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Abstract:  
 
During the 19th centaury Liverpool was an industrial city of great magnitude owing to the well-established 
communication and infrastructure in the area. During the 1950’s the industry decrease swiftly - and although 
Liverpool as a city gain interest as a result of the sensation of the Merseybeat and The Beatles - the reduction 
continued through the 70’s and during the 80’s the people of Liverpool suffered from great unemployment. Today 
Liverpool is a post-industrial city with a growing experience economy that mainly benefits from The Beatles tourism 
and the Merseybeat-era. The focus of these studies is the experience economy in Liverpool as a result of 
globalization and production in the late modernity. The study is bases on “partaking” observations and interviews 
with some of those involved with the experience economy. 
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Inledning 
Den första oktober 1963 utlovar Englands premiärminister Harold Wilson en ny industriell 

revolution under Labourregeringen. Två dagar senare spelade The Beatles in skivan With The 

Beatles, den nionde i månaden fyllde John Lennon 23 år och den 24:e reste man till Sverige för sin 

första utlandsturné.1 Vad Wilsons utlovande kan inte, utifrån den tid då de inträffade, i någon 

mening relateras till The Beatles inspelningar eller dess framgångar; samtidigt som The Beatles 

skördade musikaliska framgångar över Europa och övriga världen, fortsatte den industriella 

nedgången i England genom 1970-talet varpå Liverpool under det tidiga 1980-talet led av de 

högsta arbetslöshetssiffrorna i England.2 Många av de äldre hamnverksamheterna och de större 

industrierna försvann och i dag kan man utan större krav på eftertanke kalla Liverpool för en 

postindustriell stad. Den industriella revolution som Wilson gav löfte om hade mycket lite 

inflytande på Liverpool. Istället kom intresset för The Beatles och ”Merseybeat”-epoken3 att lägga 

grund för en turism i staden som kanske bäst kan beskrivas som en upplevelseindustri. Efter 

årtionden av industriell verksamhet genomförs idag ekonomiska förändringar och fokus placeras 

på privata initiativ och företag inom denna upplevelseindustri framför den forna industrin. 4 

Bakgrund 

Liverpool 
Liverpool är en stad i nordvästra England som ligger belägen norr om floden Merseys mynning. 
Under 1800-talet stod staden på sin absoluta topp och i mitten av seklet, när England kunde 
betraktas som en dominerande världsmakt, skedde över hälften av landets utrikeshandel via 
Liverpool. Detta gjordes möjligt i och med väl utvecklade kommunikationer och infrastruktur.5 

Liverpool fortsatte att växa och nådde 1931 en befolkningstopp med drygt 850,000 invånare. 
Men från 1950 började industriverksamheten i staden att reduceras och även om intresset för 
Liverpool ökade i och med det så kallade ”Merseybeat” och The Beatles framgångar, fortsatte 

                                                
1 MacDonald, Ian, En revolution i huvudet – The Beatles’ inspelningar och 60-talet (Bo Ejeby Förlag, Göteborg, 2003) s, 323. 
2 McIntyre-Brown, Arabella, Liverpool - The First 1000 Years (Garlic Press Publishing, Liverpool, 2001) s. 13ff. 
3 Merseybeat är också känt som the Liverpool Sound och Mersey Sound och är det namn media gav musiken skapad 

i Merseysideområdet mellan 1963 och 1965. (Jmf.) MacDonald, s. 9-19 och Du Noyer, Paul, Liverpool Wondrous Place. 

Music from the Cavern to the Coral (Virgin Books Ltd, London, 2004) s. 32ff. 
4 Begreppet ”Upplevelseindustri” kommer att ges definition åtskilliga gånger framöver, men för läsaren kan det vara 

viktigt att uppmärksamma att det nu står homogent med ”The Beatles-turism”, upplevelseindustrialism”, 

”upplevelseekonomi” och ”industrin” om inget annat anges. I samtalet med mina informanter används ordet 

”industrin” som namn på det fenomen jag här avhandlar och jag kommer själv att använda mig av detta, dels 

eftersom att det är ett begrepp de själva använder och dels eftersom att det är enkelt att förstå.  
5 Aughton, Peter, Liverpool - A peoples history (Carnegie Publishing, Preston, 1999) s. 21f. 
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nedgången genom 1970-talet varpå staden led av stor arbetslöshet.6 Många av de äldre 
hamnverksamheter och de större industrierna är idag borta och år 2001 noterades 
befolkningsantalet i Liverpool till knappt 440,000 vilket nästintill är en halvering under 70 år.7 

 

Man kan idag kalla Liverpool för en postindustriell stad som genomgår ett generationsskifte där 
turismen blivit mycket viktig för stadens näringsliv. 2003 utsågs Liverpool till European Capital 
of Culture 2008 som ett bevis på sitt rika kulturarv och sina många populärkulturella bidrag till 
musik- och litteraturhistorien.8 

The Beatles 
Pop- och rockgruppen The Beatles har sitt ursprung i Liverpool och dess medlemmar, John 
Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr, är alla födda under 1940-talet då 
Liverpools industriella verksamhet var som mest framgångsrik. Bandet är det mest kommersiellt 

framgångsrika och kritikerrosade inom populärmusikens historia och deras musikaliska och 
kulturella storhet har skänkt ett ansenligt bidrag till definitionen av 1960-talet.9 
 
Bara i England släppte The Beatles mer än 40 singlar, album och EP-skivor som nådde 
förstaplatsen på hit- och försäljningslistorna, och 1985 uppskattade skivbolaget EMI att The 
Beatles sålt mer än en miljard skivor världen över.10 Liknande uppgifter för Nordamerika 
presenterades 1999 av The Recording Industry Association of America där The Beatles toppade 
listan över sålda singlar och album.11 Deras klädsel, de långa frisyrerna, den kvicka humorn och 

den omisskännliga Liverpool-jargongen blev på många sätt ett mode, inte bara i England utan 
även i stora delar av Västeuropa. Men mest inflytelserika var de genom sin musik som på många 
sätt kom att påverka efterkommande artister och kanske även omskapade betydelsen av vissa 
musikgenrers.12 

 
1970 upplöstes The Beatles efter ekonomiska och personliga schismer som ansträngde sessionerna 
under inspelningen skivorna Abbey Road och Let it be.13 Länge spekulerades det dock över en 

eventuell återförening, men när John Lennon blev mördad i New York 1980 gick de 
förhoppningarna om intet. Numera finns endast två av originalmedlemmarna i livet, då George 

                                                
6 McIntyre-Brown, s. 13ff. 
7 McIntyre-Brown, s. 13-15. 
8 European Commission, http://ec.europa.eu/culture (2007-04-23) 
9 Rolling Stone, The Beatles: Biography, www.rollingstone.com (2007-02-23). 
10 Inglis, Ian, red. The Beatles, popular music and society (Palgrave Macmillan, Hampshire, 2000) s. 54f. 
11 The Recording Industry Association of America, The American Recording Industry Announces its Artists of the Century 

(1999), www.riaa.com (2007-03-30). 
12  En god bakgrund till The Beatles, med fokus på Liverpool som stad, finns att läsa i Brolinson, Per-Erik & Larsen, 

Holger, Good Vibrations – Rockmusikens stilar och trender. De första 25 åren. (Natur och Kultur, Stockholm, 1994) s. 90f. 
13 MacDonald, s. 269ff, 307. 
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Harrison gick bort i cancer år 2001.14 2004 utsåg Rolling Stone Magazine The Beatles till nummer 
ett på listan över de 100 största artisterna genom tiderna.15 

Syfte  
Det ämnesområde som jag har valt att studera närmare är turismen runt The Beatles i Liverpool, 

samt staden och människornas reproduktion, identifiering och användning av The Beatles i 

enskilda och gemensamma avsikter. Syftet kan preciseras och formuleras i en övergripande fråga; 

hurdan är dynamiken i den The Beatlesrelaterade turismen i Liverpool, och därutöver, hur denna 

dynamik kan förstås utifrån ett globaliserings- och senmodernistiskt perspektiv.  

Frågeställning 
De frågeställningar och problem som jag har arbetat efter under mina fältstudier, mitt 

datainsamlande och min analys är många till antalet. Utöver de problem som kan urskiljas i 

syftesformuleringen har jag reflekterat över fenomen som utgår från enskilda händelser, platser, 

relationer, saker och tidpunkter. Många av dessa frågor kommer att aktualiseras i min analys och 

jag ämnar därför sammanställa dem så pass kortfattat och begripligt som möjligt.  

 

1. Hur uppstår och verkar turismen kring The Beatles?  

2. Finns det en poäng i att benämna turismen som en upplevelseindustri? 

a. Finns det tecken på att industrin expanderar? I så fall vilka delar och hur påverkar 

de olika delarna varandra? 

3. Hur kan relationen mellan The Beatles och Liverpool förstås genom att studera turismen? 

4. Är turismen ett försök att bevara The Beatles som kulturellt fenomen? 

a. Är den The Beatlesrelaterade turismen konstruerad till följd av en stor efterfrågan 

eller är utbudet förädlat och förpackat för att skapa en marknad? 

b. Finns det en kritik mot hur The Beatles som fenomen används i enskilda eller 

allmänna syften? 

c. Kan turismen i Liverpool förstås som en såkallad morbidturism?16 

                                                
14 Spitz, Bob, The Beatles – The Biography (Little, Brown and Company, New York, 2005) s. 854-863. 
15 Rolling Stone, The Beatles: Biography (2004), www.rollingstone.com (2007-02-23). 
16 Begreppet kommer att förklaras vid två tillfällen framgent med hänvisning till Mossberg, Lena & Nissen Johansen, 

Erik, Storytelling – markandsföring i upplevelseindustrin (Studentlitteratur, Lund, 2006). 
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Tidigare forskning 
De två litterära kategorier som främst berör mitt tema behandlar historia, kulturarv och 

industrialism å ena sidan och upplevelseindustrin och upplevelsesamhället å andra sidan. Med 

undantag för Ian Inglis The Beatles, popular music and society är det främst Lars Kaijsers ”Det goda 

klassamhället” i Industriarvet i samtiden som kan anses ligga nära mitt ämne.17 Kaijser studerar dock 

i större utsträckning den historieskrivning som äger rum under de guidade rundturerna samt hur 

denna historieskrivning är avgörande för hur popgruppens historia kan uppfattas. Trots det är 

den forskning Kaijser gjort ovärderlig då den ger upphov till många idéer och därtill är en god 

förbindelse till den litterära ”katalog” jag ämnar närma mig.  

 

Lars Kaijser har dessutom i egen person upplyst mig om Maths Isacson och Eva Silvéns 

Industriarvet i samtiden18 och Anne Erikson, Jan Garnert och Torunn Sellbergs Historien in på livet19 

som båda verkat för min ökade förståelse för de processer som turismen kring The Beatles är en 

del av. Dessa verk berör främst det svenska samhället och relationen till den forna 

industrialismen och förfogandet av de arv vi erhållit - allt från museer till traditioner och turism. 

 

Den samtida turismnäringen har över tid funnit det gynnsamt att fokusera vid det verkligt dunkelt 

förflutna och ibland skrämmande och av den anledningen bör Lena Mossberg och Erik Nissen 

Johansens Storytelling nämnas tillsammans med Georg Drakos bidrag i I industrisamhällets slagskugga. 

Mossberg & Nissen Johansen talar i kapitlet ”Storytelling i destinationsutveckling” om två sorters 

turism; evenemangs- och morbidturism.  Evenemangsturism är beskrivningen av en företeelse 

eller händelse som lockar människor till en speciell plats vid en speciell tidpunkt.20 Morbidturism 

(”dark tourism”, “horror tourism” eller ”black spots”) är besök vid kända personers gravar eller 

platser där olyckor skett. Ett exempel som Mossberg & Nissen Johansen nämner är John 

Lennons Strawberry Fields memorial i Central Park, New York.21  

 

Georg Drakos skriver i kapitlet ”Kulturarv, berättelser och subjekt” om den nedlagda lepraasylen 

                                                
17 Kaijsers, Lars, ”Det goda klassamhället”, i Silvén, Eva & Isacson, Maths (red.), Industriarvet i samtiden (Nordiska 

museet, Stockholm, 1999) s. 44 
18 Ibid., s. 44. 
19 Eriksen, Anne, Garnert, Jan & Sellberg, Torunn (red.), Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik 

(Nordic Academic Press, Lund, 2002) 
20 Mossberg & Nissen Johansen, s. 136. 
21 Ibid., s. 137. 
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Spinalonga utanför Greklands kust som nuförtiden är en välbesökt turistattraktion.22 Maths 

Isacson menar att det är naturligt att människor fängslas av det brutala i historien och vill försöka 

förstå, dessutom har denna utveckling möjliggjorts av att institutioner och länder som på 1900-

talet var stängda för omvärlden nu har öppnats upp. 23 

Teori 
En vetenskaplig teori är ej synonym med en gissning utan snarare med en komplex 
förklaringsmodell, ett tankemässigt förklaringsförsök förankrat i verkligheten.24 Mina teorier kan 

istället förstås som hypoteser eller postulat; de är antaganden om en verklighet och ska därför inte 
bevisas vara riktiga eller felaktiga. Jag finner det rimligt att tala om dem som premisser och att 
förstå dem som ett grundval för min förförståelse och övertygelse. För läsaren fungerar de även 
som en begreppsdefinition. Med dessa teorier som förutsättning kommer jag mot slutet av denna 
uppsats att föra en renodlat teoretisk diskussion som  knyter an, men också utvecklar, det som 
kommer behndlas I detta teoriavsnitt. På följande övergripande sätt kan mina teorier bäst 
sammanfattas: 
 

• Modernitet 
o Anthony Giddens teori om produktion av information. 

