tagits 

från den förbestämda punkten och ansetts peka ut individer. Bilderna som har använts för analys 

är primärdata, fotografierna har samlats in personligen och därav behöver inte en fotograf frågas 

om godkännande att använda fotografierna (David och Sutton, 2011). Tillvägagångsättet grundades 

i att fånga händelser vilka möjliggjorde dokumentation av förändring på gatan. Fotografier togs 

löpande under dagen delvis strategiskt efter ett tidsspann på 10-20 minuter isär där sedan ett urval 

av fotografier som ansågs påvisa förändringar klarast har inkluderats i studien. Intervaller som de 

använda fotografierna är tagna i varierar då betydelsefulla delar av förändringsförloppet på gatan 

delvis var i nära anslutning till varandra och delvis med uppehåll då det i under en period var mindre 

aktivitet. Deltagare i fotografierna har inte tillfrågats om sitt godkännande av bilderna som har valts 

ut för analys, de slöts i samband med fältobservationer och har valts ut med att bilderna inte ska 
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sätta fokus på en individ i åtanke av etiska anledningar (David och Sutton, 2011). Detta är dock i 

och med att fenomenet är beroende av människor svårt att helt undvika.  

Materialet samlades in i samband med direktobservationer och gör det möjligt att fånga vad som 

eventuellt har undgått att uppmärksammas i observationerna. De olika fotografierna har valts ut 

för att påvisa platsens förändring och aspekter av händelser på platsen. Därav har inkluderade bilder 

olika perspektiv, eftersom fokus är riktat mot vad som vid det tillfälle som fotografiet slöts var 

centralt för händelser på platsen. Fotografierna används huvudsakligen för att bygga en bild att 

sätta i relation till varandra och för att kunna föra narrativet framåt. Fotografierna som används 

ska utgöra ett stöd till att berätta en historia (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2007). 

Fotografierna visar olika epoker som förklarar händelseförloppet som är i fokus i studien. Det är 

13 fotografier som har inkluderats, antalet fotografier bedömdes nödvändiga för att få med viktiga 

aspekter av händelser under fältarbetet. Fler foton kunde ha inkluderats för att fånga ytterligare 

aspekter av händelseförloppet men en mättnad av data uppfattades (Esaiasson et al. 2007). 

Mättnaden innebar även att bilderna fick väljas för att visa det som var av betydelse för berättelsen, 

därmed finns mellan 10.52 och 12.42 ett längre uppehåll då det inte inträffade större händelser som 

inte kunde fångas upp av angränsande fotografier. Fotografierna som inkluderas har överskådats 

för att hitta gemensamma teman som kan användas för att påvisa förändring. Det som sedan har 

eftersökts i bilderna är hur människor och objekt på gatan har tillkommit eller försvunnit och vilken 

aktivitet människor synliga i bilderna uppfattas utföra samt vad det möjligt har för innebörd. 

 

2.5.2 Observation 

Fältobservation har genomförts i studien genom att studera socialt beteende och rapportera det 

som sker på platsen. Fältobservation är en insamlingsmetod som ger möjlighet att skildra hur gatan 

används och människor aktivitet i den aktuella kontexten (David och Sutton, 2011). Observation 

är ett fördelaktigt tillvägagångssätt när det som ska observeras är en cyklisk ritual, vallfärdande eller 

diasporas (Mavrič och Urry, 2009). Det som har studerats är hur besökare och försäljare använder 

gatan och vilken aktivitet som utspelat sig under en matchdag inför att matchen skulle spelas. 

Aktivitet och användande av plats inkluderar både försäljare och besökare som befinner i området 

inom tidsramen för undersökningen. Händelser som uppfattades vara av intresse utifrån ett fokus 

på människor aktivitet inom ett utrymme innebär tolkningar av socialt beteende (Veal, 

2011).  Platsen där observationen har tagit rum valdes genom en förförståelse till området och 

aktiviteten som sker på grund av tidigare bosättning i närområdet. Det är en gata som historiskt 

varit central i samband med matchdagar, något som i och med att en lokal omlokalisering av arenan 
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gjort att det är enklare att resa till fler stationer än Arsenal Station. Datainsamling genom att 

observera överlappar delvis med analys av data och kan vara en utmaning att skilja från varandra 

(Veal, 2011). Att förklara och utveckla sina egna tankar om händelsen sker i steget som följer 

obeservationen där analys av data sätts i relation till teori, i observationen ska händelserna 

förmedlas (Smith, 2010). 

Den observation som utförs i denna studie är en del av ett exempel som har skett på en gata i norra 

London i anslutning till där tunnelbanestationen Arsenal finns lokaliserad. Fältobservationer tog 

huvudsakligen rum utanför Arsenal Station under lördag den 6 maj 2017 och söndag den 7 maj 

2017. Lördagen den 6 maj utfördes en tidig observation av området i dess kontext utan fotbollen 

för att se platsens natur i förberedelse för att kunna kartlägga och sätta matchdagen i relation till 

något när den genomfördes (Esaiasson et al., 2007). Gatan besöktes på lördagen vid två tillfällen, 

ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen för att se om det fanns skillnad i aktivitet vid de två 

tillfällena, vilket inte bedömdes vara fallet. Den 7 maj 2017 spelade Arsenal mot Manchester United 

i Premier League, ett urvalstillfälle som ska exemplifiera platsens förändring och användande inför 

en fotbollsmatch. Observationen har genomförts för att kunna beskriva hur platsen som används 

under matchdag har skapats i praktiken. Dessutom har hur platsen används av människor i olika 

roller och vad deras intagna roller innebär för gatan som plats för att förlänga ett evenemang. Vid 

observationstillfället fanns ett schema1, uppsatt av olika områden och frågor som på förhand kunde 

vara av intresse att utforska (Veal, 2011). Det kan vara till god hjälp att dela in en plats som ska 

observeras i olika zoner för att avgöra vad som är populära ytor att hålla till på (Veal, 2011). För 

observationens utförande är det fördelaktigt om det som studeras hålls simpelt för att underlätta 

utförandet. De punkter för observation som sattes upp i förväg valdes för att det ansågs kunna 

påvisa förändring på gatan och hur människor utför aktivitet på gatan. Frågorna som identifierats 

på förhand fanns med i åtanke vid tillfälle för observation men med öppenhet för andra områden 

och utföranden av människor som även de har uppmärksammats och blivit del av insamlade 

fältanteckningar. Fältanteckningar vid en observation bör vara detaljerade och att samla mer 

information än vad som kommer behövas är att föredra över att inte samla nog, då för få 

anteckningar skulle kunna göra att undersökningen blir bristfällig (Esaiasson et al., 2007). 

Fältanteckningar kan utöver nedskrivna ord även ske genom att ta fotografier för att stödja 

observationen (Esaiasson et al., 2007). Observationerna pågick fram till 25 minuter innan 

matchstart då en mättnad av data uppfattades (Esaiasson et al. 2007).  

                                                 
1 Se Bilaga 1. – Observationsområden, som är utgångspunkter för fältanteckningarna som inkluderats i fallstudiens 
presentation. 
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2.5.3 Samtalsintervju 

I samband med utförande av fältobservation genomfördes tre samtalsintervjuer med människor 

som var aktiva med försäljning. Samtalsintervjuer är vanliga att genomföra ostrukturerade, utan en 

förbestämd ordning för frågorna och kan ske i samband med en observationsstudie (Johannessen 

och Tufte, 2003). Tillfället för intervjuerna valdes spontant och utefter vilka möjligheter som fanns 

att tillgå på plats. Intervjuerna var därav inte fullt planerade och frågorna ställdes i syfte att nå mer 

information om en aspekt av deras levnadsvärld, aktiviteten som sker på gatan i samband med 

Arsenals hemmamatcher (David och Sutton, 2011; Esaiasson et al., 2007). Några frågor som 

ställdes kan därmed ha uppfattats som ledande vilket i sin tur kan innebära att svaren inte blir lika 

utvecklade som om de hade varit med mindre avgränsade frågor (Kvale, 1997). Att genomföra 

intervjuer med nyckelpersoner inom ett ämne kan ge insikt i en process från någon med goda 

kunskaper i situationen (Smith, 2010). Intervjuer handlar om att ställa frågor som kan ge svar om 

ämnen som berör den aktuella undersökningen och ta till sig den information som respondenten 

delar (David och Sutton, 2011). Att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte ger möjlighet att i 

samband med intervjun observera hur personen reagerar på frågor eller uttrycker sig med gester i 

samband med intervjutillfället (Johannessen och Tufte, 2003). Miljön som en intervju sker i kan ha 

betydelse för hur respondenten svarar, en möjlighet att oavbrutet och fritt uttala sig om ämnet kan 

bidra till ett mer kvalificerat svar (David och Sutton, 2011). Då de intervjuer som har genomförts i 

studien var samtalsintervjuer på plats och på chans var det inte möjligt att bestämma över vilken 

miljö som intervjuerna inträffade. Samtliga intervjuer genomfördes spontant och var inte med 

planerade respondenter utan respondenterna har tillfrågats om deltagande vid tillfället för intervjun. 

Samtalsintervjuerna på Gillespie Road genomfördes i syfte att nå en inblick i fenomenet utifrån 

perspektivet av människor som verkar längs gatan regelbundet. Regelbundna försäljare ser och 

uppfattar gatan och dess förändring återkommande och kan därmed bidra med information om 

fenomenet över tid och insikter som kan vara svårt att nå på andra vis. Frågorna som ställdes 

relaterade därmed till deras närvaro under matchdagar, hur länge de har varit aktiva med försäljning 

längs gatan samt om fenomenets tidsaspekter på matchdagen. Frågorna ställdes även i syfte att 

utforska försäljarnas relation till gatan och till människorna som bor i anslutning till försäljarnas 

verksamhet. Försäljarna frågades även om hur matchdagar ser ut gällande aktivitet längs gatan som 

sker under matchdagen och hur det har sett ut över tid för att utforska fenomenet ytterligare. En 

nackdel med tillvägagångssättet var att det hastiga utförandet därav har formuleringar som blev 

mindre förberedda och klara. Men de har oavsett detta varit givande för studien. 
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Det var tre intervjuer som genomfördes med försäljare vilka var aktiva kring Arsenal Station. På 

lördag den 6 maj 2017, dagen innan fotbollsmatchen, genomfördes en samtalsintervju med en 

person som arbetar i “‘Arsenal’ Station Kiosk”. Intervjun har inte spelats in då respondenten inte 

gav sitt samtycke till inspelning utan de svar som genererades av respondenten antecknades under 

samtalet. Detta innebar att i samband med att ställa frågor och lyssna på svaren från respondenten 

skedde även anteckningar av vad som sades, vilket kan innebära att information går missad, något 

som personligen inte är uppfattningen. Snarare var det en möjlighet att konversera friare utan oro 

över inspelningen. På söndagen den 7 maj 2017 frågades den första försäljaren att anlända till gatan 

om att delta i en kortare intervju för en studie. Denna försäljare avböjde med anledning att det inte 

skulle finnas nog med tid att besvara frågor. Därefter frågades ytterligare två försäljare som båda 

accepterade att delta, att bli inspelade och publicerade. Intervjuerna genomfördes med ägare av 

marknadsstånd som monterats inom tomten och på framsidan av hus längs Gillespie Road. Ägare 

av “Fat Harry’s” intervjuades klockan 10.15 på söndag den 7 maj 2017. De var två respondenter 

som samtidigt stod och grillade mat. Matthew Reed intervjuades klockan 11.35 på söndag den 7 

maj 2017 samtidigt som han förberedde för sin försäljning. Reed är ägare till ett marknadsstånd 

och ett matsläp som säljer snabbmat på Gillespie Road under matchdagar.  

 

2.5.4 Tunnelbanestatistik 

Genom kontakt via e-mail med Freedom of Information [FoI] har ankomst-och-avgångs statistik 

från mätningar utförda av Transport for London [TfL] tillhandahållits. Statistik är kvantifierbara 

data som kan visa frekvensen av något, exempelvis hur många personer som har registrerat någon 

form av officiell biljett (Veal, 2011). Statistik visar aktivitet som sker in i eller ut ur passagerarzonen 

på en tunnelbanestation, då det är dess primära syfte är det i denna studie en sekundär källa. 

Sekundärdata är en återanvänd källa, som primärt har samlats in för officiellt användande men 

används på nytt för ett annat syfte än vad det ursprungligen samlats in för (Veal, 2011). 

Tunnelbanestatistiken används i syfte att se aktivitet på stationen och informerar inom vilken 

utsträckning som besökare anländer till området och är av betydelse när det gäller tid, antal och 

frekvens2.  

 

                                                 
2 Informationen har förmedlats via e-mail i konversation med en Case Officer på Freedom of Information i samband 
med att tunnelbanestatistik från Arsenal Station tillhandahållits. Värt att notera är att informationen samlas i 15 
minuters intervaller som sedan redovisas gemensamt i statistiken, det är därmed inte möjligt att ge exakta tider 
eftersom de samlas ihop till att redovisas i nästkommande intervall. I samband med att statistiken tillhandahölls så 
påpekades även att vid fotbollsmatcher lämnas grindarna ofta öppna vilket leder till att alla som reser till och från 
stationen inte registrerar sin resa. 