• Globalisering 
o Roland Robertsons ”A Minimal Phase Model of Globalization”. 
o André Janssons ”Kommunikation som samordning”. 

• Upplevelseindustri 
o Tobias Nielsens teori som ”startpunker” inom upplevelseindustrier. 
o Pine & Gilmores fem förutsättningar för upplevelseindustrier 

• The Beatles 
o Andy Bennett om brittiskt kulturliv och identiteten. 

Modernitet 
Anthony Giddens teorier om modernitet och identitet kommer att vara väsentliga av två 

anledningar: (1) moderniteten har en inneboende tendens till globalisering.25 Det Giddens menar 

är att man i den moderna globaliseringen kan se hur de mest lokala företeelser formas av 

händelser som uppträder i en omgivning långt ifrån den man själv lever i. Dessa 

                                                
22 Drakos, Georg, ”Kulturarv, berättelser och subjekt”, i Jönsson, Lars-Eric & Svensson, Birgitta (red.), I 

industrisamhällets slagskugga. Om problematiska kulturarv. (Carlssons, Stockholm, 2005) s. 47. 
23 Isacson, Maths, Kom, se dig om och förfäras! (Kulturmiljövård nr 2, 2004) s. 69. 
24 (Jmf.) Bratne, Thomas, Andersen, Heine & Korsnes, Olav (red.), Sociologisk lexikon (Natur och Kultur, Stockholm, 

2001) s. 322f.   
25 Giddens, Anthony, Modernitetens följder (Studentlitteratur, Lund, 1996) s, 65f, 165. 
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världsomspännande sociala relationer menar Giddens är tecken på globalisering då de förbinder 

avgränsade lokaliteter med varandra.26 (2) tillverkningen av materiella produkter ersätts successivt 

av en produktion av kommunikation och information.27 Giddens kan dock upplevas som kluven i 

inställningen till produktionssamhällets föränderlighet som ett erkännande av postmodernismen 

som paradigm; Giddens menar att bilden av industrialismen är yxad så att ”bilder av kol och 

ångkraft och […] ett väldigt, tungt maskineri som slamrar, väser och dånar”28 uppfattas som 

gängse för industrialismen och därmed hela produktionssamhället. Tvärtom, menar Giddens, kan 

begreppet likafullt innefatta högteknologisk- och elektronisk produktion. Därtill påverkar 

industrialismen inte bara arbetsplatsen utan även transporterna, kommunikationerna och livet i 

hemmen”.29 Den kluvenhet jag nämnde har sitt ursprung i Giddens påvisning om att ”en ny typ 

av samhällsystem” forcerar modernitetens fullföljande och att fokuseringen på kommunikation 

och information är dess riktmärke.30 Produktion av kommunikationer, information och – som 

denna text avhandlar – upplevelser kan alltså vara ett bevis på modernitetens nedgång eller 

omdaning. Detta är emellertid ingenting som jag ämnar utveckla vidare, istället anser jag att 

Giddens har rätt i att det uteslutande är vår nidbild av industrialismen som sätts på prov, inte 

frågan om produktionssamhällets uppluckring. 

Globalisering 
Likt definitionen av modernitet finns det en rad författare som önskar tillskriva globaliseringen 

sin egen betydelse. Av dem vill jag främst nämna Roland Robertsons som i Globalization beskriver 

globaliseringens framväxt i det västerländska samhället utifrån fem faser fram till och med det 

tidiga 1990-talet.31 Ulrich Beck bidrar i Vad innebär globaliseringen? med många insiktsfulla 

begreppsförklaringar men framför allt är det André Janssons Globalisering – kommunikation och 

modernitet som kommer att agera stomme. Jansson erkänner i enlighet med Giddens begreppet 

som ett resultat av den moderna epokens globaliseringsprocesser och menar i kapitlet 

”Kommunikation som samordning” att ”olika kommunikationsformer etableras för att 

möjliggöra en förfinad koordinering av mänsklig verksamhet”.32 Studeras orden ”förfinad 

koordinering” i Jansson kapitel framstår de som simplifierade; det Jansson talar om är i breda 

ordalag det reformerade produktionssamhället, synen på förnyade kommunikationer, 

                                                
26 Ibid. (1996), s. 66. 
27 Ibid. (1996), s. 13ff. 
28 Giddens (1996), s. 59. 
29 Ibid. (1996), s. 59. 
30 Ibid. (1996), s. 13. 
31 Robertson, Roland, Globalization – Social Theory and Global Culture (Sage Publications, London, 1996) s. 57-60.   
32 Jansson, André, Globalisering – kommunikation och modernitet (Studentlitteratur, Lund, 2004) s. 6, 79-119. 
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försäljningen av media, underhållning och information. Här talar Jansson även om uppkomsten 

av upplevelseindustrier samt övergången från nationalstater till nätverkssamhälle.  

Upplevelseindustri 
Carl-Göran Heidegren hänvisar i “Det goda livet i upplevelsesamhället” till Gerhard Schulze och 
menar att denna definierar begreppet upplevelse som en ”övergående subjektiv process som 
inbegriper både kropp och medvetande”.33 Den innefattar inte ett passivt mottagande av intryck 
utifrån, likt underhållningsindustri där människan matas passivt med lättillgänglig och avtrubbad 
information.34 Till skillnad från underhållningsindustrin som ger oss ett välmående för en kort 
stund, menar Heidegren att en upplevelse blir till ett intryck först genom ”subjektets gestaltande 
aktivitet”.35  
 
Tobias Nielsén skriver i Om upplevelseindustrin att Stiftelsen för kunskaps och kompetensutveckling 
definierar begreppet upplevelseindustri som ”ett samlingsbegrepp för människor och företag med 
ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i 
någon form”.36 Upplevelseindustrin handla mindre om turismnäring och mer om ett försök att 
paketera och distribuera delar av ett upplevelsesamhälle. Det framstår allt mer som en 
konstruktion som kan härledas till konsumtion och modernitet – något jag kommer att beröra i 
slutdiskussionen. Här kan nämnas den litteratur som problematiserat och diskuterat det moderna 

samhällets framväxt och förändring. Till de främsta inspiratörerna där hör Marshall Berman och 
Anthony Giddens.37 
 
Upplevelser kan, vilket nu kommer förtydligas, i någon mening sägas bestå av vad helst önskas 
och därmed blir definitionen något oklar. En precisering av begreppet är nödvändig och enklas 
kan vi göra detta genom att uteslutande fokusera på turism och resande som 
upplevelseindustrialism. Som ett komplement till Nielséns något korta, men likväl korrekta, 
definition vill jag hänvisa till några kärnfulla meningar från Tom O’Dells Upplevelsens materialitet:  

Turismen har som industri alltid varit starkt beroende av sin förmåga att erbjuda människor nya 
upplevelser. Under 1990-talet ökade insikten ytterligare om att turister tillmätte upplevelser stor 
betydelse, och följaktligen har det inte gått att öppna en turistbroschyr eller läsa en resebilaga i en 

                                                
33 Heidegren, Carl-Göran, “Det goda livet i upplevelsesamhället”, i Carleheden & Bertilsson, (red.) Det goda livet 

(Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm, 1995) s. 31. 
34 (Jmf.) Pine, Joseph & Gilmore, James, The Experience Economy. Work Is Theatre & Every Business a Stage (Harvard 

Business School, Boston, 1999) s. 24f, 30, 33-38. 
35 Ibid., s. 31 
36 Nielsén, Tobias, Om upplevelseindustrin – avslöjanden om en utveckling som redan är här (IUC musik- & upplevelseindustri 

i samarbete med QNB analys & kommunikation, Stockholm, 2003) s. 8. 
37 Berman, Marshall, Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet (Studentlitteratur, Lund, 1987) och Giddens, 

Anthony, Modernitetens följder (Studentlitteratur, Lund, 1996) 
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dagstidning utan att möta en strid ström av de upplevelser som charterbolag, hotellkedjor, lokala 
bed & breakfastställen och till och med hela nationer erbjuder.38 
 

Nielséns talar emellertid också om turism och resande och menar att när en plats får 
uppmärksamhet finns möjligheten att den fastnar i människors medvetande och därmed 
genereras en så kalls ”startpunkt”; ett utgångsläge för andra verksamheter att dra nytta av platsens 
anseende eller namn. En så kallad ”startpunkt” kan alltså ge ökad turism, investeringar, egen 
självkänsla, export och PR, för att nämna några exempel.39 Ett likande resonemang för Joseph 
Pine och James Gilmore i The Experience Economy. Där menar dem att den bidragande orsak till 
upplevelseindustrialismens framväxt är kundens sökande efter ett socialt- eller kulturellt värde; 
kunden önskar mer än blott varans funktionalitet.40 Med upplevelser vill kunden kunna förnimma 

en känsla, behålla ett minne samtidigt som hon tillgodoses med en tjänst. Ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv är nyckeln till framgång inom upplevelseindustrialismen fem 
moment: (1) Sätt ett tema på upplevelsen. (2) Harmonisera intrycken med positiva signaler. (3) 
Minimera negativa signaler. (4) Blanda in saker värda att minnas. (5) Engagera all fem sinnen.41  

The Beatles 
Britain in 1962 was a nation still predominantly interested in recovering from 1939. The only 
generation that mattered was the one which had survived the war and its scarcely less 
uncomfortable aftermath, inspired by a common belief that one day, butter would cease to be 
rationed; that coupons would no longer be needed to buy clothing or chocolate. These 
miracles had come to pass – and more. In British homes, as in American ones seen on the 
cinema screen, these were now TV sets, washing machines, garages containing cars with fins. 
There was transistor radios, cocktail cabinets and ”genuine champagne perry”[…]. 42 

Brolinson & Larsen menar att med viss omarbetning kan denna skildring av efterkrigstidens 

generation sägas gälla för hela Västeuropa; trots spänningen mellan öst och väst präglades livet i 
Europa av optimism och tillväxt. Inspirationen kom såväl ekonomisk som kulturellt från USA 
och påverkade starkt ungdomskulturen, vilket inte minst förevisades genom rockmusiken. Den 
förste engelska rockkungen blev Tommy Steele som först lanserades som ung rebell men som 
snabbt sadlades om då hans image var alltför gossaktig och ”happy-go-lyckey”.43 Istället var det 
Cliff Richard som kom att framstå som den främste europeiske representanten för det 
amerikanska idealet och bara i England hade Richard över 90 singlar, album och EP:s som nådde 
en topp 20, vilket är mer än någon annan engelska soloartist.44  

 

                                                
38 O’Dell, Tom (red.), Upplevelsens materialitet (Studentlitteratur, Lund, 2002) s. 11. 
39 Nielsén, s. 26-29. 
40 Pine & Gilmore, s. 2ff. 
41 Ibid., s. 30ff. 
42 Norman, Philip, The Stones (Elm Tree Books, London, 1984) s. 55. 
43 Brolinson & Larsen, s. 84. 
44 http://www.everyhit.co.uk/ (2007-04-21) 
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Men hos The Beatles fanns ytterligare en dimension av musiken; någonting som kunde 
representera- eller referera till den engelska identiteten på ett sätt som varken Steele eller Richard 
kunde. De två sistnämnda tillhörde den grupp av brittiska artister som sjöng likt amerikanska 

artister, och således kom att kallas för amerikansk ”sound-alike”, The Beatles framträdde istället 
med en dialekt som var påtagligt brittisk (scouse) men utöver det rent språkliga bröt man även 
gränserna för genres som rythem & blues och soul; i USA framfördes populärmusik antingen av 
afroamerikanska artister eller av ”vita” artister som tog efter och imiterade det afroamerikanska 
soundet.45 The Beatles kom att kombinera den afroamerikanska musiken med en klassisk europeisk 
klang vilket gjorde The Beatles musik till omisskänneligt brittisk.46 
 
The Beatles anspelade alltså på någonting unikt men ändå typiskt brittiskt genom sin musik. Men 

trots detta är det främst genom textskrivandet som relationen till England framstår som tydligast. 