14 
 

2.6 Källkritik 

Information har samlats in genom multipla metoder och information från de källor som har 

använts för information i studien har granskats kritiskt utifrån vad som är publicerat. Till exempel 

har Arsenal FC:s hemsida använts som källa i studien. På sin hemsida publicerar Arsenal 

information som primärt hanterar klubben men även information som relaterar till området kring 

arenan och som rör aktivitet på matchdagar. Att använda hemsidan som källa bör göras med 

varsamhet då det är ett sätt för en organisation att förmedla den information som de själva väljer 

som inte alltid är ur en objektiv synvinkel, det bör därmed granskas kritiskt (Smith, 2010). Artiklar 

och böcker som använts i studien har även de granskats kritiskt. Användande av Nick Hornbys 

Fever Pitch, som är en skönlitterär bok, är huvudsakligen i relation till vetenskapligt publicerad 

litteratur. Fever Pitch har inkluderats för att länka samman delar av teoriavsnittet med varandra. 

Boken används även för att Hornby berättar utifrån bostadsområdet Highbury där Gillespie Road 

finns och relaterar därmed till platsen och aktiviteten i fokus för studien då Hornby utgår ifrån 

lokala fotbollsklubben Arsenal i sina resonemang. Hornby lyfter även upp ett generellt perspektiv 

om arenors lokalisering vilket relaterar till studiens empiriska resultat. 

 

2.7 Bearbetning av data 

2.7.1 Kodning och presentation 

Kodning av data för insamlingsmetoder som har använts i studien är enligt samma procedur. Därav 

har, för läsbarheten i texten, det empiriska materialet vävts samman för att först kunna bygga ett 

narrativ av huvudsakliga skeendet på gatan och därefter har olika sekvenser, i form av 

sidoberättelser samlats. Den samlade data som har byggts upp presenteras i fyra delar. Gällande 

kodning av bilder har teman baserats på förändring gällande objekt i bilderna och människornas 

aktivitet i den aktuella bild som tolkas. Samtalsintervjuerna på plats har inledningsvis transkriberats 

för att få ut innehållet i text, detta är dock undantaget intervjun med respondenten “‘Arsenal’ 

Station Kiosk” då den har antecknats på plats. Därefter har innehållet överskådats för att bygga ett 

helhetsintryck för att sedan ha kodats efter mönster som går att urskilja som teman. Teman har 

samlat svaren i kategorier och format enheter vilka är möjliga att analysera (Johannessen och Tufte, 

2003). Fältobservationer är kvalitativ data och behandlas därav i denna studie på samma vis som 

samtalsintervjuer. Det har skett genom att transkribera observationer och sedan koda efter 

huvudsakliga skeenden av olika teman som har noterats löpande under fältobservationen. De 

samlas därmed ihop och bygger berättelser av händelseförloppet (Esaiasson et al., 2007).  
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2.7.2 Analys av data 

Att analysera empiriskt material kan vara en komplicerad process som lägger vikt på den som 

forskar och dess egna förmåga att göra tolkningar (Smith, 2010). Det är ett sätt att berätta historien 

om vad som studerats och inte bara rapportera vad som har setts, gjorts och lästs under processen 

(Smith, 2010). Inledningsvis utforskas resultatet för att analysera vad som har framkommit av 

undersökningen. Det är viktigt att enbart förmedla resultat i empiriska delen och vara öppen för 

andra och även motsägande förklaringar till vad som förväntats att hitta på förhand. Det kan 

därmed innebära möjligheten till en vidare analys av fenomenet (Smith, 2010).  Studiens teorier 

utgår ifrån ett teoretiskt ramverk vilket därefter används som bas för att utvärdera relationer dem 

emellan och förklara det empiriska materialet i ljuset av utgångspunkterna (Smith, 2010). 

Analysformen i studien är därmed mönsterpassande vilket går ut på att hitta mönster och göra 

länkar mellan teorier som på förhand har ansetts relatera till fallet (Smith, 2010). 

 

2.8 Validitet och Reliabilitet 

I en undersökning som präglas av självrapporterad data är det viktigt att diskutera validitet (Veal, 

2011). Observation är data som är subjektivt tolkad av den som observerar, då tillvägagångssättet 

är en fallstudie innebär det att det används flera typer av data för att styrka data från olika källor 

(Veal, 2011). Fotografier kan bland annat användas som fältanteckningar vid en observation och 

fotografier från observationstillfället har inkluderats som data i en bildanalys (Esaiasson et al., 

2007). Fotografier kan även anses som ett sätt att transkribera verkligheten (Urry och Larsen, 2011). 

Reliabilitet handlar om möjligheten att återskapa undersökningen (Smith, 2010). När en 

undersökning hanterar ett föränderligt fenomen kan det vara svårt att nå exakt återskapande av 

fenomenet (Veal, 2011). Detta är på grund av den föränderliga naturen av socialt beteende och 

även kontexten som ramar in beteendet. Fotbollsmatcher har varierad betydelse beroende på 

tillfälligheter relaterade till den specifika fotbollssäsongen och att det är olika motståndare som 

besöker arenan i stort sett varje match utifrån dessa faktorer gör även människor tolkningar och 

val om alternativa utföranden på en matchdag. 

 

2.9 Etiska aspekter 

Själva studieobjektet där människorna som fanns närvarande inkluderades har samtidigt inneburit 

att människorna inte varit medvetna om att de blivit observerade i undersökningssyfte. Det fick till 

följd att det inte nämnvärt påverkat deras beteende. Det har vidare inneburit att de inte getts 

möjlighet att kunna tacka nej till att vara med. Det borde dock inte innebära några etiska aspekter 
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då människorna ej kommer att framställas som individer i studien. I en studie som involverar 

observation finns ett etiskt dilemma i att det är omöjligt att fråga om allas godtagande att bli 

observerade (Veal, 2011). De människor som har deltagit i intervju har alla tillfrågats om de kan 

tänka sig delta, om de godtar röstinspelning, om de vill vara anonyma och om de accepterar att 

materialet som de har delat med mig får publiceras. De har inledningsvis fått en introduktion av 

arbetet och i vilket syfte som intervjun är tänkt att bidra till denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). 

Deltagarna har alla fått möjlighet att godkänna sitt deltagande och avböja deltagande om de inte 

samtycker (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vidare finns det skäl till att fundera, reflektera och kritiskt granska den egna rollen vid studien. Då 

studien handlar om ett ämne av personligt intresse och på en plats där jag tidigare har varit bosatt 

finns det en subjektiv förförståelse som kan påverka vad som har framkommit, detta är jag 

medveten om och har för avsikt att studien ska genomföras med ett objektivt synsätt i den mån 

det är möjligt. Istället för att se det subjektiva som negativt vänder jag på det till att vara positivt då 

jag kan använda det som fördel i att navigera mig genom ämnet och platsen vilket ger möjlighet att 

lägga fokus på undersökningen. Ytterligare en aspekt som behöver lyftas är klädsel vid fältarbetet, 

den var medvetet vald till att vara neutral, svarta byxor och en blå vindjacka för att kunna smälta 

in platsens miljö (Trost, 2010). 

 

2.10 Platsen i fokus 

1913 flyttade Arsenal Football Club till Arsenal Stadium/Highbury i London Borough of Islington 

i norra London. Arenan var Arsenals hem fram till och med år 2006 då nybyggda Emirates Stadium 

stod klart ett par hundra meter bort. Arsenal undersökte möjligheten att flytta med intentionen att 

stanna kvar i London Borough of Islington, varpå en återvinningsstation i närområdet 

omlokaliserades för att göra plats för bygget av Emirates Stadium (Arsenal FC, 2016b). Arsenals 

byggprojekt involverade ett omfattande förnyelsearbete för området och inkluderade i samband 

med flytten bland annat att två broar restes över järnvägsspår som tidigare avgränsat området. 

Broarna länkar sedan dess samman bostadsområdet Highbury där Arsenal Stadium/Highbury 

fanns och arenans nya lokalisering i Holloway (Arsenal FC, 2008). Två supporterbutiker placerades 

i arenastrukturen; på Hornsey Road öppnades den större flaggskeppsbutiken “The Armoury” och 

på Drayton Park öppnades “All Arsenal”.3 Till Drayton Park flyttades även Highbury House, 

klubbens administrativa kontor. Drayton Park ligger på samma sida av Emirates Stadium som 

Arsenal Stadium/Highbury, inom några minuters gångavstånd via angränsande gatan Gillespie 

                                                 
3 Se Figur 1-Områdeskarta över matchdagen. 
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Road. Fallet i studien är atypiskt i den bemärkelse att när Arsenal flyttade till Emirates Stadium 

innebar inte flytten att klubben lokaliserades i ett nytt område utanför staden (Edensor, 2015). 

Detta innebär därför att supportrarna har möjlighet att följa sina ritualer och rutiner inför matcher 

och besöka området kring arenan enligt samma mönster som de har gjort för vana att göra. 

Gatan Gillespie Road består huvudsakligen av radhus från viktorianska epoken i England, gatan är 

rak och sträcker sig över en halv kilometer på längden. På husens framsida finns ett utrymme av 

sten eller tegel som är avskilda från gatan med en mur.4 Nära ena änden av gatan finns en 

tunnelbanestation, Arsenal Station, inplacerad på en yta som motsvara bredden av tre hus, vilket 

gör fronten av stationen till en av de mindre i London. Dessutom saknar gatan bussförbindelser, 

något som inte hör till vanligheterna för utsidan av en station i London (Coysh, 2014). 

 

 

                                                 
4 Den engelska benämningen för den sortens hus är ’terrace houses’ och utrymmet framför huset är en ”terrace 
house front garden”, då ingen passande översättning för utrymmet på svenska har uppkommit under studiens gång 
används det förkortade ’front garden’ fortlöpande i studien framöver. 
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2.11 Områdeskarta 

 Källa: Arsenal.com 

Figur 1 - Områdeskarta över matchdagen.  

Kartan ovan visar gatornas struktur i området och informerar om anpassningar på matchdagar när det gäller 

möjligheter att förflytta sig inom området. Intill tunnelbanestationen finns en kiosk, därefter finns i kommersiell väg 

ett snabbmatställe och en lite större kiosk omkring 250 meter från stationen åt höger på bilden sett längs Gillespie 

Road. Närmaste pub finns i samma riktning men ned längs St. Thomas’s Road omkring 500 meter från stationen 

i riktning mot Finsbury Park, som även är inom kortare avstånd till samma pub än vad Arsenal Station är. I 

Finsbury Park finns en tågstation med regionala förbindelser och tunnelbanetåg, det är en vidare knutpunkt för 

människor. I anslutning till Finsbury Park Station finns ett antal restauranger och pubar att välja bland för 

besökare. 
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3. Teoretiskt Ramverk 

Studiens teoretiska del kommer förhållas till tre övergripande teorier med ett bakomliggande 

intresse att delta. En bakomliggande faktor av attraktion bland människor kan påverka val att 

avlägga besök och påverkar därav konsumtionen vid en bestämd tidpunkt. Intresset kan genereras 

genom attraktion till fotbollen i sig, evenemanget fotbollsmatch eller att fotbollen genererar 

aktivitet i samband med en match vilket lockar människor att avlägga ett besök. Detta leder i sin 

tur till tre teorier att utforska relationen mellan. Den första teorin är människors aktivitet som 

kommer till följd av att intresset lockat människor till att avlägga ett besök. Människors aktivitet 

lockas även fram av att fotbollen sker vid en tidpunkt som är förutbestämd. Den andra teorin är 

den utsatta tidpunkt när människors aktivitet ska ske, en matchdag. Matchdagen är ett temporärt 

tillfälle för när en fotbollsmatchs ska genomföras och lockar människor till att avlägga ett besök till 

en lokalisering. Den tredje teorin är plats, en lokalisering eller ett utrymme där något sker eller ska 

ske. För studien är platsen en gata i närheten av Emirates Stadium där en fotbollsmatch ska spelas. 

Att människor besöker och därav utför aktivitet förändrar hur ett utrymme uppfattas. 

 

3.1 Människor, evenemang och upplevelser 

Evenemang kan möjliggöra ett tillfälle för människor att stärka sin identitet genom att fira det som 

håller dem samman (Quinn, 2009). Att aktivera sig socialt och gemensamt uppmärksamma ett 

tillfälle som är regelbundet återkommande har historiskt varit en del av människors vardag. Sociala 

händelser har lockat människor till att samlas på platser och i takt med att kommunikation har 

utvecklats har lokala evenemang spridits till större områden än just det lokala och därmed blivit 

intressanta att besöka (Quinn, 2009). Idrottsevenemang producerar tillfällen där närvaron av andra 

gör att händelser intensifieras. Det är attraktiva tillfällen som är specifika och drar till sig 

uppmärksamhet och besök av människor som vill fånga händelsen som sker. Evenemang är 

enheter av global kondensation i tid och rum som har en kraft att kunna omvandla ett område i 

vardagen till ett värdsamhälle (Urry och Larsen 2011). Idrott och evenemang har historia av att 

locka människor till att besöka platser. Bland annat genererar det resande för idrott som kan ske i 

syfte att delta personligen likväl som för att vara åskådare och inkluderar i båda fallen besök på 

arenor för event, platser där idrott sker, har skett och att besöka idrottsmuseum (Kurtzman och 

Zauhar, 2003). Människor har i historien besökt arenor lokalt för att se på fotboll och stödja de 

som representerar lokala laget, delvis genom geografisk närhet, social relation till spelare och att 

laget representerar den gemensamma platsen (Richardson och Turley, 2006).  
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Fotboll är en idrott som för Giulianotti & Robertson (2004) representerar en process av 

globalisering, det är inte längre det lokala lagets kamp med det lokala stödet utan snarare globala 

märken/företag som ställs mot varandra inför en global publik. Globalisering karaktäriseras av två 

distinkta men samtidigt nära relaterade processer. Den första är att sociala aktörer har en vidare 

känsla av globalitet, där globalisering markeras av en ökad subjektiv förståelse om världen som en 

enda plats. Den andra är att det sker en global intensifiering av social och kulturell sammanlänkning 

genom telekommunikation och resande på global nivå. Globalisering är dessutom kulturellt 

markerat av processer där lokal kultur anpassas och omförhandlas till en global produkt för att 

passa särskild tro, behov och tradition. Det sker en process av glokalisering (Giulianotti och 

Robertson, 2004).  