Andy Bennett skriver i The Beatles, popular music and society om hur skildringen av det brittiska 

kulturlivet speglas i berättande verk som Eleanor Rigby47 och Penny Lane; låtarna betraktas som 

reflektioner av den brittiska identiteten och förhållandet till staden och nationen.48  

 

Men vad är det som gör att The Beatles lockar globalt intresse för Liverpool? Det finns en relation 

mellan Liverpool och The Beatles som bygger på berättelserna om staden och om livet; Eleanor 

Rigby och Penny Lane är exempel som jag tidigare nämnt men därutöver är Strawberry Fields Forever, 

In My Life, potpurriet från B-sidan på Abbey Road 49 och hela Sgt Peppers Lonley Hearts Club Band 

med betoning vid When I’m Sixty-Four och A Day in the Life. Clayson & Leigh och MacDonald är 

båda överens om att The Beatles såg ett behov av att skriva om Liverpool50, och då kanske 

framförallt John Lennon som tidigt gjorde trevande försök med låten In My Life med 

förhoppning om att kunna åstadkomma vad Paul McCartney senare gjorde med Penny Lane.51 

Och som namnet på genren brittpop kanske avslöjar är skildringen av det typiskt brittiska den 

                                                
45 Bennett, Andy, ”Sitting in an English Garden” i Inglis, Ian, The Beatles, popular music and society (Palgrave Macmillan, 

London, 2000) s. 192. 
46 Ibid., s. 192. 
47 Den kvinnliga huvudpersonen förvarar sitt ansikte i en kruka vid dörren (”Keeps in a jar by the door”) för att skyla 

över den förtvivlan som enligt engelsk medelklassetikett inte får visas. Se MacDonald, s. 170-172. 
48 Ibid., s. 189ff. 
49 B-sidan består av You Never Give Me Your Money, Sun King, Mean Mr. Mustard, Polythene Pam, She Came in Through the 

Bathroom Window, Golden Slumbers, Carry That Weight och The End. Därtill kommer Her Majesty efter ett kortare 

uppehåll. 
50 Clayson, Alan & Leigh, Spencer, 101 Beatles Myths Debunked (Chrome Dremas, Surrey, 2003) s. 125. 
51 MacDonald, s.144f, 185ff. 
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främsta inspirationskällan till ett band likt The Beatles, och om intresset för musiken finns borde 

således även intresset för det samhälle den relaterar till existera.52 

Metod i teorin  
Kapitlet kommer att vara upplagt på följande sätt: jag inleder med en redogörelse för hur jag 
resonerat kring forskningsetik och reflexivitet i rollen som forskare. Sedan fortsätter jag med en 
beskrivning av min empiri innehållande redogörelser för informanter, observationsplatser och 
övrigt material. Jag kommenterar även valet av min empiri och i viss mån diskuterar jag kvalitativ 
forskning som helhet. Jag kommer sedan att behandla min inställning till hermeneutik, 
diskursanalys och grundad teori med förhoppning om att kunna beskriva mitt tillvägagångssätt 
både genom hur jag gjort och hur jag motiverat mina val. Avslutningsvis vill jag belysa problem 
som uppstått under arbetet. I mitt val av fält föreföll det tämligen enkelt att orientera sig fram till 

lämpliga observationsobjekt och informanter; min uppsats berör The Beatles-turismen i Liverpool 
så valet föll på deltagarobservationer vid guidade turer och museiverksamheter samt intervjuer 
med de guider som arbetar med dessa aktiviteter.  
 
För att uppfylla mitt syfte och närma mig min frågställning har jag valt ett material bestående av 
fyra intervjuer, fem dagars observationer och en handfull broschyrer och häften. Därtill bör 
nämnas en uppsjö böcker, artiklar och i viss mån musik som kan inordnas under en perifer 
kategori material vars ändamål är att problematisera, styrka, tillbakavisa eller klargöra mitt 

material. Denna kategori kommer emellertid inte att behandlas under detta empiriavsnitt. 

Reflektioner om empiri, etik och forskarrollen  
Att vara reflexiv är på många sätt viktigt och i arbetet med denna magisteruppsats kan dess 

betydelse inte understrykas nog. Men, precis som Billy Ehn och Barbro Klein uttrycker i sin bok 
Från erfarenhet till text är självbekännelse inte nödvändigtvis någon garanti för medveten 
reflexivitet. Istället kan detta fungera som motsatsen och verka för att dölja någots tillkomst.53 Jag 
är villig att hålla med dem båda och anser mig därav än mer angelägen att redogöra för mitt 
tillvägagångssätt. Jag vill inledningsvis rikta uppmärksamhet mot Clifford Geertz bok Works and 
lives – the anthropologist as author. I detta verk står att läsa om vad Geertz kallar “faction”, en 
blandning av fakta och fiktion som har till uppgift att för läsaren understryka sammanfattningar 
och analytiska slutsatser.54 ”Faction” kan av den trångsynte betraktas som ett oärligt eller oredigt 

tillvägagångssätt som ligger långt ifrån äkta forskning och som bidrar till en förvriden och falsk 
vetenskap. Min tolkning av factionbegreppet är en annan. Jag har i denna magisteruppsats valt att 
med Geertz idé i åtanke utforma ett mer levande samtal om The Beatles, Liverpool och 

                                                
52 Bennett, s. 192. 
53 Ehn, Billy, & Klein, Barbro, Från erfarenhet till text (Carlsson, Stockholm, 1994), s. 10f. 
54 Geertz, Clifford, Works and lives – the anthropologist as author (Polity, Cambridge, 1988)  
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upplevelseindustrislism. Etnologen Billy Ehn frågar sig ifall det är tillåtet att stryka ord, 
sammanföra åtskilda fraser, ändra språket och skapa en delvis annorlunda text än 
intervjuutskriften och sedan likväl sätta citattecken?55 Han menar att det mest självklara svaret är 

Nej; det är inte legitimt. Men Ehn menar även att den som använder livshistoriska intervjuer som 
bas för sin forskning har stor frihet att utan absoluta krav välja och vraka. ”Av den anledningen”, 
menar Ehn, ”är det angeläget att var och en noggrant redovisar sitt arbetssätt, så att läsaren kan ta 
ställning till det empiriska underlagets beskaffenhet.”.56 
 
I uppsatsen har två intervjuer utformats till en mer begriplig helhet utav spridda samtal och 
personliga brevväxlingar. Det rör sig för den delen ej om något förfalskat eller manipulerat 
samtal; istället är det frågan om en generalisering av fältet i syfte att göra det lättillgängligt och 

begripligt. Man skulle kunna tala om mina informanter som ”karaktärer” eller ”karikatyrer” med 
speciella drag och egenskaper, men icke desto mindre är de människor som jag talat med – 
ansikte mot ansikte. Jag finner ingen anledning till att vidare diskutera vilka intervjusituationer det 
rör sig om eller för den delen kommentera dessa utsagor i uppsatsen med anledning av denna 
procedur. Jag betraktar inte i någon mening dessa intervjuer som oäkta och inte heller tycker jag 
att mitt tillvägagångssätt är omoraliskt eller direkt konstigt. Med fördel kan denna metod jämföras 
med det Richard Sennett ägnar sig åt i När karaktären krackelerar.57 Sennett skriver att denna 
metod ”ställer krav på förtroendet från läsarens sida” men understryker att det inte jämförbart 

med ”en skönlitterär författares försök att vinna trovärdighet genom en välgjord intrig, eftersom 
sammanhanget av det slaget numera saknas i verkliga livet.”58  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet inrättades 2001 på begäran av riksdagen som ansåg att en myndighet saknades 
som kunde ta nationellt ansvar för- och stödja och främja utveckling av svensk grundforskning. 
Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation inom hela det vetenskapliga fältet.59 Ett 
i sammanhanget nämnvärt projekt är Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning som innehåller förordningar som verkar för utvecklingen av samhällsnyttig forskning. 
Vetenskapsrådet uttrycker det som att Samhället och individerna därför har “[…] ett berättigat 
krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög 
kvalitet”.60  
 

                                                
55 Ehn, Billy, ”Livet som intervjukonstruktion”, i Tigerstedt, Christoffer, m.fl. (red.), Självbiografi, kultur, liv. 

Levnadshistoriska studier inom human- och samhällsvetenskap (Symposion, Stockholm, 1992) s. 204. 
56 Ehn (1992), s. 204. 
57 Sennett, Richard, När karaktären krackelerar. Människan i den nya ekonomin (Atlas, Stockholm, 2000) s. 19f. 
58 Sennett, s. 20. 
59 Vetenskapsrådet, www.vr.se (2007-05-05) 
60 Vad Vetenskapsrådet avser med ”västentliga frågor” törs jag er spekulera i men med fördel kan svaren sökas i 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, www.vr.se (2007-05-05) s. 5. 
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Dessa forskningsetiska principer innefattar åtta regler och ett par rekommendationer som i 
klartext förtydligar vilka uppgifter som är åliggande forskaren. Men främst har användningen av 
den rapport som projektet genererade kommit att berör de så kallade ”fyra huvudkraven”. Dessa 

kan kort sammanfattas på följande vis: (1) Informationskravet innebär att forskaren måste 
upplysa informanten om vilka villkor som gäller för dem d.v.s. att deltagandet är frivilligt och de 
kan avbryta samarbetet när som helst de önskar, (2) Samtyckeskravet går ut på att deltagaren i en 
undersökning själv har rätt att bestämma över sin medverkan. Detta kan alltså främst vara viktigt 
för dem som intervjuar personer som är i behov av målsmans tillstånd för att få delta i en 
undersökning, (3) Konfidentialitetskravet innebär att informanternas identitet skyddas genom att 
fingera informanternas namn och neutralisera deras identitet så att det för utomstående blir 
omöjligt att spåra informationen, (4) Nyttjandekravet innebär att informanternas data endast får 

användas för forskningsändamål och då materialet behandlas av andra forskare måste de iklä sig 
de förpliktelser mot uppgiftslämnare och försökspersoner som de forskare som ursprungligen 
insamlade materialet utlovat.61  
 
Jag anser mig se en tendens inom likartad kvalitativ forskning där dessa krav endast bockas av lik 
enkla göromål på en lista; utan reflektion över själva forskningsprocessen eller med tanke på den 
egna rollen som forskare väljer man att förhålla sig till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Jag ser emellertid inget negativt i att ha ett nära förhållande till dessa krav då de ger 

forskaren en god grund för resonemang kring forskaretik. Men att ha ett förhållande till 
någonting betyder väldigt överskådligt att man antingen är för eller emot, antingen aktiv eller 
passiv, gillande eller misstyckande. Och att förhålla sig till Vetenskapsrådet tycks bara betyda en 
sak – att följa de regler och förordningar som finns och av denna anledning anser jag inte att det 
kan ses som ett bevis på god forskning när man ämnar ”förhålla sig till” Vetenskapsrådet. Det 
finns så att säga ingen ursäkt för att helt avstå från reflektion över dessa huvudkrav, även om 
detta kanske ger liv åt en rädsla att man gör fel som forskare.  
 

I arbetet med denna uppsats har relationen till Vetenskapsrådet och de forskningsetiska 
principerna jag här talat om varit så gott som obefintlig; jag har aldrig under arbetets gång valt att 
medvetet relatera till dem i ett försök att finna stöd och hjälp. Inte heller har jag med hjälp av 
dessa huvudkrav tagit kontakt med- och byggt upp ett förtroende till mina informanter. Detta har 
på sätt och vis kommit av sig självt under arbetets gång och jag har valt att göra vad jag trodde 
var bäst i var enskild situation. Ett exempel på detta är intervjusituationernas varierande längd 
och form; somliga diskussioner har pågått under dryga timmen medan andra varit kortare än två 
minuter. Oavsett samtalets längd har jag alltid frågat om möjlighet fanns att återuppta kontakten 

och skicka fler frågor till informanten, svaret har alltid varit positivt och således har den 

                                                
61 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, www.vr.se (2007-05-05) s. 7-

14.  
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efterföljande brevväxlingen ”utjämnat” samtliga intervjusituationer, både i längd och innehåll.62 
Då somliga intervjuer i större utsträckning sett ut som vardagliga samtal har dessa konversationer 
inte inletts med en introduktion av mitt syfte så som står beskrivet i informationskravet.63 I vissa 

fall har en ”intervju” varit sprungen ur en observation och det vore i min mening hemskt oklokt 
med hänsyn till min forskning att inleda med frasen: 

Hej, jag heter Andreas Rångeby, jag skriver min magisteruppsats vid programmet för Samhälls- 
och Kulturanalys i Norrköping, har Paul McCartney någonsin varit inne i din butik? Du 
behöver inte svara om du inte vill men om du svarar så ska det förbli en hemlighet. 

Även om citaten är ordentligt spetsigt så är det fortfarande ett bevis på hur förödande detta nära 

förhållande till de fyra huvudkraven vore, inte minst med tanke på hur få spontana och öppna 
svar jag skulle ha fått. Av samma anledning har jag inte delgivit dem någon information om deras 
rättigheter, d.v.s. möjligheten för dem att avbryta intervjun då det för dem ännu inte existerade 
ett intervjutillfälle. Istället har den vanliga introduktionen blivit en avslutande kommentar där jag 
presenterat mitt syfte och de förutsättningar under vilka jag bedriver mitt arbete. Detta har under 
samtliga tillfällen tagits emot mycket positivt och som jag nämnde tidigare har de alla varit öppna 
för att ta emot fler frågor vartefter arbetet fortgick. Dessa brev kom att se olika ut beroende på 
hur kontakten med varje informant sett ut – men samtliga innehöll en introduktion till vad 

uppsatsen var avsedd att handla om och vilken roll jag ansåg att deras berättelser skulle spela i 
den. Något förtydligande över deras rätt att avstå att svara fann jag överflödig eftersom de nu 
hade valt att delta i min studie.64  
 
Men även då det ej förekommer något nära förhållande till Vetenskapsrådets forsknings etiska 
principer är denna uppsats inte helt okonventionell; i samtycke med Bengt Gustafsson, Göran 
Hermerén och Bo Peterssons rapport Vad är god forskningssed? vill jag mena på att även denna 
uppsats är ett bevis på så kallad god forsning:  

God forskningssed innebär inte att man, t.ex. vad gäller metodfrågor eller grundläggande 
perspektiv, slaviskt följer en tradition, att forskaren gör som andra gör eller alltid håller sig till 
det säkra och konventionella. I stället karakteriseras god forskningssed av att forskaren bidrar 
till möjligheten att få fram nya resultat, vilket ofta innebär ett avsteg från eller ett ifrågasättande 
av invanda tänkesätt och rutiner.65 

                                                
62 Som tidigare nämnt är två intervjuer utformats till en mer begriplig helhet av dessa brevväxlingar, men 

konversationer har förts med samtliga mina informanter på den väg. 
63 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, www.vr.se (2007-05-05) s. 7 
64 Det bör förtydligas att frågorna alltid var formulerade med hänsyn till vad vi samtalat om vid vårt möte i Liverpool 

och således kom svaren ofta att få en berättande form framför enkla ”ja” och ”nej” svar. Jag noterade även i 

konversation med en av mina informanter att denne valde att undvika direkta svar utan resonerade istället runt 

frågan. Detta tolkade jag som en positiv respons på mitt sätt att formulera frågorna, men det kan likväl röra sig om 

att informanten av personliga skäl var ovillig att ge ett rakt svar. 
65 Gustafsson, Bengt, Hermerén, Göran & Petersson, Bo, Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel 

(Vetenskapsrådet, 2004) s. 8.  
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Empiri 
Intervju- och observationstillfällena har alla sett mycket olika ut till sin form och sitt innehåll, 
något som jag ej betraktar som ett bekymmer, även om jag kan förstå att detta kan inbegripa en 
viss problematik. Jan Trost skriver exempelvis i sin bok Kvalitativa intervjuer om ”standardisering” 
och avser då hur forskarens frågor och intervjusituationer förhåller sig likvärdiga till varandra.66 
Det är viktigt att behålla essentiella drag genom en serie intervjuer, även om jag tyder det som att 

Trosts inte åsyftar ofrihet inom den kvalitativa forskningen. I denna uppsats ligger fokus ej vid de 
intervjuades liv och person, utan istället på samhällets sociala och kulturella mönster sett i den 
enskildes levnadsöde.67 Med andra ord är det ej informanternas unika berättelser som eftersöks 
utan den tematik som kan finnas representerad genom mängden intervjuer och av denna 
anledning har jag använt mig av en ytterst låg grad av standardisering; den ena frågan aldrig varit 
den andra lik. Om man kan tala om standardisering i valet av informanter vill jag även här 
informera läsaren om att detta gjort utan medveten hänsyn till ålder, kön eller klass – istället har 
deras sysselsättning att spelat en avgörande roll då samtliga mina informanter arbetar med- eller i 

relation till ”industrin”. 

Intervjuer 
 
Ian Wynne, 33 år.68 
Wynne är anställd som guide vid Cavern City Tours men arbetar även vid sidan av med 
evenemang och journalistik relaterat till The Beatles. Wynne är den av mina informanter som jag 
haft minst möjlighet att tala med och således är hans utsagor både färre och kortare.  
 
Derek Owen, 51 år. 
Arbetar inom Cavern City Tours och har under nästan tjugo års tid arbetat med The Beatles-
turismen. Owen är en av grundarna till Cavern City Tours och har enligt honom själv påverkat 
dess utveckling på flera sätt. Owen är i dag inte lika engagerad i verksamheten som tidigare men 

sitter på stor kunskap om såväl industrins historia som dess påverkan på Liverpool som stad. 
Delar av intervjun med Owen har gjorts i efterhand med brevväxling via e-post, detta då vi inte 
fann tid att genomföra hela intervjun under en och samma tid. 
 

                                                
66 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer (Studentlitteratur, Lund, 2005) s. 19. 
67 Jämför likheten med den metodologisk individualism som avser att samhälleliga skeenden kan förklaras utifrån 

mänskliga handlingar. Se ”metodologisk individualism” i Brante, Andersen & Korsnes, s. 205f.  
68 Jag har tilldelat samtliga mina informanter fiktiva namn. Visserligen kan det finnas en poäng i att strunta i detta och 

låta informanternas ord stå representant för deras egen person istället för en generell bild av den grupp individen kan 

anses ingå. I mitt fall rör det sig dock främst om en rent praktiskt åtgärd; en av mina informanter förmådde jag aldrig 

att presentera mig för och vår konversation kom i efterhand att ske via företagets e-postadress och således känner jag 

endast till dennes förnamn.  
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Jeremy Adams, 44 år. 
Adams är en utbildad guide (så kallad ”Blue Badge Guide”) men driver i dag en egen 
turistverksamhet med hjälp av sin flickvän. Adams guidar mestadels ”backpackers” under sin 
nästan fyra timmar långa tur, och han gör det i sin egen minibuss. Adams menar själv att han är 
en korsning mellan en ciceron och en komiker under sina turer, men tillägger även att han ibland 

bara kör folk till fotbollsmatcher eller till flygplatsen. 
 
Jenny Moore, 25 år.  
Arbetar med marknadsföring vid museet The Beatles Story. Likt Owen har inte intervjun kunnat 

genomföras i sin helhet vid ett enskilt tillfälle. Men till skillnad från Owen är majoriteten av 
Moores utsagor hämtade ur den e-post brevväxling som upptogs när intervjun gick om intet. 
Moore är emellertid mycket noggrann med att svara på mina frågor men tenderar stundtals att 
skriva i egenskap av sin verksamhet och inte sin person. 

Observationer  
Mina observationer kan enklas indelas i två kategorier; de vardagliga och de deltagande. De 
vardagliga består av promenader på gator, besök i skivaffärer eller caféer. Dessa kan sägas ligga 
utanför själva industrin och innehåller kanske av den anledningen väldigt lite intressant. De 
deltagande observationerna kan summeras till tre stycken. Jag besökte The Beatles Shop på 
Mathew Street, gick den självguidade rundturen på The Beatles Story och deltog i Cavern City 
Tours två timmar långa Magical Mystery Tour som tog mig genom Liverpools ytterområden. 

Under denna resa fick jag möjlighet att besöka välkända platser som Penny Lane och Strawberry 
Fields, men jag fick även se mer unika platser som sjukhuset där John föddes, puben som Ringos 
föräldrar ägde, huset där George bodde och skolan som Paul gick i.  
 
I egenskap av The Beatles-entusiast kulminerade här inspirationen och jag fann mig i en fas där jag 
som forskare (och i viss mån egen person) samlade på allt, en egenskap som mest påminner om 
en förtorkad trasa i ett vattenbad – mottaglig för mer vattenmassa än den egentligen kan hantera. 
Mitt tillstånd som forskare kanske bäst kan förklaras av Billy Ehn och Barbro Klein som i Från 

erfarenhet till text kallar en liknande företeelse för ”mentala anteckningar” och menar att en etnolog 
inleder sitt skrivande redan första dagen av fältarbetet, inte bara i anteckningsboken utan även i 
medvetandet. Ehn menar även att: 

Man talar med sig själv som om man skrev, ”läser” vad man tänker, ändrar och stryker ut. Att 
pröva formuleringar i huvudet är ett sätt att förbereda sig för själva nedskrivandet, samtidigt 
som det är en del av forskarens distans till den verklighet som både ska fångas och omskapas i 
texten.69 

Broschyrer  
Under mitt fältarbete samlade jag på mig ett stort antal broschyrer, kartor, reklamhäften och 
flyers som alla handlade om Liverpools kulturliv, lokala sevärdheter eller tillställningar. Av dessa 

                                                
69 Ehn & Klein, s. 39. 
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har jag valt ut sex stycken som helt eller till viss del rekommenderar någon av industrins många 
sevärdheter. Skillnaden mellan reklam och information är liten i broschyrerna; reklam kan i någon 
mening anses vara information och vice versa. Syftet är därför inte att analysera detta material 

utan istället relatera det till mina informanters utsagor. 

Tidig relation till hermeneutiken 
”I mötet med andra ser man tydligare vad man själv inte är”70 skriver Ehn & Klein och avser 

mötet mellan forskarens ”jag” och ”de andra”. Jag skulle vilja tänja på Ehn & Kleins påstående 
och applicera det på min egen roll som forskare. För mig har valet av metod inte varit enkelt då 
många tekniker inte kunnat erbjuda vad jag eftersökt; det har då upplevts som att de mer frekvent 
valda metoderna blir till tvång och att valet av dessa har ett egenvärde. När jag läste Ehn & 
Kleins Från erfarenhet till text upplevde jag att den klarhet jag eftersökte fanns i en förening mellan 
de perspektiv som gynnat mitt syfte och mitt material, och en beskrivning av metodologiska 
frågor och perspektiv som jag inte tillämpat. Avsikten är att i relation till Ehn och Ehn & Klein 
lyfta fram de styrkor och svagheter som påverkat mitt val av metod. 

 
Till en början var min avsikt att ta hjälp av hermeneutiken under min fältstudie och som ett 
övergripande analysverktyg. Inom hermeneutiken används tolkningen som huvudsaklig 
forskningsmetod och genom Per-Johan Ödmans Tolkning, förståelse, vetande blev jag införstådd 
med att jag som forskare ämnade undersöka vad jag såg och vad detta kunde betyda.71  
  
Min tanke var att jag med hjälp av hermeneutiken skulle tillåtas fokusera på mina informanter 
som människor, kunna tolka deras handlingar och deras yttranden på ett sätt som annars inte var 

möjligt med diskursanalys eller grundad teori. Det var först senare som jag såg bortom detta 
”erbjudande” och förstod att jag redan från början hade dessa möjligheter utan tillämpning av 
hermeneutiken.72 Det bör dock tilläggas att jag betraktar hermeneutiken som en utmärkt metod, 
speciellt för uppsatser med socialkonstruktivistisk ansats och för forskare med intresse i 
reflexivitet.  
 
Med hermeneutiken bakom mig befinner jag mig i en situation där jag känner mig färgad av både 
diskursanalysen och grundad teori, utan att för den delen konsekvent önska tillämpa någon av 

dem båda. Diskursanalysen upplever jag som låst vid tolkningen av ordens betydelse så till den 
grad att den pådriver texten ofullkomliga interpretationer och den grundade teoris 
förutsättningslösa strävan efter teorigenererande kategoriseringar kväver fältmaterialet, även då 
Anselm Strauss och Juliet Corbin med Basics of qualitative research ger exempel på ett vidgat 

                                                
70 Ibid., s. 31. 
71 Ödman, Per-Johan, Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik (Norstedts Akademiska Förlag, 

Stockholm, 2005) 
72 Ödman, s. 31-40. 
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kriterium som innebär att alla kategorier inte måste vara nyskapande och att forskning kan eller 
för den delen inte bör bedrivas helt förutsättningslöst.73 

Synen på diskurser och kategorier 
Siv Fahlgren menar i Diskursanalys, kunskap och kön att en diskursanalys inte nödvändigtvis gör 
anspråk på att avslöja en texts ”inre eller underliggande sanna mening” utan istället fokuserar på 
hur diskurser konstrueras och vad de gör.74 Fahlgren menar vidare att vissa kritiker anser att 

diskursanalysen har en ”tendens att förutse eller utgå ifrån vad den sedan låtsas upptäcka”75 vilket 
jag i viss grad är villig att hålla med om. Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips ger 
emellertid följande goda råd i Diskursanalys som teori och metod: 

Om man ser avgränsningen av diskurser som en analytisk operation, betyder det att man 
uppfattar diskurser som något man som forskare konstruerar snarare än något som redan finns 
avgränsat i verkligheten och som man bara ska klarlägga.76  

De fortsätter:  
Man kan börja inringningen med hjälp av sekundärlitteraturen som pekar ut bestämda 
diskurser, men arbetet fortsätter i analysen av det konkreta materialet.77 

Jag instämmer i att diskurser och kategorier uteslutande är resultat av forskarens eget analysarbete 
och att så kallad sekundärlitteratur kan vara ett väsentligt bidrag i arbetet med att avgränsa och 
inringa diskurser eller kategorier. Men jag ämnar påstå att även då arbetet fortsätter i analysen så 
inleds själva inringningen långt tidigare än vad Winther Jörgensen och Phillips menar; den 
förförståelse som jag nu utgår ifrån är i förlängningen ett resultat av den litteratur jag tidigare läst, 
i mitt fall Ian McDonalds En revolution i huvudet som är ovärderlig i sammanhanget. Det kan alltså 
vara av vikt att visa prov på reflexivitet och dels erkänna den nära relationen mellan forskare och 
egen person som viktig, men också börja nysta i det virrvarr av referenser som utgör grunden för 

vårt tänkande. 
 