Brittisk fotboll som en attraktiv produkt genererar inkomster på global nivå genom en omfattande 

efterfrågan (Giulianotti och Robertson, 2004). Ett bytesvärde har blivit tillsatt på social praktik som 

är fokuserad till att sälja och göra ekonomi på upplevelsen av att skåda matcher. En påföljd av 

idrottens popularitet är att de som vill se fotboll på plats behöver ha allt mer pengar för att kunna 

besöka arenan (Giulianotti, 2002). Människornas efterfrågan av fotbollsupplevelsen har besvarats 

genom att bygga nya arenor som ska kunna ta emot fler åskådare och där erbjuds en upplevelse 

inne på arenan i utbyte mot betalning (Pine & Gilmore, 2011). Fotboll som ett sätt att tjäna pengar 

på upplevelse har sedan grundandet av Premier League, 1992, varit allt mer påtagligt då ligan 

strukturerades om från Division One. I processen av omstrukturering förhandlades TV-rättigheter 

fram för att generera mer inkomster för klubbar och samtidigt möjliggöra för människor att kunna 

se mer fotboll på TV, förutsatt att de har tillgång till kanalen (Weed, 2007). I samtid med skrivande 

är det möjligt att konsumera matcher från i princip vart som helst, något som i längden kan få 

svidande konsekvenser för upplevelsen då arenorna inte behöver besökas för att uppleva matchen. 

Detta är dock inget nytt fenomen utan det har pågått under en längre tid och det är möjligt att 

konsumera engelsk fotboll från 175 länder runt om i världen (FIFA, 2017; VisitBritain, 2015). 

Enligt Hornby (1992) fanns det redan på tidigt 1990-tal risk för att efterfrågan skulle få 

konsekvenser: 

“Television will notice our absence, one day. In the end, however much they mike up the crowd, they 

will be unable to create any atmosphere whatsoever, because there will be nobody there: we’ll all be at 

home, watching the box.” (Hornby, 1992, s.189)  

 

3.2 Gemenskap och distans 

För att få tillgång till att konsumera matcher har fotbollsintresserade till viss del blivit tvungna att 

bege sig till platser som pubar för att kunna dela upplevelsen tillsammans med andra, ett alternativ 
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till att vara på arenan (Weed, 2007). Den långa engelska traditionen av att konsumera på pubar har 

med tiden även blivit ett utrymme för aktivitet relaterad till fotbollskultur (Dixon, 2013). Pubens 

popularitet har gått ifrån att vara en plats för att socialisera, konsumera och diskutera stundande 

matcher, olika spelare och tränare eller tidigare händelser i gemenskap till att bli en plats att 

gemensamt konsumera matchen utan att behöva besöka arenan eller ens dess närområde (Weed, 

2007; Dixon, 2013). Från att ha varit en plats att bygga stämning bland supportrar inför match, 

som sedan via gatorna skulle föras med in på arenan är det istället både en plats för att skapa 

atmosfär och konsumera matchen. Puben blir i samband med fotboll tillfälligt transformerad från 

ett socialt rum till ett fotbollsrum då fotbollsintresserade gäster fyller platsen med ny mening genom 

uttryck och beteende relaterat till fotbollskultur, som sånger och ramsor om spelare och klubbar 

(Weed, 2007). Pubens framväxt som ett alternativ till att vara på plats kommer sig genom att erbjuda 

möjligheten att skåda flera matcher, umgås med andra supportrar och skapa atmosfär i gemenskap. 

Det sker med liknande ritualer och kulturella referenspunkter som på arenan utan att behöva betala 

det stigande priset för att göra ett besök på arenan (Weed, 2007). Konsumtion av matcher på puben, 

även då det är genom TV, är betraktat som ett attraktivt sätt som virtuellt ger närhet till matchens 

känslor och vad som sker på planen, gemenskapen går att ta del av likt i konsumtion på arenan 

(Weed, 2007) Gemenskapen på puben är en betydelsefull del av upplevelsen för supportrar på en 

matchdag (Dixon, 2013). 

 

3.3 Gemenskap och närvaro 

Fotboll är en idrott som lockar mängder av åskådare till arenors omgivning för att ta del av matchen 

och upplevelsen av matchdagen. Matchdagens upplevelse är en skapelse i samspel mellan 

organisatörer, spelare och besökare. För regelbundet återkommande besökare, vilka har varit så 

över en tid bildas ett känslomässigt band mellan individen och klubben men även mellan individen 

och platsen. Det genererar en igenkännande känsla, något bekvämt och hemlikt (Edensor, 2015). 

Känslan av att vara hemma och att dela den med andra som använder samma mönster av beteende 

bildar gemenskap och atmosfär som uttrycks genom interaktion eller sånger och gester. 

Gemenskap och tillhörighet blir ett ritualistiskt utförande som därav genomförs återkommande 

och är grundade i historiska händelser som fungerar som delade referenspunkter bland regelbundna 

åskådare. Att sjunga, klappa eller röra sig kollektivt bildar koder av support vilka uttrycker sig 

genom reaktioner till historiska händelser som är delade referenspunkter. Klädsel och accessoarer 

som halsdukar, kepsar med slogans, emblem eller spelarnamn är ett yttre bevis för sitt stöd 

(Edensor, 2015). I något som skiljer sig från den hemlika känslan diskuterar Giulianotti (2002) efter 

egen uppfattning om vad som utgör en fotbollsföljare. Det är en supporter med lite svalare stöd 
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till klubbar än ett fan, den kan vara följare av mer än bara ett lag, som olika spelare och tränare eller 

andra personer inom fotbollen, vilket lägger upp för intressekonflikter. Platsen där arenan finns 

betyder inte lika mycket för en fotbollsföljare även om den respekterar dess värde, arenan betraktas 

som en scen för ett framträdande. 

Percy och Taylor (1997) påpekar likheter mellan religiös tro och att vara följare av ett fotbollslag, 

en ritualistisk aktivitet av helig innebörd. Sättet att entusiastiskt följa ritualer och att tro på 

någonting binder samman människor av gemensam åsikt och kan samtidigt separera människor 

vars åsikter går isär. I både hopp och förväntan som sorg och förtvivlan bygger det band mellan 

likasinnade och friktion till motsatt troende. Både religiösa grupper och fotbollssupportrar 

uttrycker sig i gemenskap. Det sker impulsartat genom sånger och verser om historiska händelser, 

kollektivet eller individer och deras betydelse, samlade på avsedda platser för att visa sin tro (Percy 

och Taylor, 1997). Det är även påtagligt genom att i likhet med religiösa grupper klä sig enhetligt 

efter tro och ritualistiskt utförande av traditioner som levt med kulturen historiskt (Percy och 

Taylor, 1997). För Iannaccone (2013), i likhet med Percy och Taylor (1997) och Edensor (2015), 

har besökare av fotbollsmatcher ritualer och riter som utförs för att bygga en sammanhållande 

kultur. Gemensamma kulturella referenspunkter synkroniserar beteende och uttryck i ritualer, 

återkommande aktiviteter vilket stärker sammanhållning som kan visas genom firande av framgång 

eller sörjande av nederlag (Iannaccone, 2013).  

Ritualer i fotbollsföljande möjliggör för människor att fly från vardagen samtidigt som ritualistiska 

aktiviteter i grupp bygger tillhörighet (Iannaccone, 2013; Percy och Taylor, 1997). Ritualistisk 

aktivitet kan karaktärisera en tidsperiod av människors liv, en passage. Mellan de olika passagerna 

sker en övergångsfas, en transition, som inträffar efter att något har avslutats men innan vad som 

komma skall har påbörjats, en liminal tillvaro. Liminalitet är ett avgränsat utrymme på mellanhand 

där fotbollskulturella ritualer kan inledas i väntan på att matchen ska börja samtidigt som området 

stängs av och bildar en form av fristad kring arenan (Iannaccone, 2013). Nära relaterat till liminalitet 

finns även begreppet liminoid, där skillnaden är att istället för att fokusera på något som heligt i 

den avgränsade tillvaron handlar det om hur besökare interagerar och försöker smälta in på platsen 

som besöks och med lokalbefolkningen (Fairley, 2003). Tillhörighet var centralt för Hornbys (1992) 

egen del i samband med en flytt till Highbury, ett bostadsområde i norra London för att vara nära 

till Arsenal Stadium/Highbury och gemenskapen av lokala samhället: 

 “I imagine I thought it was going to be like one of those sitcom depictions of suburbia, with all the 

identical front doors opening at precisely the same time, and identically dressed men marching down 

the street together, clutching identical briefcases, brollies and newspapers. In my street, of course, it 

would be Arsenal supporters, rather than commuters, who emerged, and they would all be wearing 

flat caps and faded bar-type red-and-white scarves. And they would all see me and smile and wave, 
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and I would immediately become a much-loved and valued member of a happy, working-class Arsenal 

community. But no doors opened. Nobody supports Arsenal in my street.”  (Hornby 1992, s.203) 

 

3.4 Arenans omgivning 

Områden där arenor finns har sedan sent 1800-tal varit lokaliserade i urban miljö, klubbarna har 

fungerat som representanter för det lokala området och matchen fungerat som en tidsperiod för 

ritualistisk praktik där området kommer samman för att stödja sitt lag. Lokala området kring arenan 

och de pubar, kiosker, cafeér och food trucks som finns i området har fungerat som mötesplatser 

och ju närmare arenan praktiken sker, desto mer intensifierad blir den. Platsens roll i upplevelsen 

på matchdag har varit central och huserat supportrarnas ritualer och bildande av gemensam kultur 

(Edensor, 2015). Arenor från tidiga 1900-talet var konstruerade i en tid då åskådare inte förlitade 

sig på transportmedel i vidare utsträckning och de placerades därmed i urban miljö omringat av 

smala gator och långa rader av hus vilket innebar att det inte fanns parkeringsmöjligheter för bilar 

eller vidare planer för kollektivtrafik (Hornby, 1992).  

Edensor (2015) exemplifierar med Manchester City och hur deras omlokalisering har förändrat 

åskådarnas praktik relaterat till klubben och platsen det sker på. Klubben befann sig tidigare i södra 

Manchester vid Maine Road i ett bostadsområde med pubar, kiosker och caféer längs smala gator 

och gränder. Regelbundna och stundande åskådare av fotbollen på arenan hade rutiner som följdes 

utanför, de möttes upp och rörde sig i ett område de kände sig hemma i och kunde bygga atmosfär 

längs gatorna i sin förflyttning till arenan. Supportrar skapade atmosfär och ett sorl längs gatorna 

av upprymdhet och sånger om sitt lag som binder dem samman, vilket intensifierades allt närmare 

Maine Road och färdades i flöden längs gatorna. Caféer, butiker, pubar och food trucks bildade 

knutpunkter med mer kompakt uppsättning av människor som stannat för att socialisera med andra 

supportrar och för att konsumera i gemenskap (Edensor, 2015). Klubben flyttade 2003 till östra 

Manchester med en allt mer standardiserad version av en arena på en plats bortom urban miljö 

med stabila och lättillgängliga transportmöjligheter i dess anslutning. Den moderna utformningen 

av arenan ger upphov för platslöshet i en idrott vars konsumtion allt mer blir en kommersialiserad 

upplevelse för att generera inkomst. Platsen och arenan skulle kunna vara vart som helst och 

Edensor (2015) påpekar hur Manchester Citys flytt till Etihad Stadium i ett nytt område av staden 

belyser ett problem att atmosfären och identiteten går förlorad när de lämnar ett område som 

klubben och dess supportrar har besökt över en längre tid. Det innebar känslor av förvirring, 

ändrade ritualer och förlorad relation till platsen. Platserna dit nybyggda arenor lokaliseras har även 

en tendens att ha ett minskat utbud av möjligheter att konsumera och samlas på i sin omgivning 

(Edensor, 2015). Det leder i sin tur till att åskådarna beger sig in på arenan tidigare och till att det 
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tar bort den del av upplevelsen som genererats på vägen till arenan genom de smala gatorna där 

supportrar brukat röra sig (Edensor, 2015). Arenorna i den kommersiellt präglade fotbollen blir allt 

mer lika varandra och likaså tappar den omgivningen som byggs upp dragen av något som 

karaktäriserar platsen. Det tar bort den bekanta känslan av att vara hemma för supportrar, något 

som klubbar försöker svara på genom att iscensätta utrymmen i anslutning till arenorna för att 

åskådare ska kunna identifiera sig med klubben i den nya miljön (Edensor, 2015).  