Inom forskning är det också viktigt att granska vilka kategorier som definieras som giltiga, och 
vilka som inte gör det.78 Men Mats Börjesson nöjer sig inte med detta utan menar i Diskurser och 
konstruktioner att kategorier har en grundläggande betydelse för själva meningen: 

[…] För att världen ska framträda i någon meningsfull form, så behöver det först finnas en 
mängd kategorier som kan ge oss ett mönster. Liksom diskurser är alltså kategorier såväl 

                                                
73 Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, Basics of qualitative research. Techniques and procedures for developing grounded theory 

(SAGE, California, 1998) s. 99. 
74 Fahlgren, Siv, Diskursanalys, kunskap och kön – Ett försök att utveckla en teoretisk ram och ett arbetssätt för en diskursanalys 

av vetenskapliga texter (Umeå universitet, Umeå, 1998) s. 86. 
75 Ibid., s. 86. 
76 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 

137. 
77 Ibid., s. 137. 
78 Börjesson, Mats, Diskurser och konstruktioner (Studentlitteratur, Lund, 2003) s. 74.  
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styrande som produktiva. De sätter verkligheten i enlighet med någon typ av raster – och i 
samma stund skänker de oss mening.79 

Ehn menar att den kunskap som eftersöks genom intervjuer bestämmer forskarenas användning 
av dessa, ett resonemang som även Börjessons för i syfte att göra gällande att det är ”talordningar 
och logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som sant, 
trovärdigt, förnuftigt, gott med mera.”80 

 

Ehn hänvisar till Vincent Crapanzanos Life-Histories. American Anthropologist där denne påstår att 
”när vi analyserar en livshistoria, så analyserar vi en text, inte den sociala verkligheten”.81 Ehn 
menar i analogi med Crapanzanos att den kunskap som eftersöks ”inte finns i de individuella 
berättelserna, hur innehållsrika och meningsfulla de än är, utan i de kollektiva 
överensstämmelserna mellan många intervjuer och i de mönster som dessa tillsammans bildar.”.82 
Detta för mig i viss mån tillbaks till frågan om ”standardisering” av intervjutillfällen; den 
kollektiva överensstämmelse som eftersöks finns att studera i de sociala och kulturella mönster 
som uppstår i individens utsagor.83 Inom en diskursanalytisk riktning kan samma förhållningssätt 

kallas för hegemonianalys och då avse hur en specifik diskursiv strategi lyckas med att ”förändra 
en kaotisk, flytande och ostrukturerad terräng till en ordnad och mer eller mindre fastfrusen och 
hierarkisk struktur.”.84 Det förefaller således troligt att denna strävan efter att ordna det 
oordnade, att klargöra det oklara ligger i forskarens natur och inte är ett resultat av någon 
metodologisk övertygelse. 
 
I boken När kvalitativa studier blir text resonerar Anna-Liisa Närvänen kring originalitet och vad ny 
forskning kan ge bidrag med: 

Originalitet i vetenskapliga sammanhang handlar inte om att tänka något som ingen annan har 
tänkt, utan framförallt att tillföra något nytt till det som andra redan forskat om […] Sättet att 
formulera problemställningen och ställa frågor till sitt material kan visa nytänkande […] 
Originalitet kan också handla om sättet att utföra analysarbetet och användandet av litteratur.85 

I enlighet med min magisteruppsats ämnar jag trycka på vad Närvänen poängterar mot slutet, 
nämligen självständighet i sättet att utföra analysarbetet och relationen till källmaterial, både 
litteratur och data. Jag förespråkar ett någotsånär öppet, spretigt men ändå uttrycksfullt 
förhållande mellan forskare och metod. 
                                                
79 Ibid., s. 88.  
80 Ibid., s. 21. 
81 Ehn, Billy ”Livet som intervjukonstruktion”, Självbiografi, kultur, liv. Levnadshistoriska studier inom human- och 

samhällsvetenskap, red. Christoffer Tigerstedt m. fl. (Symposion, Stockholm, 1992) s. 217. 
82 Ehn, s. 205. 
83 Jämför likheten med den metodologisk individualism som avser att samhälleliga skeenden kan förklaras utifrån 

mänskliga handlingar. Se ”metodologisk individualism” i Brante, Andersen & Korsnes, s. 205f.  
84 Dreyer Hansen, Allan, Bech Dyberg, Torben och Torfing, Jacob, ”Metodiske refleksioner”, STV003 - artikelsamling 

i metodologi (Lunds universitet, Lunds, 2001) s. 322. 
85 Närvänen, Anna-Liisa, När kvalitativa studier blir text, (Studentlitteratur, Lund 1999) s. 23 
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Tillvägagångssätt i praktiken 
Jag inledde arbetet med att ”Googla”, alltså att med hjälp av sökmotorer söka information via 
Internet. Jag började efter en tid att studerat tidigare forskning om The Beatles och turismen i 
Liverpool. Jag fann, med undantag för Lars Kaijsers arbete, mycket lite forskning på ämnet och 
således började jag studerat relaterad forskning (referensblad innehåller mycket bra information 
för den som behöver stöd i litteratur och tidigare forskning). En idé om hur uppsatsen kunde 

komma att se ut började urskiljas och jag kontaktade potentiella informanter och sökte 
observationsobjekt. Efter att ha planerat och genomför fältstudie inledde jag en period av 
transkribering varpå jag kompletterade mitt material via e-post korrespondens med vissa av mina 
informanter. På detta sätt fick de även möjlighet att ta del av sina utsagor i transkriberad och 
språkligt avskalad form. Materialet sorterades sedan i sökandet efter den genomgående tematiken. 
Materialet, som då mestadels bestod av intervjuer, studerade jag isolerat från sekundär litteratur, 
jag relaterade den till mina observationer och övrigt material och slutligen redogjorde jag för dess 
koppling till adekvat litteratur. 

Problem 
En svårighet har varit att genomföra spontana intervjuer, uppmuntra ett öppet samtal och ställa 
kloka följdfrågor på ett språk som man gärna ser sig kunna behärska (men som man ibland får 
kämpa med). För läsaren bör det poängteras att både mina frågor och informanternas berättelser 

har bearbetats så att språkliga störningar, missuppfattningar och dialektala skillnader raderats och 
ersatts med en (i min mening) engelska som är lättare att ta till sig. Gällande engelskan i mina 
informanters berättelser så har jag valt att behålla ursprungstexten och inte översätta utsagorna till 
svenska. Detta kan naturligtvis bidra till ökade missförstånd men jag avser vara extra noggrann så 
att materialet ej blir missvisande.   
 
Det om möjligt största problem jag stött på under min fältstudie och det efterföljande arbetet 
med att bearbeta och analysera materialet är svårigheten att reflektera kring min forskarroll. 

Under de fem dagar jag spenderade i Liverpool skedde mycket lite i enlighet till ett schema eller 
efter någon på förhand utformad struktur; istället kom spontanitet och nyfikenhet att inrama 
resan och såväl observationer som nästintill samtliga intervjuer skedde utan vidare förberedelse. 
Under denna tid fanns det mycket lite utrymme för reflektion. Att ta saker som de kommer är 
inte min främsta egenskap men jag fann det intressant och stundtals mycket givande för 
uppsatsarbetet. Vid många tillfällen har jag dock ångrat särskilda beslut eller önskat att jag 
formulerat frågor annorlunda – men mitt material har i dag en bredd och ett djup som jag är 
mycket nöjd med.  
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Framställning av fältstudien  
Turismens skal – globalisering och media 
Uppskattningsvis 600,000 människor besöker varje år Liverpool för att ta del av historien om The 
Beatles och uppleva staden och fördelat över verksamheterna spenderas det årligen 286 miljoner 
svenska kronor. Värdet på turismen har fyrdubblats inom Merseysideområdet de senaste 20 åren 
och i nuläget beräknas den omsätta 13 miljarder svenska kronor.86 Den bild av The Beatles som 
förmedlas till den gängse turisten är personlig och spännande, men återges i ett ständigt förnyat 
format med hänsyn till den globala mediebevakningen av The Beatles. Mina informanter berättar 
bland annat om lanseringen av nya album, böcker, filmer och TV-program men även om Paul 
McCartneys raserade relationer och nya myter om The Beatles förre manager Brian Epstein.  

Jeremy Adams: I often learn new things so try include those where possible. Paul’s ex girl-
friend Dot Rhone and Johns half-sister Ingrid Petersen often reappearing (in the tour, min 
anm.)        

The Beatles behandlas inom industrin med stor hänsyn till den rådande massmediala bevakningen 
och för samtliga av verksamheterna som jag studerat är den här formen av ”nyhetsbevakning” 
mycket viktig då den sprider nytt ljus över den historia om The Beatles som så många kanske redan 

kan. Egenföretagen Jeremy Adams menar emellertid att den mediala bevakningen av The Beatles, 
och det faktum att det fortfarande produceras nytt material, är något av en förutsättning för hans 
verksamhet. Adams är helt beroende av den kategori människor som besöker Liverpool på mer 
spontan basis, något som tydligt påverkas av den globala mediebevakningen. 

Jeremy Adams: I think The Beatles Anthology was great for my job but then September 11th and 
all this Islamic terrorism around the world has killed off the backpacker groups that I used to 
get so many of. […] I feel less confident in this job now than pre 9/11. 

För Ian Wynne, Derek Owen och Jenny Moore är ett nytt studioalbum av Paul McCartney inte 
en försäkran om ett ökat antal besökare; istället är det evenemang utanför The Beatles som lovar 
om ytterligare ökning i omsättning. 

Jenny Moore: We are experiencing record visitor numbers but so is Liverpool and Merseyside 
as a destination.  We expect this to increase dramatically through 2007 with the 800th 
anniversary and through 2008 with ”Capital of Culture”.   

Moore menar att det är svårt att förutse hur denna ökning kan komma att uttryckas, men 
poängterar likväl att man inom The Beatles Story väntar sig att dessa evenemang ska komma att 
påverka verksamheten och industrin positivt. En anledning som hon menar på är synbar är den 
utveckling som de årliga The Beatles-evenemangen erfar. 

                                                
86 www.merseyside.org.uk (2007-01-20) 
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Jenny Moore: The Mathew Street Festival and The International the Beatles Week attendance 
has increased over the years, which is a good indication.  The addition of the "Hard Days 
Night" hotel should also make an impact.87  

Derek Owen understryker dock att det ökade intresset för tillställningar och evenemang utanför 
industrin inte nödvändigtvis behöver påverka industrin märkbart. 

Derek Owen: In April 1984 Cavern Walks opened, complete with its The Beatles statue, 
Abbey Road pub and a redeveloped Cavern Club. It was a very good year for tourism you 
know. Hundreds of thousands of people flocked to Liverpool since the International Garden 
Festival opened and the Albert Dock are was under progress.88 

Andreas: So the industry capitalised on these events?   

Derek Owen: Yeah, well I think that Cavern Walks and the Beatle industry as a whole hoped 
to benefit from it, but unfortunately, a typical visitor to the Festival did’nt venture into the 
City. 

En i hög grad logisk förklaring, som emellertid inte kan styrkas från annat håll, är att de 
evenemang vars syfte är att fira eller på annat sätt hedra Liverpool som stad och dess rika 
kulturarv mycket väl kan gynna The Beatles-turismen då historien om The Beatles i stor utsträckning 
är förenad med Liverpool som stad. Att tillställningen Liverpool International Garden Festival 

inte hade inverkade på industrin beror följaktligen på att dessa inte går att förenade; de tilltalar 
inte nödvändigtvis samma publik.  
 
Jeremy Adams vars verksamhet vi nu märker skiljer sig markant mot de mina övriga informanter 
bedriver, menar att The Mathew Street Festival och The International the Beatles Week inte har 
någon som helst inverkan på intresset för hans verksamhet.  

Jeremy Adams: I tend not to get people coming specifically for a date, just passing through on 
a whistle stop tour of the U.K. […] As a tourist guide I enjoy the job, the meeting of people, 
sometimes seeing new places for myself.  The down-side is the lack of work in the winter, 
waiting a long time for some jobs to come-off and worst off all waiting to be paid.  Also 
when its the week-end I often have to cancel plans with girl-friend/family or clubs as work 
comes first! 

Jeremy Adams talar om hur flexibla former och tider för hur och när arbetet med de guidade 
turerna utförs kan vara skadligt för både verksamheten och för hans personliga relationer. 
Guiden Ian Wynne vid Cavern City Tours kan låtas påvisa motsatsen till Adams 
arbetsförhållande och samtidigt summera det mer vanliga arbetet med The Beatles-turism på 
följande sätt:  

Ian Wynne: I am a self-confessed Beatle nut. It's such a joy. This is a great big family from all 
over the world you just share stories with. 