 

3.5 Plats, platskänsla och rollspel 

Augé (1995) lyfter fram att det behöver finnas något att relatera till, något historiskt och något som 

är identifierande för att ett utrymme ska kunna kallas för en plats. Saknas detta finns det inget 

bestående som skapar en känsla av att utrymme går att urskilja från andra utrymmen och är därmed 

snarare en icke-plats (Augé, 1995). Detta kan ses som en följd av hur städer och utrymmen i världen 

följer samma mönster i sin planering och utveckling, blir allt mer lika och det finns ingen unik 

känsla som karaktäriserar dem. Ett exempel på Icke-platsen är en plats av väntan, som en tågstation 

eller flygplatslounge. Det är ett utrymme som karaktäriseras av att människor förflyttar sig genom 

utrymmet, det är ett utrymme av flöden, där människor är fast i en form av exil eller transit med en 

annan plats i åtanke. Ett utrymme där människor både skådar och blir skådade av andra, det bildas 

mötesplatser mellan grupper av besökare och lokalbefolkning i olika uppsättningar som alla har 

olika syfte till sitt besök (Urry och Larsen, 2011). Massey (2010) föreslår ett sätt för människors att 

se på begreppet plats, att tänka om vår uppfattning av plats som något vilket inte är avgränsat till 

en viss lokalisering och inte är enhetligt, då människor upplever platser och situationer olika. Vad 

en plats innebär skiljer sig beroende på tidpunkten, vem som är där och vad som sker. Platskänsla 

är med dagens förflyttningar ett resultat av möten mellan människor vid olika tidpunkter. 

Platskänsla kan uppfattas och ses som något progressivt, det är inte statiskt eller avgränsat och inte 

heller oberoende från världen runt omkring, utan skapat i samspel av processer på lokal och global 

nivå som sammanstrålar på viss lokalisering (Massey, 2010).  

Ek och Hultman (2008) ser till plats som en social konstruktion, platsen är inte något som bara 

existerar utan skapas genom människors föreställningar av mening i pågående relationer. Det är 

dess funktion och mening som gör plats av ett utrymme eller en lokalisering. En socialt konstruerad 

plats som karaktäriseras av människor och objekts återkommande flöden är ett torg (Ek och 

Hultman, 2008). Torget är en mötesplats för praktik som ramas in av kommers där människor i 

olika roller genomför utbyten. Lokaliseringen för ett torg är där det finns liv och rörelse som lockar 

människor till att interagera, en plats som ofta finns centralt i staden och där evenemang eller 
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firande av nationella högtider sker och kan anses ha en position som är i hjärtat av staden (Zakariya, 

Harun och Mansor, 2015). Torget fungerar tillfälligt som marknadsplats på en daglig basis där 

utbyte av varor och tjänster kan ske, en viktig plats i staden där det är vanligt att de fungerar som 

knutpunkt eller betydande noder i städers transportsystem. Flödet av objekt och människor sker 

pågående och karaktäriserar dess innebörd gällande vad som sker och vilken mening det som sker 

har. Torget är en lokalisering avsedd för att mötas i olika roller av utförande för kommersiellt och 

socialt utbyte (Ek och Hultman, 2008; Zakariya et al., 2015). Torget blir en plats då det är en punkt 

för processerna att flyta samman, det är till den lokalisering som människor dras av en anledning 

och objekten och dess mening gör torget till en plats (Ek och Hultman, 2008).  

I samband med internationella fotbollsturneringar som VM och EM kan pubar och allmänna 

platser utgöra en samlingsplats för supportrar att gemensamt ladda upp inför match och sedan 

framför storbildsskärmar uppleva dem på distans (Weed, 2007). Visningar på storbildsskärm sker 

även på gator i städer där turneringar tar rum. Vid UEFA Euro 2008 i Österrike och Schweiz, 

organiserades utrymmen för supportrar av UEFA5 i samspel med turneringens samarbetspartners 

runt om i värdstäderna. ‘Fan zone’ skapades för att ge besökare av turneringen ett utrymme att 

gemensamt konsumera matcher, till följd av att det reser allt mer supportrar till städer som 

arrangerar turneringar utan matchbiljetter. Öppna ytor i anslutning till turistattraktioner avskildes 

från sina vardagsfunktioner och tematiserades under mästerskapet för att locka besökande och 

lokala fotbollssupportrar att tillsammans skåda matcher. Tillsammans med liveunderhållning på 

området var en förhoppning att vid EURO 2008 kunna skapa den största fotbollsfestivalen i 

historien av fotbolls EM (UEFA Euro 2008, 2008). 

För att besökare inte ska bli missnöjda av vad de upplever tillgodoses besökarens efterfrågan ibland 

över lokalbefolkningen. Inom turistisk miljö kan människor inta eller uppfatta olika roller, rollerna 

är komplexa och de avgörs subjektivt av tolkaren. Rollerna som identifieras är även påverkade av i 

vilken kontext som gränsen mellan tillhörighet och avstånd dras (Syssner, 2011). I samtiden så är 

inte rollerna självklara att avgöra utan det kan vara svårt att urskilja en turist från någon som utför 

en aktivitet som en del av sin vardag (Tesfahuney och Schough, 2016). Möten som sker i turistisk 

miljö innefattar olika aktörer, där värdar, arrangörer och besökare verkar och kommer i kontakt 

med varandra under en viss avgränsning och tidsperiod (Puskás, 2011). Inom värdsamhället, den 

turistiska miljön, är språket en del av att roller skrivs om mellan värd och gäst. Ett värdsamhälle 

skapas och anpassas för besökarna, där värdarna förväntas anpassa sig efter situationen, mötet dem 

emellan sker inom en turistbubbla (Puskás, 2011). Uttrycket turistbubbla syftar till en konstruerad 

                                                 
5 UEFA är det europeiska fotbollsförbundet. 
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miljö som har anpassats med besökares efterfrågan i fokus. Det är en kontrollerad och säker miljö 

för besökare, avskärmad från vardagen, både när det gäller den egna vardagen och vardagen för 

platsen som besöks (Craik, 1997). 

I samband med idrottsevenemang i USA återkommer inför evenemanget, för huvudsakligen 

amerikansk fotboll, ‘tailgate’. På parkeringsplatser samlas besökare i tusentals och dukar upp till 

picknick ur bakluckan av sitt fordon, en ritual som är återkommande under hela (amerikanska) 

fotbollssäsongen (James et al., 2001). ’Tailgate’ är en betydelsefull del av matchdagsupplevelsen för 

att interagera med varandra och njuta av dagen och maten (James et al., 2001). ’Tailgating’ är ett 

sätt att komma undan vardagen, slappna av och nå socialt umgänge av andra. Den atmosfär som 

byggs upp genom att samlas ihop för en ’tailgate’ är skapad i harmoni och gemenskap (Drenten, 

Peters, Leigh, och Hollenbeck, 2009). Bradford och Sherry JR (2015) ser platsen där ’tailgate’ sker 

som en fristad, och aktiviteten som en sekulär ritual dit människor lockas till den öppna ytan av 

möjligheten att konsumera i gemenskap. Ritualen är av amerikansk konsumtionskultur där kraften 

av konsumtionen lockar människor till att omvandla det offentliga utrymmet till en marknadsplats 

(Bradford och Sherry JR, 2015). Bradford och Sherry JR (2015) teoretiserar en semiotisk kvadrat 

för att ställa deras version av platsen för ’tailgate’, ’Vestaval’, i motsägelse mot spektakel, 

komplement till festival och i motsats till karneval. Vestaval lyfter hemmets värde, det bildar en 

känsla av hem som delas i gemenskap, men i ett skyltfönster på den offentliga platsen under öppen 

himmel. Ett sätt att slå sig till ro och göra sig hemmastadd i den allmänna miljön. Det är ett fenomen 

där människor befinner sig mellan en struktur och improvisation (Bradford och Sherry JR, 2015). 

Stundande åskådare tar vara på det tomma utrymmet och fyller det själva med mening genom 

gemenskap och en form av grillfest tar rum på en parkeringsplats. 
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4. Den tillfälliga (besöks)platsen – Gillespie Road 

4.1 Statistik från Arsenal Station 

Statistik från Transport for London visar genom officiella mätningar att ankomster till Arsenal 

Station följer ett mönster av att öka i frekvens cirka 90 minuter innan avspark och avtar mellan 15 

minuter innan avspark och tidpunkten som matchen ska starta.6 I samband med att Arsenal FC 

spelade mot Liverpool FC i augusti 2016 visar statistiken över ankomster till Arsenal Station att det 

sker ökad aktivitet ut till gatan från stationen. Från första registrerade ankomst i barriärerna klockan 

06.00 på Arsenal Station under morgonen lördagen den 13 augusti 2016 till stationens sista 

registrerade ankomst innan stängning klockan 01.00 uppmättes 3519 ankomster till stationen. På 

matchdagen den 14 augusti 2016 från första registrerades ankomst efter att stationen öppnat 06.45 

fram till att den sista registrerades klockan 01.00 uppmättes 12 576 ankomster. Under matchdagen 

visar statistiken att mellan klockan 14.15-15.45 registrerades 6603 ankomster till Arsenal Station, 

en ökning på 3084 ankomster under 90 minuter inför match i relation till det totala antalet för 

dagen innan match. Matchdagens ankomster visar också på en tydlig ökning från klockan 11.30 

och fram till att matchen ska starta då antalet ankomster till stationen återgår till vardagens mönster. 

Måndag den 15 augusti 2016, dagen efter match, registrerades från första ankomst klockan 05.30 

till sista registrerade ankomst klockan 00.45, 4065 ankomster till Arsenal Station. Det innebär fler 

ankommande människor till stationen än dagen innan match men det är cirka 2500 färre ankomster 

än under 90 minuter inför avspark i matchen. 

 

                                                 
6 Statistiken finns bifogad som extern bilaga. 
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4.2 Del 1 - Vardagens Gillespie Road  

 

Figur 2 - Bild 1. Lördag kl. 10.19 

Fotografiet föreställer Arsenal Station och en del av gatan Gillespie Road i London Borough of 

Islington på lördag förmiddag den 6 maj 2017. Vädret när fotografiet slöts var till synes mulet. 

Arsenal Station är central i bilden och stationen har enbart en ingång vilken till synes inte är stor. 

Intill stationen står en kiosk som till synes är placerad mellan stationens ingång och två stenpelare 

som markerar att det är en ingång till ett hus. Trottoaren framför kiosken är fri och kiosken står på 

vad som uppfattas vara privat mark. På båda sidor om stationen syns stenhus vilka med största 

sannolikhet är bostäder. Husen står till synes i rader och förutom att husen varierar i höjd är de av 

samma stil. Framför husen finns ett tillhörande utrymme som omsluts med en mur mot gatan, 

utrymmet är någon meter långt/brett. Till höger i bilden syns att en gata, Highbury Hill, mynnar 

ut mot Gillespie Road. Tillsammans bildar det en tredelad korsning och är utifrån vad som 

uppmärksammades den öppnaste ytan på gatan. Trottoaren är dessutom bredare framför stationen 

än vad den är på resterande sträckor. På bilden syns en bil vara på väg i riktning mot stationen och 

det syns ett antal bilar som även har parkerat längs gatan. Cirka 200 meter från ingången till Arsenal 

Station finns en korsning där Gillespie Road och St. Thomas’s Road möts, där emellan finns 

förutom bostäder även en ingång till Gillespie Park Local Nature Reserve. På skyltar vid ingången 
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till parken går att läsa: “The nature reserve is closed on days of Arsenal Stadium events”. På båda sidor om 

vägen stod bilar parkerade med ett fåtal lediga platser på gatan. Bilar åkte stundtals längs gatan men 

det var inte mycket trafik. Längs gatan satt även vägskyltar som talade om att parkering inte var 

tillåtet under matchdagar, och informerade att nästa matchdag var 7 maj 2017. Det var 

aktivitetsmässigt lugnt längs gatan vid båda tillfällen men det ökade tillfälligt i samband med, vad 

som av största sannolikhet var, tunnelbaneankomsterna. Utanför stationen stod människor som 

verkade vänta, de lutade sig mot murar och väggar.  

Besöket på Gillespie Road dagen innan match informerar om en lugn förortsgata, ett 

bostadsområde. Det går i Bild 1 att se ett fåtal människor som promenerar längs gatan i riktning 

mot stationen och även på väg ut från stationen. Förutom människor som gick mot stationen eller 

ett fåtal som tillfälligt stod utanför Arsenal Station syntes ingen aktivitet utanför husen. Människor 

noterades visserligen komma ur stationen, fotografera gator och skyltar som visar riktningen till 

Emirates Stadium eller som hade texten “Arsenal” på innan de rörde sig i riktning mot Emirates 

Stadium. Mestadels var klädseln på människorna neutral men några få hade Arsenal-relaterade 

klädesplagg, fler bland de som var på väg i riktning från arenan, efter ett förmodat besök i någon 

av supporterbutikerna. 