                                                
87 Hard Days Night är ett exklusivt hotell vars idé är att låta varje rum eller svit tolka en unik anspelning på en The 

Beatles låt eller skiva. Inom de egna leden kallad för ”the most significant addition to the Beatles industry for over 20 

years”. www.harddaysnighthotel.com (2007-04-11) 
88 Cavern Walks framgår i samtalet med Derek Owen som Cavern City Tours något mindre framgångsrika 

föregångare. 
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Modellen 
Förhållningssättet till The Beatles och dess historia skiljer sig åt mellan verksamheterna inom 
industrin. För vissa handlar det om entreprenörskap och nyskapelse; att generera idéer och vara 
drivande med avsikt att leverera god service och tjäna bra pengar. För andra handlar det nästan 
uteslutande om att tjäna pengar. Jag har utformat en modell som beskriver dynamiken i det inre 

av Liverpools The Bealtes-turism och med vilken jag tydligare ämnar förklara verksamheternas 
olika ekonomiska, sociala och kulturella förhållningssätt till The Beatles.89 Jag har som intention att 
med modellens hjälp framhålla hur förhållningssättet till information ter sig; hur man skapar, 
bevara och förnyar information och hur man gör den tillgänglig. Därutöver kan modellen låta 
läsaren förstå hur världen av The Beatles-turism i Liverpool i stora drag fungerar.   
 
Jag vill framhålla att modellen är inrättad som ett resultat av mina informanters berättelser, men 
den är även ett resultat av min personliga inställning till dessa utsagor. Varje moment i modellen 

kommer därför att avhandlas likt kategorier för att betona att de är sprungna ur mitt material.  
 

Industrin  
Industrin är ett samlingsnamn på alla de verksamheter i och kring Liverpool som i någon mening 
hänsyftar till The Beatles eller dess historia. Bortsätt från de verksamheter som tidigare namngivits 
ingår även all försäljning av prylar och souvenirer, anläggande av minnesmärken och statyer och 
kanske framför allt den storskaliga namn- och epokanspelningen bland restaurant, pub och 
butiksverksamheter. 
 
Upplevelseindustrin 

Upplevelseindustrin beskrivet under mitt teoriavsnitt kan inom den så kallade industrin 
sammanfattas till tre verksamheter: Cavern City Tours, The Beatles Story och The Beatles Shop. 
Dessa verksamheter, vars entreprenörskap driver dem att sälja förstaklassens upplevelser likt inga 

andra, rider inte på industrins våg, de skapar den. De är emellertid i stort behov av den globala 
mediebevakningen av The Beatles då denna förnyar intresset. 
 
The Beatles 
The Beatles är i modellen den förståelse av The Beatles som förutsätts för att souvenirförsäljningen 
ska kunna existera. Det är en väldigt övergripande överenskommelse om vad som hör till 
historien om The Beatles.  
 
Narrativen 
De personliga möten, historier, myter och skrönor som tillsammans med artefakter och besök vid 
specifika platser är de upplevelser som driver entreprenörerna framåt. Utan dessa hade bara den 
                                                
89 Se Figur 1. under Bilagor. 
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redan välkända historien om The Beatles funnits vilket inte hade räckt för att industrin skulle 
kunna verka. 

”Industrin” 
Derek Owen vars verksamhet är en upplevelseindustri talar om sig själv som delaktig i 
”industrin”.90 Med ordet ”industrin” avses alla de verksamheter som berörs av The Beatles-
turismen. Förståelsen av denna kontinuitet är viktig då den identifierar och separerar 

verksamheterna åt så att dess åtskilda autenticitet blir begriplig. Derek Owen förklarar: 

Derek Owen: It has grown from grass roots level into a dynamic sector within Merseyside. The 
industry is not a hugely profitable one and this fact can be borne out with references to the 
large number of businesses who have entered the industry [and failed, min anm.].  

Moore delar Owens åsikt, men uttrycker även att företags möjlighet att etablera sig härrör frågan 
om äganderätt och kräver godkännande från The Beatles eget skivbolag Apple.   

Jenny Moore: Liverpool is unique in the fact that its the true birthplace of The Beatles.  The 
current The Beatles attractions have such a share of the market and associated brand loyalty, it 
would be very difficult for a new enterprise to be successful. Its also worth noting that Apple 
probably wouldn't allow it. 

Adams, som alltså befinner sig utanför industrins ”monopol”, talar inte om ägandefrågan eller 
rättigheten till The Beatles i samma mening som Moore; istället menar han att det är 
lobbyverksamheter från stadens turismstyrelse som får besökare att välja de verksamheter som 
Owen, Moore och även Wynne representerar.  

Jeremy Adams: The tourist board have always favoured the ”Magical Mystery” tour, only two 
hours long and 49 commision paying people, plus other tours have started with none guide 
trained people so although I'm sure there is a lot of work out there, and I don't own The 
Beatles history, I think things are not so good. 

Jenny Moore: As there's little competition Beatle-attraction wise, we tend to focus our efforts 
on the other competition visitor attractions.  We can differentiate ourselves, but do have the 
hard task of attracting 'general tourists' as there are a number of free attractions in Liverpool. 

Derek Owen: A market research made by a hotel in 1985 pointed out that 34% of those who 
came here for pleasure came for that very reason (The Beatles turismen, min anm.). Nowadays 
our two-hour tour outsells the City of Liverpool sightseeing tour by ten to one, so there has 
definitely been a big change. 

Rollen som verksam inom industrin framstår som splittrad i två delar vilket kan leda till möjliga 
inre motsättningar: (1) dels existerar det ett entreprenörskap och en vilja att göra en ekonomiskt 

                                                
90 Ordet industri ställer till något av ett problem då det dels är – en av mig – döpt kategori, en väsentlig del av 

definitionen av begreppet upplevelseindustri samt ett övergripande namn som mina informanter använder på de 

verksamheter som arbetar med The Beatles-turismen i och kring Liverpool. På ett sätt kan dess betydelse vara den 

samma; industrin som ord används för att karikera den metod med vilken saker produceras. Det kan alltså förstås 

som en överdrift eller rentav en kritik mot hur man bedriver en verksamhet eller i detta fall hur man förhåller sig till 

historien om The Beatles. Namnet på min kategorisering överensstämmer till viss del med den definition mina 

informanter använder, men betydelsen av ordet skiljer sig emellertid åt då Upplevelseindustri är något jag väljer att 

förstå som ett senmodernistiskt förhållningssätt till information.   
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gynnsam affär, (2) och dels finns det ett ansvar att bevara ett kulturarv och inte sälja Liverpools 
själ. Jeremy Adams summerar denna ambivalenta roll på följande sätt:   

Jeremy Adams: As the majority of people coming to Liverpool want to learn about The 
Beatles, thats what I give them. […] I don't think we make enough of The Beatles, although I 
don't want it to be Disney World. 

Upplevelseindustrin 
Den form av upplevelseindustri som jag ämnar tala om handlar om platser och skapandet av en 
känsla för en plats. Som jag nämnt tidigare så finns det en tydlig särskillnad mellan den så kallade 
industrin och upplevelseindustrin. Denna särskillnad ställer till något av ett definitionsproblem då 
allt i någon mening kan betraktas som en upplevelseindustri; som besökare i Liverpool ämnar vi 
ta del av The Beatles historia och oavsett om det är en kylskåpsmagnet köpt i en souveniraffär 
längs Lime Street eller om det är ett besök utanför grindarna på Strawberry Fields så rör det sig 

om samma grundläggande förhållningssätt till berättelser, artefakter och den accepterade historien 
om The Beatles. Det är ett oundvikligt resultat av upplevelsesamhället senmoderna förhållningssätt 
till information.91 Kanske borde de tre mer framgångsrika företagen således kallas för 
entreprenörer då de driver upplevelseindustrin framåt. 
  
Oavsett denna alternativa benämning på de verksamheter jag har studerat är utgångspunkten att 

dessa upplevelser vi här talar om är ”förädlade”, ett ord vars innebörd jag finner bäst beskrivs 

med hjälp av Nielsén som i Om upplevelseindustrin hänvisningar till nobelpristagaren i litteratur 

Seamus Heaney som talar om ”platsens ande”.92 Vad jag syftar till är alltså att det i Liverpool 

finns vissa förutsättningar för upplevelseindustrin; The Beatles historia och relation till staden kan 

bearbetats för att skapa en bild av äkthet som inte skulle kunna existera på samma naturliga basis 

i exempelvis Manchester eller London. 

 

Inom den så kallade industrin finns det en till antalet liten skara verksamheter som förfogar över 
en övervägande del av de nästan 300 miljoner svenska kronor som årligen spenderas på The 
Beatles-turism.93 Det är säkerligen även dessa verksamheter som en majoritet av de 600,000 årliga 

turisterna väljer att uppsöka. Dessa verksamheter är The Beatles Story, Cavern City Tours samt 
The Beatles Shop och beskrivningen av dem är till stor del baserad på mina informanters egna 
utsagor samt mina observationer. 
 

The Beatles Story:  

                                                
91 (Jmf.) Nielsén, s. 8 och O’Dell, Tom, Nonstop! Turist i upplevelseindustrialismen (Historiska Media, Lund, 1999) s. 11, 

88ff, 181ff. 
92 Nielsén, s. 29. 
93 www.merseyside.org.uk (2007-01-20) 
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The Beatles Story är en kombination av ett museum och en guidad tur i The Beatles historia. 
Utställningen är belägen i fina lokaler i det nyrenoverade Albert Dock där de även säljer The 
Beatles souvenirer samt souvenirer från sin egen utställning.94 Följande sammanfattning om dem 

står att läsa på deras hemsida: 

Located within Liverpool's historic Albert Dock, the Beatles Story is a unique visitor attraction 
that will transport you on an enlightening and atmospheric journey into the life, times, culture 
and music of the Beatles.95  

Med grund i min fältstudie anser jag att The Beatles Story inte är i behov av kunnig personal, 
alltså personal med stort intresse för The Beatles historia och relationen till Liverpool. För The 

Beatles Story verkar narrativ och unika berättelser negligeras till förmån för unika artefakter och 
en korrekt berättad historia. De anspelar emellertid mycket på upplevelser i form av 
rekonstruktioner av betydelsefulla platser eller händelser. 
 

Cavern City Tours:  
Cavern City Tours är den största av de tre upplevelseindustrierna; deras verksamhet sträcker sig 
från ägandeskapet av anrika Cavern Club, nyligen öppnade Cavern Pub, bussturen Magical 
Mystery Tours, Beatles England96, det årliga evenemanget Beatle Week samt det tillkommande 
Hard Days Night Hotel vars ändamål redan avhandlats. Min informant Derek Owen är en av de 
fyra entreprenörer som ligger bakom Cavern City Tours och som i dag kallas för ”Liverpool's 
new fab four” och erkänns som ”the power behind the city's thriving Beatles Industry”.97  

 
Cavern City Tours är visserligen en stor verksamhet vars engagemang i The Beatles-turismen både 
är stort och brett, men det finns likväl villkor för deras framgång. Essentiellt för bussturen är 
narrativ och personlig kontakt, men i och med verksamhetens bredd finns det även behov av 
kulturell samstämmighet vid konvent som Beatles Week, eller förstklassig service hos Hard Days 
Night Hotel och Cavern Club.98  
 
The Beatles Shop:  
Till skillnad från övriga souvenir- och prylbutiker som säljer The Beatles memorabilia bygger The 

Beatles Shop inte främst på försäljning av massproducerade föremål, även då utbudet av t-shirts, 

                                                
94 Enklare saker så som t-shirts, tygpåsar, kaffemuggar och pins. 
95 www.beatlesstory.com (2007-04-04)  
96 Beatles England är The Beatles-tursim i London med fokus på sevärdheter som Abbey Road, The Apple Boutique, 

Apples kontor på Savile Row och Paul McCartneys bostad på Cavendish Avenue, St John's Wood. Även om denna 

turism kan verka långsökt så spenderade The Beatles majoriteten av sina ”aktiva” år i London och inte i Liverpool, 

således skulle jag vilja påstå att Beatles England kompletterar historien om The Beatles och ger tiden efter 1963 en 

historia. 
97 www.cavern-liverpool.co.uk/archive/news_harddaysfight.htm (2007-04-11) 
98 Som ett bidrag till den som ämnar bedriva liknande forskning på ämnet eller som en personlig redogörelse för min 

egen framtidförhoppning vill jag inflika att Cavern City Tours är ett utmärkt företag att studera närmare då de kanske 

främst driver utvecklingen av såväl industrin som turismen som sådan i Liverpool. 
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klockar, plåtburkar och böcker går att finna i välsorterade skivaffärer i närheten. Istället säljs det 
exklusiva böcker, udda EP- och LP-skivor samt kuriösa foton, prylar och affischer. Om 
verksamheten skulle studeras närmare kan man lite krasst konstatera att försäljningen bygger på 

historien om The Beatles och de berättelser som varje unikt föremål kan skildra, emellertid kan 
föremålens värde sammanfattas med att ju dyrare ett föremål är desto mer exklusivt och 
svåråtkomligt är det, vilket blir ett tecken på föremålets autenticitet. Det ligger således i 
verksamhetens intresse att påvisa sin acceptans av The Beatles historia, att framhålla egna, 
exklusiva narrativ och sedermera sälja de föremål som anses kunna berätta någonting om The 
Beatles.  

Det historiska The Beatles - narrativ, relationer och artefakter 
När känslan av samstämmighet infann sig mellan Derek Owen och mig, och min uppfattning var 
att The Beatles nu inte längre behövde avhandlas som ett kulturellt fundament, frågade jag om The 
Beatles någonsin gjort någonting konkret för Liverpool som stad:  

Derek Owen: Sorry, but this is a daft question if ever there was one [båda skrattar, jag något 
obekvämt]. People have often asked this over the years and it is only recently that local 
business and councillors have realised what a valuable asset The Beatles are to the City. The 
parallel with Stratford are obvious.99  

A: [Hmm] 

Derek Owen: I mean, There are 94 people directly employed in The Beatles industry, you 
know. These are real permanent jobs in a growth industry but still some say: "So what? They 
left Liverpool in 1963 and they have never done anything positive to help this area". I use to 
say that they may have left Liverpool, but Liverpool will never leave them. 

A: So you think that The Beatles themselves have directly affected this industry? 

Derek Owen: Yeah, for sure. People have always argued that many people played such a big 
part in The Beatles' success, you know, 'the fifth Beatle' and so on. And Pete Best is one of 
them of course, Stuart Sutcliffe, Brian Epstein and George Martin have all at one time or 
another been labelled as such. However, the fifth Beatle was and always will be the city of 
Liverpool itself. 

Det finns inga distinkta belägg för att The Beatles i någon mening har påverkat industriföretag eller 
det industriella näringslivet i Liverpool, Derek Owen utsaga till trots. Vad Derek Owen utsaga 
emellertid kan uttrycka är att relationen mellan The Beatles och Liverpool är väldigt tät och bygger 
på ett ömsesidigt givande och tagande. Detta är tydligt i hur Derek Owen talar om hur de 
påverkar varandra; han låter förstå att The Beatles gjort saker för Liverpool men talar likväl endast 
om hur Liverpool påverkat The Beatles. Jenny Moore berör samma sak:  

A: Do you believe that there’s a responsibility towards how the history of The Beatles is being 
told? 

Jenny Moore: Yes.  The Beatles have given us much over the years and we should keep their 
legacy alive for generations to come.  People assume that The Beatles Story is owned by The 

                                                
99 Stratford är en stad vid floden Avon i engelska Warwickshire, mest känd som William Shakespeares födelsestad. 
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Beatles, but we are not.  They often look at us as an authoritative figure on all things Fab Four 
so it is our duty to be as fair and truthful as possible. 

En teori är att Liverpool berikat The Beatles med sociala och kulturella särdrag som återspeglats i 
deras musik och som sedermera blivit mycket folkkära, The Beatles kompenserar i sin tur detta 
omedvetet genom den popularitet som påverkar intresset för staden, ökat turismen och som 
bildat grunden för upplevelseindustrins framväxt. 

Derek Owen: Paul is particularly interested in his own roots, showing the same sort of 
nostalgia that John was experiencing shortly before his death. See, nothing can change the fact 
that Liverpool is the birthplace of The Beatles; therefore there is that permanence of interest 
you know. It will always be like that.  

Derek Owen kan här sägas tala om vad Niélsens kallar ”startpunkt”, alltså den oföränderliga 
förutsättning som i någon mening är grunden för att upplevelseindustrin över huvudtaget ska 
kunna fungera. 

A: Do you think that the city of Liverpool capitalised on the popularity of The Beatles when 
they won the accolade of European Capital of Culture for 2008?   

Jenny Moore: A little - which is natural as Liverpool has a fantastic musical heritage and of 
course, The Beatles are part of that.  There are so many other fantastic cultural gems in the city 
that The Beatles alone wouldn't have won the city the award. 

Jenny Moore har visserligen rätt i att intresset för The Beatles inte ensamt kan fälla avgörandet i 
utnämningen till kulturhuvudstad men frågan är ifall det är möjligt för Liverpool att få 
godkännandet utan dem? Ponera att så är fallet, alltså att staden står och faller med intresset för 
The Beatles, vad gör man då för att vidga intresset och öppna upp för andra sevärdheter? Via en 
senare brevväxling svarar Jenny Moore återigen på en fråga om kulturhuvudstadsåret 2008 och 
skriver följande:   

Jenny Moore: People naturally associate Liverpool with The Beatles.  Our tourist board works 
hard to promote all of Liverpool's assets including sport, nightlife, shopping, museums and 
galleries.  A destination cannot rely on one unique selling point alone.  

Orden ”selling point”100 i sista meningen påvisar möjligen en underliggande retorik om 
kopplingen mellan The Beatles som kulturellt fenomen och om ekonomisk profit. Det handlar om 
att förmedla kultur; paketera och sälja den mot största möjliga vinst. Låt oss återgå till Jenny 
Moores åsikt om hur intresset för The Beatles inte ensamt kan fälla avgörandet i utnämningen till 

kulturhuvudstad och ställa en ny fråga med samma tankemönster. Kan Liverpool förlita sig till att 
man är The Beatles födelsestad eller behövs ytterligare ansträngningar för att intresset ska 
bibehållas och turismen blomstrade? Svaret är relativt enkelt; det går inte att enbart förlita sig till 
sin ”startpunkt”, man måste även driva på utvecklingen av egen maskin. Jenny Moore menar 
exempelvis att The Beatles Story ständigt förändrar sitt innehåll och sin form: 

Jenny Moore: It is continuously changing. There is so much of the Beatles to cram into our 
exhibition, we tend to change exhibits around. […] We always do something special for births 

                                                
100 ”Selling point” kanske bästa kan förklaras som den aspekt av en produkt som man lägger tonvikten vid i 

marknadsföring och reklam. 
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and deaths but we don't over promote this.  We shouldn't be seen to profit from such 
unfortunate circumstances. For example, the 29th November was 5 years since George 
Harrison passed away.  We left a visitor book next to George's favourite sweets, flowers and 
incense and invited fans to share their memories and recollections.  This was in our shop area 
so people didn't necessarily have to pay the admission fee to participate.  

Jenny Moore: This (changing exhibits, min anm.) also ensures that so called “repeat visitors”, 
which is about 18% of all visitors, have something new to see every time they visit. 

Jenny Moore menar att ekonomisk vinning är den bakomliggande orsaken till förändringar av 
historieberättandet och trycker även på att döden är något som hanteras med aktning, men inte i 

syfte att framställa den som industrins kärna. Anledningen till att jag vill lyfta fram 
förhållningssättet till döden beror på Lars Kaijsers artikeln Med döden som sökmotor i vilken Kaijser 
menar att John Lennons dödsdag den 8 december är något av en höjdpunkt för turismen i 
Liverpool. Därtill menar han att döden som fenomen är något som genomsyrar stora delar av The 
Beatlesturismen.101 Detta resonemang fängslar mig i många avseenden och det ställer även många 
svåra frågor. Jag tog själv med John Lennons dödsdag i beräkningen när jag planerade min 
fältstudie, men under mitt besök i Liverpool tycktes dödsdagen passera obemärkt förbi. I 
efterhand anser jag ej att mina fältstudier är förenliga med detta resonemang om närheten till 

döden som tema; under det första busstoppet med Cavern City Tours stannade vi vid 
trafikskylten med namnet ”Penny Lane”. En kvinna från Nordamerika frågade vår guide, Ian 
Wynne, ifall han någonsin hade besökt New York och sett The Dakota102 och Strawberry Fields 
memorial i Central Park. 

Ian Wynne: No I wouldn’t go there, would you? It’s too much a cemetery. 

Kvinnan blev till synes väldigt förvånad och så blev även jag, ståendes två meter därifrån och 
tjuvlyssnade. Då mycket av min förförståelse av de guidade turerna byggde på en hållning till 
döden som någonting centralt föreföll det märkligt att en av guiderna så absolut tog avstånd från 
denna typ av morbidturism.103 
 

När nu även Kaijser studerat detta fält i sin forskning och säkerligen åkt med samma guidade 
busstur som jag, hur kommer det sig att vi ser ett annorlunda förhållningssätt till döden i mitt 
material? Svaret är inte att Kaijser har fel och att döden inte alls är ett centralt tema, ty lika 
trovärdiga som jag ämnar påstå att mina fältstudier är, lika trovärdigt utgår jag från att hans 
material är. Det mest uppenbara är därför att döden har fått ett måttligare fokus i takt med att 
turismen ökat och industrin utvecklats. Om The Beatles-turismen kan påstås ha varit en 

                                                
101 Kaijser, Lars, ”Med döden som sökmotor” i Samtid & museer (Nordiska museet, Stockholm, 2003) s. 5. 
102 Lägenhetskomplex från slutet av förra sekelskiftet beläget vid 72nd Street och gränsar till Central Park, New York. 

Från 1973 bodde John Lennon tillsammans med Yoko One i en av byggnadens lägenheter och det var även utanför 

dess port som Lennon sköts till döds den 8 december 1980. 
103 Som tidigare påpekat nämner Mossberg & Nissen Johansen just Strawberry Fields memorial som ett exempel på 

morbidturism i Mossberg, & Nissen Joahnsen, s. 137. 
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morbidturism har den över åren utvecklats i takt med att intresset stabiliserats och nu inte längre 
bara lockar turister kring John Lennons och George Harrisons dödsdagar 
 

Kanske kan dra jag alltför långtgående slutsatser av det hela om jag påstå att de vars verksamhet 
ligger utanför industrins kärna och vars personliga relation till The Beatles är liten, påverkas mest 
ekonomisk positivt (och minst emotionellt negativt?) av The Beatles-medlemmarnas död och 
dödsdagar? Kanske finns det här en poäng - för upplevelseindustrin är arbetet också ett 
kulturbevarande projekt som inte behöver morbidturismen till sin hjälp, men som inte 
nödvändigtvis tvekar att bemöta intresset från turisterna. Egenföretagaren Jeremy Adams är en av 
dem: 

Jeremy Adams: I get many real young The Beatles fans coming for tours which is a great sign, 
and God forbid when Paul and Ringo ”pop their clogs” it will be good for business. 

Ska ”great sign” tolkas positivt i avseendet att kulturen förökar sig och intresset för The Beatles 
musik sprider sig, eller att Jeremy Adams är försäkrad om en fortsatt inkomst som guide i och 
med nya generationer av The Beatles-fans? En liknande händelse hämtad ur Kaijsers fältarbete är 

särskilt intressant att lyfta fram i relation till vad Jeremy Adams säger. Kaijser skriver att ”när jag 
pratar med en affärsinnehavare som säljer souvenirer säger han kallt och lite cyniskt att han 
önskar att när de övriga Beatlesmedlemmarna går vidare så hoppas han att de ska göra det 
’appropriate to the calendar’.”104 Kaijser trycker också på parallellen till den företagsekonomiska 
aspekten och sammanfattar det hela väldigt bra när han menar att man med döden kan blicka 
framåt mot drömmar om bättre affärer, inte bara blicka bakåt i historien. 
 
Inom industrin i allmänhet och upplevelseindustrin i synnerhet driver man inte längre sina 

verksamheter med fokus vid döden och dödsdagarna; istället går utvecklingen framåt och intresse 
för verksamheterna förnyas genom att det ständigt finns en nära förbindelse till historien om The 
Beatles. Jenny Moore ger dock exempel på att relationen till historien inte nödvändigtvis behöver 
vara känsloladdad; i många fall rör det sig om värdering av olika fakta:  

A: Do you have to be a The Beatles fan to work within this kind of business? 

Jenny Moore: No, not necessarily but it does help!  People assume you have a wealth of The 
Beatles knowledge if you work for an organisation like mine. […] If I were to recruit an 
assistant in the future, for me their marketing skills and understanding of the tourism 
industry are more important than breadth of The Beatles knowledge.  

A: [Hmm]  

Jenny Moore: The Beatles history is a tricky subject and most facts are based on personal 
stories and experiences.  […] It is hard sometimes to please everybody.  We often find visitors 
will argue over a date or time listed in the exhibition and it’s our job to gather information 
from as many different sources as possible, evaluate and provide the most accurate data 
possible. […] You learning something new about The Beatles everyday. 

                                                
104 Kaijser (2003), s. 5. 
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Med utgång i Jenny Moores utsaga kommer det nu tydligare framgå att denna relation till The 
Beatles historia ser mycket olik ut beroende på vilken verksamhet man studerar. Övergripande 
finns det emellertid en oföränderlig strävan, och även en viss konkurrens, att påvisa sin 

autenticitet och närhet till The Beatles. Detta sker på flera olika sätt men i ett försök att 
sammanfatta och särskilja denna strävan påträffas tre essentiella drag: (1) berättelser om The 
Beatles och Liverpool som innehåller information som problematiserar, förklarar, irriterar eller 
tillfredsställer vårt intresse eller vår kunskap om The Beatles, (2) personer nära The Beatles som först 
och främst levt ihop med dem eller som på annat sätt arbetat, umgåtts, eller gått i skola ihop med, 
(3) besittningen av föremål som direkt var en del av The Beatles historia eller som anspelar på den.  
 