I ”’Arsenal’ Station Kiosk” till höger om stationen, sett från bilden, arbetade på förmiddagen en 

person som intervjuades i samband med besöket. Respondenten som arbetade i “‘Arsenal’ Station 

Kiosk” ställdes frågor om matchdagar för Arsenal och hur de ser ut till skillnad mot vardagen på 

gatan. Respondenten i ”’Arsenal’ Station Kiosk” uppgav att vanligtvis är kiosken öppen 5–6 dagar 

i veckan, men de öppnar även på söndagar om det är matchdag för att det är bra för verksamheten. 

I syfte att nå utvecklade svar om gatan på matchdagen tillfrågades respondenten om hur det 

fungerar med parkering och annan kommersiell aktivitet, utöver kiosken, under matchdagar. Där 

besvarades att matchdagar innebär ökad aktivitet, då det finns mycket mer människor i rörelse, 

människor som går till pubar eller bara går omkring längs med gatan. 

 

4.2.1 Begynnelsen av fenomenets samtida form 

Samtliga respondenter i samtalsintervjuerna tillfrågades inledande om de var bosatta i området och 

hur länge de varit verksamma på Gillespie Road. I fråga om de var lokalt boende var det ingen av 

respondenterna som svarade att de bor i området. Angående hur länge som försäljarna varit 

verksamma svarade Matthew Reed att hans verksamhet på Gillespie Road har varit sedan 1970, i 

studiens samtid innebär det 47 år. Respondenten i “‘Arsenal’ Station Kiosk” uppgav att kiosken 

funnits på platsen i 45 år och att han personligen har varit verksam i 15 år. “Fat Harry’s” har i sin 
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tur varit verksamma sedan 10 år tillbaka, vilket innebär att “Fat Harry’s” startade sin verksamhet 

på platsen i samband med att Arsenal flyttade från Highbury/Arsenal Stadium till Emirates 

Stadium. Reed tillfrågades eftersom han varit verksam på platsen i 47 år om aktiviteten på gatan 

när han startade sin verksamhet, varpå Reed svarade att: “All there was, was guys standing on the streets 

with a little box, and I was the first one to have a stall..”. På den tiden hade Reed sitt marknadsstånd på 

gatan, men blev tillsagd av polisen år 1979 att det inte var tillåtet att ha sin försäljning på gatan 

längre. Reed knackade till följd av det på dörren till ett hus och har sedan dess haft sin försäljning 

från deras ’front garden’ sedan den dagen. Reed betalar husägarna hyra för att få använda platsen 

och behöver även ha tillstånd från London Borough of Islington Council för att kunna utföra sin 

verksamhet. “Fat Harry’s” uppgav i sin tur att de känner ägarna av huset där de är verksamma ifrån 

och att de behöver inneha ett tillstånd, vilket “Fat Harry’s” betalar för att få från London Borough 

of Islington Council. 

 

Figur 3 - Bild 2. Söndag kl. 09.30 

Bild 2 visar Gillespie Road på söndag morgon den 7 maj 2017. Det är när fotografiet slöts 6 och en 

halv timma kvar till avspark. Perspektivet är annorlunda mot föregående bild (Bild 1), vilket leder 

till att gatan och husens karaktärsdrag är tydligare i bilden då det syns mer av gatan och mindre av 
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stationen än den föregående bilden. Bild 2 synliggör marginellt bättre vinkel över att det finns ‘front 

gardens’ framför flera hus på Gillespie Road.  

Till Gillespie Park Nature Reserve stod grinden öppen och intill stationen var ”’Arsenal’ Station 

Kiosk” igång med sin verksamhet för dagen. I relation till observationer som genomfördes under 

dagen innan match var gatan denna morgon inte märkbart förändrad på fler fronter än att det var 

färre bilar parkerade, men det fanns fortfarande bilar parkerade längs gatan. Detta syns även i Bild 

2 som skiljer sig från hur det ser ut i Bild 1 gällande parkerade bilar. Det finns i likhet med 

föregående fotografi ett fåtal människor i bilden och deras praktik uppfattas tillhöra 

vardagsprocesser. En skillnad är att de få människorna i Bild 2 istället för att gå mot stationen till 

synes är på väg bort från stationen eller kiosken. Även denna morgon var det mulet väder. 

 

4.2.2 Försäljarnas matchdagsritual 

Försäljare som arbetar längs Gillespie Road frågades om hur deras matchdag går till, detta för att 

få en inblick i deras perspektiv om matchdagens tidslinje. Från respondenten i “‘Arsenal’ Station 

Kiosk” uppgavs på dagen innan match att det brukar börja 5–6 timmar innan matchstart. “Fat 

Harry’s” uppgav ett liknande svar om när de börjar på matchdagen. “Fat Harry’s” genomför samma 

procedur för varje match och anländer till sin försäljningsplats sex timmar innan matchen ska börja 

och slutar vid avspark. I denna fråga fyller kollegan till respondenten7 från “Fat Harry’s” i med att 

de inte har tillåtelse att servera efter att matchen är slut. Anledningen till detta är att efter matchen 

så är det kö till tunnelbanestationen längs trottoaren där deras försäljningsplats är8. Matthew Reed 

i sin tur menar att det skiljer sig från match till match, vid det aktuella tillfället uppgav Reed att 

proceduren började vid halv tio (avspark var klockan fyra), men det beror på när avspark i matchen 

är. Reed utvecklar sitt svar med att blicka tillbaka: “In the good old days the kick off was at three o’clock so 

you turned up the same time every day, but now it's all dependent upon what time the kick-off is at.”. Så snart det 

är möjligt efter att matchen är över packar Reed ihop sin verksamhet, om det finns tillräckligt med 

människor kvar i rörelse hålls försäljningen öppen en stund längre, om det inte är tillräckligt med 

människor så bär det iväg hem. 

 

                                                 
7 Det var i ”Fat Harry’s” två personer som arbetade i samband med intervjun, varav en svarade på alla frågor utöver 
detta svar. 
8 Se Figur 1-Områdeskarta i avsnitt 2.11 Områdeskarta 
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4.3 Del 2 – Formande av plats 

 

Figur 4 - Bild 3. Söndag kl. 09.42 

Bild 3 visar hur en försäljare backat in ett släp där mat ska säljas ifrån framför ett hus på Gillespie 

Road. Framför huset intill börjar en försäljare lasta material ur en skåpbil mitt emot Arsenal Stations 

ingång i ena hörnet av Highbury Hill och Gillespie Road. Fotografiet är slutet mot Arsenal Station, 

men från motsatt sida om stationen mot de tidigare bilderna. Intill stationsbyggnaden syns 

”’Arsenal’ Station Kiosk” och bortanför stationen står en lastbil och det går att skymta en 

reklamskylt för matförsäljning mellan lastbilen och stationsbyggnaden. Där har ”Fat Harry’s” i 

samband med att fotografiet slöts börjat förbereda ett grillbord i en ’front garden’. Till höger i 

bilden står en bil parkerad längs gatan och det syns på håll även en bil som färdas i riktning mot 

Drayton Park där Emirates Stadium finns. Framför stationen syns runt tiotalet människor. Förutom 

att någon står och väntar med väskor syns även människor som är mer aktiva framför stationen 

och människor som promenerar i samma riktning, mot Emirates Stadium eller stationen. 
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Figur 5 - Bild 4. Söndag kl. 10.11 

Bild 4 visar Gillespie Road och bildens vinkel är riktad mot där försäljare börjat att konstruera ett 

marknadsstånd. Det går att se en struktur som har blivit sammansatt och två människor som 

organiserar och förbereder sin försäljningsplats på insidan av en stenmur till ett hus ’front garden’. 

I muren syns ett tomrum där det tidigare fanns ett träplank som har lyfts undan och ligger på muren 

bakom cykelstället på Highbury Hill till höger i bilden. På strukturen har försäljarna fäst två 

halsdukar. På Gillespie Road kan, längs den högra sidan av fotografiet fyra lastbilar som har 

parkerat längs gatan synas. Utanför stationen står en person med en resväska och verkar med tanke 

på att det sker utanför en station vänta på något eller någon. Det syns även två personer som 

promenerar bort från stationen. 
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Figur 6 - Bild 5. Söndag kl. 10.35 

Bild 5 visar hur marknadsståndet som var under konstruktion i Bild 4 börjar att bli redo för 

försäljning. Det har tillkommit en presenning över strukturen och det finns fler halsdukar än på 

Bild 4. Det syns även tröjor som har börjat visas upp för försäljning inuti Marknadsståndet. Det 

har tillkommit ett matsläp vilket syns till höger i bilden, i korsningen mellan Gillespie Road och 

Highbury Hill. I bilden syns på distans en bil som färdas från stationen och den enda förändringen 

i parkeringsväg är att en skåpbil har flyttats en bit bort från stationen. Det finns ett fåtal människor 

i rörelse utanför stationen. Två av människorna uppfattas vänta, en är på väg mot antingen kiosk 

eller station samt att på distans syns att någon förmodligen är på väg mot stationen med en väska. 
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Figur 7 - Bild 6. Söndag kl. 10.52 

Bild 6 visar hur försäljare monterar sin försäljningsplats på Gillespie Road. Det är hamburgare som 

ska säljas av skylten att döma och det har monterats ett stekbord på en mur framför ett hus. 

Monteringen tyder på att försäljningen ska ske mellan bostaden och muren från husets ’front 

garden’ och ut mot kunder på gatan. Bakom skåpbilen syns skymtar av en skylt som sticker upp att 

där också finns en matförsäljare. ’Front garden’ till husen på ena sidan av gatan är nu värdplats för 

kommersiell verksamhet, medan det utanför husen på andra sidan gatan är tomt i samma utrymme, 

sånär på den permanenta ”’Arsenal’ Station Kiosk” som går att skymta bakom lyktstolpar och träd. 

Framför stationen kan en folksamling skådas. 

 

4.3.1 Konstruktionens tidslinje 

Den första försäljaren som syntes anlända till Gillespie Road var redan klockan 9 på 

söndagsmorgon, 7 timmar innan avspark. Det var tre personer som packade ur en skåpbil i 

anslutning till korsningen mellan St. Thomas’s Road och Gillespie Road. De började konstruera ett 

marknadsstånd med bland annat tröjor, halsdukar, mössor och kepsar. Strax före 9.45 anlände en 

skåpbil följt av en bil som drog på ett matsläp och började lasta material ur skåpbilen vid ena hörnet 
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av Highbury Hill och Gillespie Road snett emot Arsenal Stations ingång. En av personerna lyfte 

bort ett träplank som hade täckt en lucka i muren till ett av husen och började därpå bygga ett 

marknadsstånd. Framför huset intill där marknadsståndet börjat att byggas var där ingen mur och 

på den ytan backas det släp som anlände samtidigt med hjälp av bil på plats. Vid klockan 10 anlände 

nästa skåpbil, denna drog på ett släp, målad som en trästuga som lossades från bilen och knuffades 

upp från trottoaren och in på den privata marken utanför nästa hus till vänster. Därefter flyttades 

skåpbilen ytterligare ett hus vänster, där monteras ett stekbord på ett stålstaket mellan gatan och 

huset. I trevägskorsningen mellan Highbury Hill och Gillespie Roads parkerades ett släp som ska 

sälja mat, till skillnad från andra försäljare är denna parkerad på trottoaren i korsningen. I andra 

hörnet av samma korsning så anlände klockan 11, en lite mindre bil som parkerade på gatan. 

Människorna i bilen plockade fram material ur bagaget och konstruerade ett marknadsstånd för att 

sälja souvenirer. Deras marknadsstånd var placerat delvis på gatan och resterande del på trottoaren. 

Mellan klockan 11 och 12 flyttades successivt försäljarnas transportfordon i samband med att de 

började bli klara med sin konstruktion.  

Kort efter klockan 12 uppfattades det som att försäljarna var redo, bilarna de anlänt i var alla 

flyttade, likaså de resterande bilar som tidigare stått parkerade på gatan under förmiddagen. En 

mindre lastbil med texten ”Islington Council” - ”Highway Maintenance” körde fram längs gatan 

och placerade ut koner på sidorna av gatan där bilarna tidigare stod. Det är nu inte tillåtet att parkera 

på gatan, men biltrafik är fortsatt tillåten. Klockan 12.30 anländer ytterligare en försäljare med en 

skåpbil. Skåpbilen stannar mittemot ”Fat Harry’s” och flyttar bort grinden till en mur, skruvade 

sedan med en skruvdragare upp en skylt och i tomrummet där grinden var, monteras ett 

campingbord upp och på insidan av muren ett grillbord. Gatan var uppbyggd och sanerad. 
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4.4 Del 3 - Lights on 

 

Figur 8 - Bild 7. Söndag kl. 12.42 

I Bild 7 syns att ytterligare en försäljare har tillkommit på Gillespie Road. Deras försäljningsplats är 

huvudsakligen på trottoaren men de står till viss del i gatan på Highbury Hill. De har huvudsakligen 

halsdukar till salu av bilden att döma, men även mössor och kepsar. Marknadsståndet till vänster 

om det som senast anlänt har fått fram fler produkter och de har börjat att få potentiella kunder. 

Framför försäljningen syns hur en person håller upp en kamera och verkar fotografera souvenirer 

samt att ett fotoögonblick ska ske eller nyligen har skett. Försäljarnas transportfordon har flyttats 

från gatan och det finns en gul kon placerad i en parkeringsplats och tecknar att parkeringen 

tillfälligt inte är i bruk. Framför stationen ses en samling av människor som till synes uppfattas 

vänta eller hålla till framför för att socialisera. Några människor uppfattas även vara på väg från 

stationen i olika riktningar. Gällande klädsel uppfattas den att vara neutral, dock kan röda tröjor 

som sannolikt är matchtröjor skymtas under jackor. Framför stationen har även en soptunna 

placerats. Vädret har även förändrats från ett tidigare molntäcke till en klarare himmel i en solig 

tillvaro. 



38 
 

 

Figur 9 - Bild 8. Söndag kl. 13.40 

I Bild 8 syns hur allt fler människor har börjat att infinna sig på platsen. Människor vid stationen 

står framför ingången, de går mot och från stationen samt verkar komma ut ur stationen. Några 

interagerar med varandra eller väntar, en människa blir fotograferad och det sker även handel av 

ett supportermagasin från en försäljare framför stationens ingång. Det är inte längre enbart 

människor som står eller går på trottoaren utan det gäller även människor ute på gatan. Mitt i gatan 

går en person som drar på en shoppingväska och bär en ryggsäck. Längs den sida av gatan där mat 

och kommers finns både står människor stilla samt går längs med kommersen. Människorna kollar 

till synes på de olika produkterna som säljs och verkar vara i processen av att beställa mat. Några 

människor står i grupper och interagerar och några äter mat. Människorna som syns i fotografiet 

är huvudsakligen män, men det syns några kvinnor och även barn. Den klädsel som är möjlig att 

urskilja är neutral, det går att skymta en Arsenal tröja och ryggen på vad som till synes är en 

Manchester United-tröja. 
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Figur 10 - Bild 9. Söndag kl. 14.43 

Bild 9 visar hur hela området kring Arsenal Station har börjat fyllas upp med människor. Klockan 

har passerat 14.00 när fotografiet slöts, det innebär att Gillespie Road har skärmats av med hjälp 

av koner vid korsningarna med St. Thomas’s Road respektive Highbury Hill. Det är därmed inte 

tillåtet med biltrafik och människorna har till synes börjat befolka gatans bilväg i vidare 

utsträckning. Människor står på vänster sida av fotografiet vid kommersen och studerar den samt 

sannolikt gör inköp. Människor kan ses äta mat och en strimma av rök över en ‘food truck’ till 

vänster syftar till att det sker tillagning av mat. Människor kan ses gå från stationen i olika riktningar, 

dock tyder ryggarna som är vända mot kameran att människor allt mer är på väg till Emirates 

Stadium. Utanför stationen skymtas en polis bland en samling av människor. Längs murarna till 

husen på höger sida av fotografiet syns människor stå och socialisera och en försäljare av 

supportermagasin står på trottoaren. Majoriteten av människorna i bilden är svåra att tyda men det 

går att se både män som kvinnor och även ett och annat barn. Bland människornas klädsel är det 

möjligt att se fler klädda i Arsenal-tröjor och halsdukar i fotografiet än vad har varit fallet tidigare. 

Ingen som har kunnat urskiljas på bilden bär Manchester United-klädsel. Vädret är soligt och det 

syns ett antal personer som går med t-shirt och med jackor i händerna. 
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Figur 11 - Bild 10. Söndag kl. 15.06 

Bild 10 visar med under en timma kvar till avspark i matchen en allt mer kompakt uppsättning av 

människor utanför stationen. Även då flertalet människor är riktade mot sträckan av gatan som 

leder till arenan så kan människor som är på väg i motsatt riktning eller står kvar framför stationens 

ingång ses. Genom människomassor går det att skymta någon som står vid marknadsstånden och 

kollar. Det syns återigen färre som öppet har Arsenal-tröjor på sig, och ingen som öppet aviserar 

att de har Manchester United-klädsel. 
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Figur 12 - Bild 11. Söndag kl. 15.17 

I Bild 11 är perspektivet riktat mot sträckan av Gillespie Road som leder till Emirates Stadium då 

det är dit som, i rådande kontext, platsens karaktäriserande flöde av människor är på väg. Till höger 

i bilden syns Arsenal Stations front till viss del och människor som med hög sannolikhet nyligen 

har lämnat stationsbyggnaden. Det är tydligt att matchen stundar på människornas riktning. I detta 

foto är det svårt att avgöra majoriteten av människornas karaktärsdrag men av de människor som 

syns är det huvudsakligen män i olika åldrar. Vad gäller klädsel är det en människa som tydligt bär 

Arsenal-tröja och en som bär en halsduk och av den röda färgen under jackan på samma människa 

går det att ana en matchtröja. I människomassan kan även en jacka med ett Arsenal-emblem ses. 

Inga Manchester United-klädda människor syns till utan resterande klädsel uppfattas huvudsakligen 

att vara neutral. 
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4.4.1 Lights off 

 

Figur 13 - Bild 12. Söndag kl. 21.00 

Bild 12 visar hur Gillespie Road 3 timmar efter att matchen är slut har återställts till att vara en plats 

i människors vardag. I Bild 12 syns inga spår av att gatan nyligen har varit en plats där besöksnäring 

sker. Bilar finns parkerade och förs även fram längs gatan. Husens ’front gardens’ har återgått till 

att vara ett privat utrymme från en försäljningsplats. Det har även genomförts städning av gatan. 

Människor kan också ses promenera i olika riktningar, både mot och ifrån stationen. 

  

4.5 Del 4 - Aktivitet som människor utför på matchdagen 

4.5.1 Människorna under matchdagen 

Inledningsvis befann sig under morgonen, vad som till synes uppfattades vara lokalbefolkning längs 

Gillespie Road. Flera motionärer syntes löpandes och cyklandes, det var någonstans mellan 20–30 

personer uppfattades innan klockan hade slagit 11. Det var färre därefter även om det fortsatt 

förekom både löpande och även cyklande motionärer under eftermiddagen. Ett fåtal personer 

handlade och samtalade med arbetaren i ”’Arsenal’ Station Kiosk” under morgonen, deras 

interaktion gjorde att det uppfattades vara rutinmässiga köp, något som är återkommande. Förutom 
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motionärer var det få människor i rörelse, det var försäljarna som konstruerade sina 

försäljningsplatser. Det ökade i antal människor vid klockan 11, mest utmärkande var en grupp på 

cirka 20–30 personer som började samlas och tog fram flygblad. Det visade sig vara en grupp 

människor som skulle ut för att samla röster för Labour-ledaren Jeremy Corbyn i det brittiska extra 

valet som var planerat till juni 2017. Corbyn själv kom via cykel längs Gillespie Road, höll ett kortare 

tal framför Arsenal Station innan gruppen skingrade sig.  

Olika språk var ett återkommande karaktärsdrag bland människorna som rörde sig längs gatan 

under dagen. Skandinaviska språk uppfattades frekvent under dagen, huvudsakligen svenska och 

norska. Vid något tillfälle urskildes isländska bland passerande människor. Det talades även mycket 

asiatiska språk bland besökarna. En grupp på cirka 10 personer som talade franska var den första 

större gruppen av människor som anlände till platsen efter klockan 9 på morgonen. Gruppen kom 

från stationen och det var blandat med både män och kvinnor, de gick mot arenan och återvände 

efter cirka 30 minuter, de fortsatte förbi stationen längs med Gillespie Road. Någon grupp talade 

engelska med en dialekt som uppfattades vara från norrut i landet, utöver det var engelska inte 

frekvent förekommande bland besökarna före klockan 14. Förutom genom det talade språket 

uppmärksammades förekomsten av fotografering av olika objekt som skyltar och sig själva framför 

skyltar och försäljningen på gatan. Människorna som kom till platsen ur stationen och innan 12 

kom huvudsakligen i grupper och rörde sig ostrukturerat fram längs gatorna till arenan och 

återkommande till Gillespie Road.  

När klockan närmade sig 12 och försäljningen var i ordning ökade antalet människor, det 

uppfattades fortsatt vara lugnt när det gäller atmosfär och aktivitet på gatan. Men det var märkbart 

mer människor än tidigare. Mängden av människor fortsatte gradvis att öka efter klockan 12. Det 

var blandat mellan män och kvinnor och det uppfattades vara grupper av vänner, par och även 

familjer med barn i rörelse, visserligen uppfattades majoriteten av grupper på plats vara i 3–4 män. 

Solen började skina strax före klockan 13 och det blev varmare, besökarna plockade av sig jackor 

och fler i Arsenal-klädsel började att synas på gatan. Det hade inte varit påtagligt mer än i enstaka 

fall utspritt under dagen tidigare, men den röda hemma-färgen spred sig i människomassan då 

jackorna plockades av. En och annan i grupper med män som rörde sig längs gatan gick med öl-

burkar i handen, men det förekom inte frekvent.  

Ett antal människor har under eftermiddagens lopp frågade efter vägriktningar till arenan, 

personligen tillfrågades jag vid flera tillfällen, både att berätta vägen och hjälpa till med 

fotografering. En grupp med svenska män frågade mig om vägvisning och sedan även om vart 

gamla arenan fanns när de fick reda på att även jag var från Sverige. Några i gruppen ansåg nästan 
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i mun på varandra att gamla arenan, Arsenal Stadium/Highbury, ”måste vi se om den är så nära”. Flera 

besökare såg ut att inte veta vart de skulle ta vägen, även då det var ett klart flöde av människor i 

riktning mot arenan. Människorna som fanns på plats när gatan stängdes av var huvudsakligen 

klädda i Arsenal-klädsel eller i neutral klädsel. Det var fortsatt en blandning av män, kvinnor, 

familjer, unga och medelålders, men huvudsakligen män i olika åldrar. Det var mycket människor 

som rörde sig längs gatan och socialiserade i grupper, och det rullade stundtals skratt och 

genomfördes upprymda diskussioner eller konversationer. Något som dock var noterbart under 

hela dagen var att det under tiden som spenderades på Gillespie Road var det inte några människor 

som sjöng ramsor eller sånger om varken lag eller spelare. Det som karaktäriserade platsens ljudnivå 

var ett sorl som kunde ha varit på vilken marknadsplats eller kring vilken folksamling som helst. 

De enda rop eller högljudda uttryck som uppmärksammades var från olika köpare och säljare av 

biljetter utanför stationens ingång och även från supportermagasin-försäljaren som stod framför 

ingången. Efter klockan 14.30 började det att bli mer likriktade flöden av människor som 

karaktäriserade platsen. Flödena kunde successivt ses växa genom sammansmältning av människor 

som kom från St. Thomas’s Road och även bortanför längs Gillespie Road. Utanför Arsenal Station 

gick flöden av människor längs gatan samman med tunnelbanans stötar av ankomster. Att 

människor var i rörelse var allt mer karaktäriserande för gatan. Några stötar av ankomster från 

Arsenal Station hade fler Arsenal-klädda människor, och nästa stöt hade fler neutrala. När det gäller 

bortasupportrar så skymtades få tröjor eller andra markörer i människomassor. Närmare klockan 

15.30 var det en större grupp med bortasupportrar som uppmärksammades. 

 

4.5.2 Försäljning och försäljarnas syn på aktivitet 

Fram emot 13 började fler människor att köpa mat. Försäljarna hade även börjat att få intressenter 

till sin försäljning av souvenirer. En försäljare av ett supportermagasin ställde sig utanför stationen. 

Det var mer aktivitet på gatan och människor rörde sig längs med kommersen i båda riktningarna 

med ett sorl som spred sig längs gatan. “Fat Harry’s” hade tidigare förklarat att flödet av människor 

till Gillespie Road går längs St. Thomas’s Road, de kommer den vägen efter att ha gått av tågen på 

Finsbury Park Station. 

Matthew Reed besvarade en fråga om aktivitet på matchdagen med att försäljningsplatsen använts 

sedan 1979 och fram till 2006 var arenan precis bakom Reeds verksamhet. Aktiviteten var enligt 

Reed bättre förr då människor på väg till arenan behövde passera Reeds verksamhet i högre grad, 

eftersom den är precis framför där läktaren “The North Bank” tidigare fanns. Dessutom fanns på 

Highbury Hill “The West Stand”. Reed förklarar att han även hade marknadsstånd med 
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matförsäljning på Highbury Hill under den tidsperioden eftersom mycket människor gick längs den 

gatan förr. För Reed var det väldigt bra, men nu är det ingen som går där längre. Alla går åt höger 

ur stationen visar Reed. Gatan som Reed pekar mot är sträckan där Gillespie Road fortsätter mot 

Emirates Stadium innan gatan svänger och övergår till att bli Drayton Park där arenan är belägen. 

Reed anser att det fortfarande är samma mängd med människor längs gatan som det har varit även 

då antalet åskådare är fler nu än innan flytten till Emirates Stadium. Reed återkopplar till hur alla 

förr behövde komma förbi hans verksamhet då majoriteten av åskådare förr anlände till Arsenal 

Station. Idag har besökarna av fotbollen valmöjligheter att anlända till Highbury & Islington, hit 

(Arsenal Station) eller Finsbury Park, så det är inte så mycket aktivitet (längre hos Reed). 

Från förmiddagen och framåt mot att matchen skulle börja uppmärksammades att det fanns 

försäljare och köpare av biljetter som stod intill stationens ingång. De fick stundtals 

uppmärksamhet från några av stationens ankommande och rörde sig tillsammans lite längre från 

stationen i vissa fall. I takt med att det blev fler människor började ytan som användes att expandera 

utanför stationen. Det kom även ytterligare försäljare och köpare av biljetter till stationens ingång 

allt eftersom dagen gick. 
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4.5.3 Kontroll av plats 

 

Figur 14 - Bild 13. Söndag kl. 14.29 

I Bild 13 syns två poliser ridandes förbi Arsenal Station. Till vänster om stationen kan även några 

polisers hattar skymtas där de står och bevakar vad som sker samt människor som ankommer till 

platsen via stationen. Människor står och kollar på försäljning till höger och det finns även 

människor i rörelse åt varierande riktningar samt med olika medel. En cykelleverans är till synes på 

väg igenom människomassor. 

Under förmiddagen så fanns det ingen polis närvarande på plats. Det var ännu inte mycket 

människor som hade kommit till platsen. En bil med övervakningskameror åkte med jämna 

mellanrum fram och tillbaka längs Gillespie Road under förmiddagen och fram till klockan 14. 

Bilen hade texten CCTV tryckt på sig och var utrustad med kameror som var riktade i flera olika 

vinklar. Gillespie Park stängdes vid klockan 10.30 ned för besök. Biltrafik och parkering var under 

förmiddagen tillåtet på gatan men efter klockan 12.00 anlände en Islington Council-lastbil med 

texten “Highway Maintenance” där flaket bar på koner som placerades ut längs Gillespie Road på 

båda sidor av vägen för att avisera att parkeringsmöjligheterna var tillfälligt borttagna från Arsenal 

Station till St. Thomas’s Road. 
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Biltrafiken avtog efter klockan 13 och de som försökte ta sig fram fick det svårt. Mellan 13 och 14 

så ökade aktiviteten längs gatan stadigt men människorna höll sig till stor del längs trottoarerna, 

även om det var allt fler som valde att gå på gatan. När gatan sedan stängdes av för biltrafik efter 

klockan 14 så expanderade steg för steg utrymmet som människor stod på utanför stationen till att 

bli hela korsningen av Highbury Hill och Gillespie Road. Första polis som uppmärksammades var 

när en polisbuss kom längs gatan vid klockan 14.00. Polisbussen släppte av ett fåtal poliser som 

tog plats på vardera sidan om Arsenal Stations entré. Nära klockan 14.30 kom två poliser ridandes 

till häst och ytterligare två red förbi någon minut senare. Samtliga kom från Drayton Park och de 

två första vek av mot Highbury Hill. Följande två fortsatte längs Gillespie Road. Detta skedde i 

samband med att det blev en större samlingspunkt som drog till sig fler människor. Aktiviteten 

inkluderade fortsatt vidareförsäljning och köp av biljetter. Även efter att polisen ställt sig vid 

stationens ingång. Vid 14.45 kom en kranbil och lyfte bort ett fordon som stod parkerat på Gillespie 

Road nära korsningen till St. Thomas’s Road. En skylt längs gatan bredvid bilen talade om: “parking 

bay suspended on matchdays” “Next Match Wed 26 Apr, Sun 7 May”. 
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5. Analys 

Empirin visar med all tydlighet att en fotbollsmatch är så mycket mer än enbart de 90 minuter som 

spelas inne på arenan. Vi vet sedan tidigare att matchdagens upplevelse är en skapelse i samspel 

mellan organisatörer, spelare och besökare inne på arenan, men den börjar även på utsidan av 

arenan (Edensor, 2015). Studiens material lyfter fram hur människor i gemenskap mellan plats, 

besökare och organisatörer (försäljare och representanter för offentliga myndigheter) tillsammans 

är medskapare av att atmosfär och stämning uppstår redan tidigare än och på en annan plats än 

arenan där själva matchen ska spelas. Omgivningen till arenan har således en viktig roll då det är 

där som atmosfären och stämningen tar sin grund. Hornby (1992) förklarar att arenor som är 

byggda under tidiga 1900-talet främst finns i vanliga bostadsområden där orsaken till deras läge var 

att det inte var planerat att det skulle behövas transportmöjligheter, inte heller för att det där skulle 

ske konsumtion. Hornby (1992) beskriver detta huvudsakligen utifrån sina erfarenheter med 

Arsenal. Detta innebär att platsen i sig, Gillespie Road, inte är skapad utifrån det som faktiskt sker 

under matchdagen utan platsen i sig får lov att tillfälligt omskapas. Det innebär att inskränkningar 

sker där funktioner, aktiviteter, regler och rutiner tvingas till en tillfällig anpassning. Den 

konstruerade plats som skapas på Gillespie Road fylls även med människor som är förväntansfulla, 

nervösa och/eller upprymda och befinner sig i ett tillstånd som bäst beskrivs som i väntan på vad 

som komma skall, det bildas ett sorl av människornas uttryck inom ett temporärt och avgränsat 

utrymme. Den skapade platsen i sig har vissa likheter med flygplatsens avgångshall där människor 

befinner sig i olika roller och syften på en plats karaktäriserad av rörelse och väntan på ett event 

som ska ske (Augé, 1995; Urry och Larsen, 2011). Människor kommer till Gillespie Road på en 

matchdag och de befinner sig i väntan på att fotbollen ska börja i en form av passage, som 

Iannaccone (2013) liknar med en fristad som skapas kring arenan. Det är som ett liminalt utrymme, 

där en form av transportsträcka har avslutats och nästa skede, anledningen till besöket eller matchen 

ännu inte har påbörjats. En skillnad mellan Gillespie Road och icke-platserna som karaktäriseras 

av liknande flöden och aktivitet är att det sker på en tillfälligt konstruerad marknadsplats, längs en 

gata i ett bostadsområde med kulturella uttryck och markörer som gör att det finns något som är 

möjligt att känna igen (Edensor, 2015). Gatans fysiska drag med bland annat husen berättar att det 

är ett engelskt bostadsområde. Men det finns även skyltar, symboler och tecken som visar att det 

är i närheten av fotbollsklubben Arsenals hemmaarena.  

Gillespie Road är en plats som tillfälligt skärmas av från verkligheten och fylls upp av besökare och 

organisatörer som på ett eller annat vis har lockats dit av händelsen fotbollsmatch. Gatan har i 

empirin visat sig vara en plats för att mötas, en plats där människor skådar varandra och bli skådade 
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av andra i sin aktivitet och utför ett socialt och kommersiellt utbyte med varandra (Urry och Larsen, 

2011; Ek och Hultman, 2008). Gillespie Road på en matchdag har därmed likheter med torget, en 

mötesplats där det sker liv och rörelse på en avsatt tid för flöden och processer att flyta samman. 

Torget är en plats som läggs centralt nära till transportmöjligheter, vilket är likt med hur Gillespie 

Road ser ut på en matchdag (Zakariya et al., 2015). Det är en sammansmältningspunkt mellan 

promenerande från huvudsakligen två riktningar som först möts vid korsningen mellan Gillespie 

Road och St. Thomas’s Road för att sedan smälta samman med ankommande flödet av människor 

till Arsenal Station en bit närmare Emirates Stadium. Att det kommer fler människor till en plats 

innebär en annan uppfattning av platsen än den plats som uppfattas i vardagen. Det framgår tydligt 

att platskänsla är beroende av när besök på Gillespie Road avläggs, en vardag/dag då det inte spelas 

fotboll på Emirates Stadium så kommer sannolikt uppfattningen av gatan vara annorlunda än när 

det spelas en match på arenan. Till vardags är det ett bostadsområde som är beläget inte är långt 

ifrån centrala London medan det på matchdagen är en samlingsplats för fotbollssupportrar inför 

match och i förflyttning till arenan. Tidpunkten för besöket är därmed av betydelse för platskänsla 

(Massey, 2010). 

Omlokalisering av fotbollen för Arsenal från Arsenal Stadium/Highbury till Emirates Stadium har 

inte inneburit en flytt till ett helt nytt och främmande område utan närheten till Gillespie Road gör 

att det finns kvarvarande rutiner och igenkännande av platsen. Det enda som skiljer sig fysiskt är 

att ankommande till Arsenal Station behöver svänga höger istället för vänster på gatan för att nå 

arenan. Det leder till att det finns grund för att vara en plats som supportrar har någon form av 

relation till vilket lockar dem till att besöka gatan (Edensor, 2015). Människornas rörelsemönster 

och aktivitet tillsammans med användande av varierande språk på platsen visar dock tecken på att 

det kan vara besökare som har rest längre än bara inom staden för att ta del av upplevelsen. 

Förvirring bland supportrar och åskådare var något som Edensor (2015) påpekade som påtagligt 

efter att arenor har flyttats till ett nytt område. Det Edensor (2015) syftar till är dock att lokala 

supportrar inte längre kan följa sina rutiner och invanda vanor av platsanvändande på grund av att 

arenan flyttats. I detta fall uppfattades det mer som att besökarna som rör sig på platsen under 

matchdagens tidigare skeden snarare är på besök i staden och inte bara besökare av gatan. Även då 

det kan vara naivt att i vår samtid bedöma vart människor kommer ifrån utifrån vilket språk de 

talar så kan det ändå funderas kring om språket kombinerat med deras beteende, aktioner och 

rörelsemönster inte går att tyda att det är i majoritet tillfälliga besökare i staden och inte bara 

Gillespie Road som anländer till platsen i god tid innan avspark. Likaså kan turistiskt beteende även 

det vara svårt att urskilja i vår samtid, men människor som kommer till Gillespie Road och gör det 

återkommande borde logiskt sett ha ett mer distinkt sätt att röra sig. Återkommande besökare vet 
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vart de är på väg och tidigt på matchdagen var det vida utspritt att människor till synes inte rörde 

sig på platsen frekvent, även senare då det var flöden av människor som rörde sig i en och samma 

riktning. Regelbundna supportrar har sina ritualer och rutiner som är invanda och centrerade till 

gemenskapen vilket även sker på annat håll än att befinna sig på gator i anslutning till arenan inför 

matchen (Weed, 2007; Edensor, 2015). Fotografering sker i vår samtid även frekvent i vardagen. 

Att tyda fotografering som ett tecken på turistiskt beteende, är inte självklart att det innebär, men 

beroende på hur och vad som fotograferas så kan det ändå antas att det i flera fall var kopplat till 

turism. Besökares beteende kan också ses genom att frågor som “vart ligger arenan?” återkom, 

frågor som bringas fram av att inte känna till platsen. En annan aspekt av det behöver också belysas 

då London är en av Europas största städer med ett universellt språk som därmed kan locka 

människor från runt om i världen till att bosätta sig i staden, språket är inte representativt för alla 

som bor på en plats i en värld av global sammanlänkning. Dessutom anpassas och omförhandlas 

kulturer till att kunna vara något som sker vart som helst (Giulianotti och Robertson, 2004). 

Giulianotti & Robertson (2004) och Giulianotti (2002) diskuterar fotbollen i ljuset av globalisering 

och att det blivit en vara, det är något som ska konsumeras och är attraktivt i vidare utsträckning 

än det lokala. Det är globala företag som kampas mot varandra inför en global publik. Vare sig om 

det är framför TV eller om det är på plats så är det människor från hela världen som kan och vill 

skåda det som sker (VisitBritain, 2015). Det är påtagligt i detta fall då det är mycket människor som 

rör sig i arenans omgivning som inte verkar känna till själva platsen väl utifrån sitt rörelsemönster 

och språket som talades. Det innebär att under den korta tid som det återkommande fenomenet är 

aktivt utgör platsen en global mötesplats.  

Det rullade under eftermiddagen ett sorl av diskussioner och att människor samtalade och hade 

trevligt, med skratt och upprymdhet genom folkmassor, men det var en avsaknad på fotbollskultur 

och stämning. Fotbollskulturella uttryck sker delvis genom sånger och ramsor om kollektivet eller 

platsens betydelse (Percy och Taylor, 1997). Atmosfären som var på platsen är dock talande för att 

det inte finns någon djupare relation mellan individerna och gatan, även fast platsen uppfattas vara 

viktig nog att besöka ur kulturell synpunkt. Det var inga sånger eller ramsor om något som urskildes 

utan det kunde förutom när en våg av mer tröjor och annan klädsel ha misstagits för vilken annan 

marknadsplats som helst. Någon förser platsen med souvenirer, en annan med mat och dryck, 

några erbjuder möjligheten att köpa biljetter och andra håller ordning och styr över platsen. 

Vidareförsäljning av biljetter inträffade pågående från före klockan 12 och fram till att det var 

avspark, även när poliserna ställde sig vid ingången till tunnelbanestationen och var inom 

höravstånd för “handlarnas” avisering av detta. Ordningsmakten verkar förbise att det sker 

verksamhet som inte är tillåten. Det är inte den uppgiften som det är meningen att dem ska fylla 
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på platsen utan det är säkerhet för besökare som är det viktiga, besöksnäringens miljö undviker 

vardagens regler och bestämmelser (Craik, 1997). 

Rollerna av värd och gäst är en återkommande fördelning inom besöksnäring, där även 

organisatörer spelar en betydande roll i samspelet när en plats skapas (Puskás, 2011). Platsen som 

blir till i samband med matchdagen har skapats genom olika processer utförda av skilda 

rollinnehavare på Gillespie Road. Inledningsvis på dagen var det lokalbefolkningens vardagsplats 

som anpassades när det inte längre fick finnas bilar parkerade utanför deras hus. Därefter började 

det komma försäljare som gjorde om gatan till ett utrymme i konstruktion av en matchdagsplats. 

Där konstruerades försäljningsplatser i husens ’front gardens’ på den ena sidan av gatan. En efter 

en anlände försäljare och började att forma det privata utrymmet till en plats för sin tillfälliga 

verksamhet. Utifrån vad försäljare uppgett och att samtliga försäljare, som uppmärksammades 

anlända, anlände med material och produkter i fordon så uppstår platsen vara fylld med både 

besökande försäljare som konsumenter i ett tillfälligt rollspel som intar den privata sfären för en 

matchdag. Fotbollsmatchens händelse i sig självt kan uppfattas ha kraft att omvandla Gillespie 

Road till ett värdsamhälle (Urry och Larsen, 2011). Försäljarna gör sig som hemma i husens ‘front 

gardens’, så hemma att det förmodligen uppfattas vara deras eget hem av besökare, när de 

förbereder en marknad under morgonen och fram emot klockan 12 då gatan åter tömdes på fordon. 

Denna gång var det från försäljarnas fordon och Gillespie Road gjordes redo för att kunna ta emot 

de stundande besökarna. I väntan på besökarna var det ett utrymme som existerade i ett tillstånd 

som kan betecknas som ett mellanting, det var inte under konstruktion och det var inte i 

konsumtion, inte förrän gatan började att fyllas med ny mening i samband med att besökarna gjorde 

entré (Augé, 1995).  

En ökning av människor går att se gällande ankomster till Arsenal Station under förmiddagen men, 

det är med mindre än 2 timmar till avspark som det är som mest påtagligt att det sker fler ankomster. 

Det syns även i fotografier samt att observationer visade på att från mellan klockan 14.00 och 14.30 

började flödet av människor bli allt kraftigare mot arenan. Det behöver inte betyda att alla 

ankomster är människor som ska på fotbollen då det sannolikt har varit andra människor i rörelse, 

men det finns samband mellan att match ska spelas och att människor har ankommit till platsen. 

Besökarnas intresse till fotboll är inte möjligt att urskilja och det som observerades i klädesväg 

under dagen var huvudsakligen neutral klädsel, vilket även bilderna visar. Det betyder att det inte 

säkert går att säga att besökare av gatan ska in på arenan som primära anledningen till att de befinner 

sig på platsen. Sociala tillställningar som idrottsevenemang lockar dock människor till att besöka 

platser för att ta del av den kollektiva gemenskapen (Quinn, 2009). 
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Människorna som befinner sig inom utrymmet på Gillespie Road försöker till viss del att anpassa 

sig till att smälta in på platsen och med den lokala kulturen genom att konsumera och klä sig efter 

situationen, antingen neutralt eller med fotbollsrelaterade produkter snarare än att sticka ut (Fairley, 

2003). Att använda klädsel som är lika eller av samma typ kan vara grund till gemenskap och 

tillhörighet bland grupper med människor som stöder samma lag, det uttrycker till andra människor 

att de har något gemensamt (Percy och Taylor, 1997). Gemensamma uttryck är ett sätt att visa stöd 

för ett lag och bildar en kollektiv kod för supportergrupper (Edensor, 2015). Det genererar en yttre 

uppfattning om gemenskap och tillhörighet, vilket uppfattas vara två viktiga aspekter när det gäller 

människorna som är på platsen. Det går förutom genom klädseln att se genom att en majoritet av 

människorna är i någon form av grupp, större som mindre vilka har setts röra sig tillsammans eller 

stå och prata. Det ger uttryck för att det är viktigt att smälta in och bli en del av gemenskapen 

relaterat till att följa en fotbollsklubb. Gemenskapen bland supportrar och att komma till platsen 

tidigt länkar praktiken samman med det amerikanska sättet att konsumera inför matcher. ‘Tailgate’ 

i USA är visserligen något annat mot vad det som sker på Gillespie Road, men det sker i samma 

syfte, att göra matchdagens upplevelse längre och att bygga gemenskap inför match. I ‘tailgate’ 

handlar det dock om att använda en parkeringsplats och det som konsumeras är till stor del 

medtaget av supportrarna själva som även tillagar och bygger en mindre version av hemmet på 

plats (Bradford och Sherry JR, 2015). På Gillespie Road kommer försäljare till platsen, förbereder 

den och erbjuder sedan konsumtion till försäljning längs gatan. Praktiken bland de som besöker är 

liknande, men inramningen skiljer sig och båda fyller ett utrymme med ny mening, vare sig en 

parkeringsplats eller en bostadsgata. 
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6. Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att beskriva och förstå gatans föränderlighet och rollspelet därav 

genom relationen mellan gata, besökare och fotbollsmatch. Hur en gata förändras och används i 

samband med ett evenemang har utifrån vad som uppkommit under studiens gång inte varit i fokus 

för tidigare forskning. Därmed belyser den här studien ett fenomen, som visserligen inte är nytt, 

men innehåller ny kunskap som har presenterats i fallet på gatan Gillespie Road. Studien bidrar 

med kunskap om hur en gata förändras och används när människor samlas inför en fotbollsmatch 

som ska spelas på en arena i närheten av gatan. 

Specifikt så har relationen mellan människor som utförde aktivitet under en matchdag på Gillespie 

Road i samband med att Arsenal FC spelade hemmamatch i Engelska Premier League hanterats. 

Två frågeställningar presenterades i början av studien: 

• Hur formas/förändras gator inför en fotbollsmatch? 

• Hur intas och utövas roller bland gatans aktörer?  

På Gillespie Road inför en fotbollsmatch formas gatan om och på matchdagen sker det genom att 

tillfälligt ta bort möjligheter att parkera längs gatan fyra timmar innan avspark. Därefter sker också 

en avskärmning från biltrafik längs Gillespie Road två timmar innan avspark. Det innebär att gatan 

inte längre är avsedd för att brukas i vardagligt bruk utan att det är en tillfällig plats som har 

anpassats för besöksnäring. Gatan som plats får en förändrad uppfattning av att det kommer 

försäljare till platsen under morgonen som konstruerar en plats för marknadsförsäljning i 

utrymmen som tillhör boende i husen längs med gatan. Konstruktionen sker i en process som i 

fallet på Gillespie Road pågick från klockan 9 fram till ungefär klockan 12, fyra timmar innan 

avspark i matchen. Platsen tog olika skepnader under dagens lopp, det började som en vardagsplats 

i anpassning. Det fortsatte till att bli en matchdagsplats i konstruktion, därefter var platsen i ett 

stadium av någon form av mellanting, det var inte riktigt dags för konsumtion men konstruktionen 

var klar. Gatan fylldes upp med människor ju närmare avspark matchen led. Människorna skapade 

en plats för matchdagens konsumtion, en plats med vad som uppfattades vara huvudsakligen 

besökare som fyllde platsen med ny mening. Platsen var en temporär skapelse, den tog olika 

skepnader även när människorna hade ankommit. Det var en konsumtionsplats för besökare som 

byggdes upp på gatan, men allt närmare avspark som tiden gick var platsen karaktäriserad av flöden 

av människor, ett flödesrum som inte längre var bestående (Augé, 1995). Platsen hölls ständigt 

under kontroll av ordningsmakten. Inledningsvis genom kameraövervakning och senare även 

genom att poliser stationerades. Ordningsmakten förhöll sig dock snarare till att säkerställa 
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besökares säkerhet över andra regler som då förbisågs, besökarens efterfrågan var i fokus (Craik, 

1997).  

På Gillespie Road skapas en annan plats i samband med en fotbollsmatch än platsen som skapas 

under en dag i vardagen. Fotbollsmatchen i sig gör att platsen förvandlas till ett värdsamhälle där 

ett rollspel utspelar sig (Urry och Larsen, 2011). Människorna som befinner sig på Gillespie Road 

intar olika former av roller. Försäljarna tar huvudsakliga rollen av att vara värdar, även då de i själva 

verket också är gäster på platsen. Besökarna som anländer klär sig likt lokalbefolkningen i neutral 

klädsel eller i fotbollsrelaterade produkter och smälter därmed in på platsen (Fairley, 2003). 

Beteende, aktivitet och språk skapar dock en kombinerad bild av att de som finns på Gillespie Road 

innan gatan karaktäriseras av flöden av människor inte enbart är från lokala området. Under en 

matchdag intas och utövas roller av värd, gäst och organisatör på en global mötesplats som skapas 

på Gillespie Road då under några timmar vardagens Gillespie Road förvandlas till en tillfällig 

(besöks)plats.  

 

6.1 Rekommendationer 

Den kunskap som genereras av studien är möjlig att använda för att utveckla redan existerande 

statliga planer för matchdagens aktivitet. Samtidigt kan den här studien även bidra till att identifiera 

möjligheter för fler människor intresserade av att göra vinst på den besöksnäring som sker längs 

gatan under en matchdag. Då denna studie har fokuserat till gatans konstruktion, hur den fysiskt 

förändras och människors aktivitet på platsen, innebär det att objekt som är möjliga att observera 

eller uppfatta har varit i fokus. Studien har därmed inte hanterat djupare insikter bland besökare, 

vilket innebär att det finns en annan aspekt som även den inledningsvis var av intresse att 

undersöka. Dock hanterades inte den aspekt i studien vilket leder till en rekommendation till vidare 

forskning inom området. En studie skulle därmed kunna undersöka fotbollskulturen på Gillespie 

Road genom att interagera med besökare för att komma till en djupare insikt i varför besökarna 

väljer att besöka Gillespie Road eller generellt gator inför en fotbollsmatch. 
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8. Bilagor 

 8.1 Bilaga 1. Observationsområden 

Punkter att observera på matchdagen 

  
Tecken  

  
• Vad talar om att det är match och när syns det? 
• Hur syns det? 
• Vad sticker ut? 
• Är de hemma eller borta supportrar? 
• Klädsel och attribut? (Matchtröjor osv) 

  
Fysisk Närvaro/Människor - Vilka är där? 

  
• När kommer människor? 
• Vilka människor är på platsen? 
• Vilka är på plats vid vilken tid? 
• Vilka om någon sticker ut och varför? 
• Hur stora är grupper eller sammansättningen av människor? 
• Vad finns på platsen på matchdagen? 
• Vad gör poliserna? 
• Vem är på vilken plats när?  

  
Tidsaspekter 

  

• Vilken tid är människor på plats? 

• När är fenomenet påtagligt? 

• Vilka kommer tidigt?  

 
Kommers 

  

• Vad består kommersen av? 

• Vad gör de som är verksamma? 

• När bygger de upp kommersen? 

  
Beteende/Uttryck 

  
• Vilket håll går besökande av platsen när de kommer ut ur stationen? 
• Hur beter sig de som är på plats? Vad gör de? 
• Tysta? Högljudda? Mycket rörelser? Lugna? Glada? Arga? Nervösa? 
• Kontaktsökande med andra grupper/interaktion - vänligt eller hostilt? 
• Vad sticker ut? Varför sticker beteendet ut? 

  
Användande/Frekvens/Aktivitet 

  

• Vilka “zoner” (platser på gatan) används? hur och i vilken utsträckning? 

• Vilken plats tillbringas mest tid? 
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• Vart står människor? Vart sker aktivitet på gatan? 

• Handlar det om öppen yta, murar, väggar, gathörn, mitt i vägen, intill stationen? 

• Vad för aktivitet sker på gatan? 
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 8.2 Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

Ställda frågor till “’Arsenal’ Station Kiosk” 

• Can I use the name ‘Arsenal’ station kiosk? 

• How long has this newsstand been at this location? For how long have you been 

working here? 

• Are you here on matchdays? 

• How many times a week are you working here? 

• Do you live local? 

• When Arsenal play at home, how is the street compared to other days? 

• How about the cars? 

• Are the people on the streets during matchdays from the local area or visiting? 

• Are there other merchants here on a matchday? 

• When does this start in the day? 

 

Ställda frågor till ägare av “Fat Harry’s” 

• How many years have you been stood at this location? 

• Do you live in the area? 

• Do you know the people that live here? 

• How do you obtain these places in the garden? 

• Do you rent them or do you pay for them? 

• Are you here for the same procedure every match? 

• What time do you usually start? 

• What time do you stop? 

• Your location is on the way to the stadium but there is still a lot of activity on the left 

side of the station? 

 

Ställda frågor till Matthew Reed 

• So you are the owner of this souvenir stand and the burger place next to it? 

• How many years have you been standing on matchdays on Gillespie Road? 
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• Do you live in the area? 

• Are you renting it somehow or is it by a permit from the council? 

• At what time are you starting to build up in the mornings? 

• What time are you ending or packing down for the day? 

• Have you been in the same place on Gillespie Road the whole time? 

• Even when the stadium was over there? 

• So, is there still a lot of activity for you? 

 

 

 

 

 