Till kategorin berättelser som problematiserar, förklarar, irriterar eller tillfredsställer kan nämnas 

en händelse berättad i Lars Kaijsers artikel Populärkultur och historieskrivning. En blå Mercedes 
stannade upp utanför det hus på Forthlin Road där Paul McCartney bodde som barn. En pojke 
på gatan knackade på fönstret till passagerarsätet och sa till personen som vevade ned rutan ”Do 
you know that Paul McCartney used to live here?” Mannen i bilen svarade, ”Oh, have you seen 
him?” varpå pojken sa, ”No, but he used to play in the Beatles […] my daddy got the records”. 
Då stäckte Paul McCartney ut handen genom rutan och hälsade på pojken, och sa ”Now, you 
met Paul McCartney”.105 Av denna berättelse menar Kaijser att vi får förstå att Paul McCartney 
ibland rör sig i staden som en vanlig människa, någonting som påverkade mig då jag, lika Kaijser, 

fick historien berättad för mig under min fältobservation – ståendes på just Forthlin Road 
framför hus nummer 20 där McCartney en gång bodde.  
 
Ian Wynne visar också prov på en berättandekunskap som också väcker intresse för själva 
turismen. 

Ian Wynne: We once had a group from Nepal who had never even heard of The Beatles and 
wanted to know what they boys are all about. 

Ian Wynne: A group of Russians kneeled outside Lennon's house and sprinkled vodka on the 
ground. At first I thought it was holy water. 

Dessa berättelser behöver inte nödvändigtvis vara verkliga utan kan istället vara fiktiva 
förenklingar av verkligheten så till den grad att kontrasterna till den traditionelle turisten blir 
tydliga och gripbara. I förhållningssättet till dessa myter och sägner finns det en form av 
intertextualitet (eller interdiskursivitet, för att använda ett av diskursanalysens begrepp)106. Dessa 
har blivit något av en sanning och accepteras som berättelser värda att berätta inom hela 
industrin, upplevelseindustrin inkluderad. Vad jag finner värt att nämna i sammanhanget är att 
mina informanter tycks sakna förmågan att bedöma berättelsernas betydelse; allt som i någon 

mening kan härledas till The Beatles är av värde, oavsett om det bevisligen är en lögn. För att 

                                                
105 Kaijser, Lars, Populärkultur och historieskrivning (2000) publicerad i samband med projektet Populärkultur och 

postindustriell ekonomi: En studie av The Beatlesturism. 
106 Winther Jørgensen & Phillips, s. 77ff. 
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använda mig av min informants ord, ”If Paul McCartney fell of his bike, I ought to know”. Detta 
förhållningssätt skulle kanske kunna göras begripligt genom att förklaras av strävan efter att 
leverera upplevelser. De berättelser som skildras om The Beatles får gärna vara spretiga och 

otydliga för att skapa känslor av spänning och närvara, men framförallt ska turistens befintliga 
kunskap om The Beatles berikas med nya upplevelser. 
 
Under min fältobservation tillika resa med Cavern City Tours berättade vår guide Ian Wynne om 
en av sina personliga relationer till The Beatles.  

Ian Wynne: My mum and John's mum Julia were both waitresses here at the Adelphi hotel in 
Liverpool. I also worked as a waiter at the Oddspot Club where John's stepfather was the 
restaurant manager.  

Wynne berättar även att Lennons änka Yoko Ono har kontakt med Cavern City Tours. 

Ian Wynne: Yoko Ono often phones and keeps in touch. She came and gave the home 
£100,000 after John's death and said she hoped it would help Strawberry Fields, forever. 

Jenny Moore vid The Beatles Story visar också upp det stöd verksamheten har genom relationen 
till Paul McCartney.  

A: When talking about Paul and Ringo, do you feel that The Beatles themselves approve or 
disapprove of what you are doing? 

Jenny Moore: No, not at all.  We have a good relationship with Paul especially, as we sponsor 
young people through his LIPA academy. We try and provide a service for their fans. 

Ett liknande sätt att relatera till The Beatles och påvisa sin autenticitet kan ske indirekt genom att 

smyga in referenser i sin verksamhet. Ett exempel är entrén till The Beatles Shop på Mathew 
Street där ett inramat fotografi från ett tillfälle när Ringo Starr besökt butiken finns att beskåda.107 
Tecken på detta mönster finns även på omslaget till Julia Bairds bok Min bror John Lennon där det 
med bokstäver lika stora som författarens namn står ”Förord av Paul McCartney”. Öppnar jag 
upp sida tio i boken står det att läsa 18 rader med text, skrivna av den man som under tio år 
arbetade tillsammans med John Lennon.108 För Julia Baird krävdes det alltså en tidig hänvisning 
till Paul McCartney för att få människor att finna intresse i- och ämna läsa hennes bok. Återigen, 
finns det ingen självreflektion eller distansering till den roll man tycks spela i historien om The 

Beatles.  
 
De exempel jag här berört handlar om Paul McCartney, Ringo Starr och John Lennons syster, 
alltså personer som inom industrin utgör den såkallade ”startpunkten”.109 Men stundtals tenderar 
relationen till The Beatles att bli avlägsen och allt mindre övertygande. Utan att vara allt för spydig 

                                                
107 Bilden kan även ses på www.thebeatleshop.co.uk (2007-04-01) 
108 Baird, Julia & Giuliano, Geoffrey, Min bror John Lennon (Roth Förlag, Köpenhamn, 1990) s. 10 (Jmf.) Du Noyer, 

Paul, Liverpool Wondrous Place. Music from the Cavern to the Coral (Virgin Books Ltd, London, 2004) som också skyltar 

med förord av samme Beatle’. 
109 Nielsén, s. 27f. 
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vill jag benämna denna tendens inom industrin för ”industrins konstlade avkomma” och åsyfta 
företeelser som tycks växa fram som ett resultat av industrins verkan och framgång. Under 
forskaren Lars Kaijsers besök i Liverpool 2002 hölls en presskonferens i Cavern Club under den 

årliga The Beatles Week. Närvarande var bland annat Pete Best, The Beatles förste trummis.110 Best 
förklarar att han har tre uppgifter under årets festival: (1) han ska framträda ihop med sitt band. 
(2) Han ska tillsammans med sin bror lansera en bok om deras mamma och hennes arbete vid 
klubben Casbah Club, en föregångare till den mer kända Cavern. (3) Casbah Club ska öppnas på 
nytt och Best bjuder in samtliga till ett releaseparty dagen därpå.111 Utan att bli allt för kritiskt 
anser jag mig se ett mönster där attraktioner och sevärdheter ständigt konstrueras med allt mer 
oklar anknytning till The Beatles. Det jag finner påfallande i Kaijsers text är hur underligt det är att 
en man som förlorade jobbet som trummis för över 40 år sedan kan bjudas till en presskonferens 

och lansera en bok om sin mamma och hennes arbete med en rockklubb som hon drev i sin egen 
källare. Inte nog med att Pete Best utan någon som helst självreflektion önskar driva detta 
projekt, jag tror säkerligen också att boken säljer förhållandevis bra då just denna form av 

litteratur är högst intressant bland samlare och The Beatles-kännare.112  
 
Jag vill i facket ”industrins konstlade avkomma” även placera attraktionen The Yellow Dockmarine 
som är en turisthybrid, till utseendet en korsning mellan Yellow Submarine och den amerikanska 
amfibiestridsvagnen DUKW. The Yellow Dockmarine har till syfte att på land och i vattnet visa upp 
Liverpool som stad, dock inte ur ett perspektiv inspirerat av The Beatles historia vilket göra 

anspelningen på Yellow Submarine än mer uppseendeväckande.113 
 
För mina informanter framstår detta mycket annorlunda; för dem är ”industrins konstlade 
avkomma” en del av industrin och i viss mån kanske den fyller en viktig funktion som en 

                                                
110 Historien om Pete Best är komplicerad men underhållande; det finns många myter om varför Best och The 

Beatles gick skilda vägar. Pete Best har själv, utan framgång, skrivit om ämnet i samtliga sin fyra självbiografier men 

sanningen är antagligen den att han själv inte vet varför han lämnade gruppen. Min teori är att Pete Best saknade den 

mångsidighet som Ringo Starr erbjöd. Mellan 1959 och 1962 framträdde Best 646 gånger med The Beatles varav 216 

av dessa var i Hamburg under den tid då The Beatles spelade enkel Rock n’ roll. Best behövde alltså inte göra några 
musikaliska ”resor” utan kunde vidhålla sitt monotona bankande. Men när den lågmälda singeln Love Me Do (1962) 

skulle spelas in kunde inte Best erbjuda samma musikaliska bredd som Ringo Starr vilket blev dödsstöten. Se 

Clayson, Alan & Leigh, Spencer, 101 Beatles myths debunked (Chrome Dremas, Surrey, 2003) s. 68-76.    
111 Det är Cavern City Tours som arrangerar presskonferensen och mycket annat under festivalen. Det kan därför 

tilläggas att denna fest direkt konkurrerar med de tillställningar som Cavern City Tours planerar. Kaijser Lars, 

föreläsnings manuskript från Biennial Conference of IASPM, McGill University, Montréal, (2003-07-03) 
112 Detta förhållningssätt till historien om The Beatles är mycket genomgående i den uppsjö litteratur som skrivs på 

ämnet i dag; John Lennons första fru Cynthia Lennon har publicerat boken John (2006), Alistair Taylor, känd som Mr 

Fixit i The Beatles-kretsar, har skrivit Beatles och Jag (2004), John Lennons syster Julia Baird skrev Min bror John Lennon 

(1990) och Ross Benson har författat Paul McCartney bakom myten (1992). Samtliga verk har som utgångspunkt att föra 

fram nya, spännande eller rent av omstörtande fakta i ljust. 
113 Se information om attraktionen på http://www.theyellowduckmarine.co.uk/ (2007-03-16) 
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indikator på en kulturell samstämmighet. Derek Owen menar emellertid att dessa skiljer sig 
ganska markant från den kategori av entreprenörer som är delaktiga av upplevelseindustrin.  

Derek Owen: By merely applying the name The Beatles to a product or service you expect it to 
be a money-spinning success, but you must aim to give first class service at all time or else it 
will fail within a matter of months.  

Det är alltså inte en ekonomiskt gynnsam idé att ge sig in i industrin med blott en hänvisning till 
The Beatles. Jenny Moore ger exempel på den service Derek Owen talar om ovan och 
sammanfattar samtidigt en attityd till autenticitet inom upplevelseindustrin.  

Jenny Moore: The exhibition is accompanied by an audio tour, which is narrated by John 
Lennon's sister.[…] We feel it really enhances the experience as we have contributions from 
those who knew the The Beatles best including George Martin and Brian Epstein.  Everybody 
has an idea of The Beatles, who they were and what they did.  Our audio guides allows people 
to 'get under the skin' of The Beatles and makes them realise they were just four normal lads 
from Liverpool who were suddenly the most popular group in the world. 

Slutdiskussion 
Som nämnts i teoriavsnittet menar Anthony Giddens att moderniteten som process ständigt 
försöker att förbinda åtskilda lokaliteter med varandra vilket leder till att lokala företeelser 

påverkas av händelser långt ifrån den man själv lever i.114 Giddens understryker således att det 
finns en kongenital strävar mot globalisering inom moderniteten.115 Min uppfattning är att 
Giddens beskrivning är korrekt; industrialismens förfall i Västeuropa tvingar fram en ny 
arbetsdelning som fordrar nya och förbättrade kommunikationer. Men här finns också två 
påfallande frågor: Varför har industrialismen inte längre en normal funktion i väst och vad 
innebär det egentligen att moderniteten har en naturlig strävan mot globalisering? Den första 
frågan kommer jag inte att gå in på närmare men läsaren kanske trots allt finner ett relevant svar i 
den kommande diskussionen.116 Istället kommer jag att nysta i frågan om modernitetens strävan 

mot globalisering?  

Från industrialism till senmodernitet 
Vad innebär sambandet mellan modernitet mot globalisering? Talar vi här om två åtskilda 

företeelser eller är rentav sambandet dem emellan en process där de två komponenterna inte går 
att särskilja? Följande kapitel kommer att upptas av dessa frågor och styras av ett resonemang 
vars bärighet med fördel kan prövas i förhållande till såväl mina informanters utsagor som den 
litteratur jag förbundit mig till. Detta resonemang – eller denna tes – kräver att vi behandlar 
frågan annorlunda; moderniteten kommer för en stund att skalas av och endast förstås av 
industrialismen och dess strävan mot globalisering? Denna reduktion minskar inte begreppets 

                                                
114 Giddens (1996), s. 66. 
115 Ibid. (1996), s, 65f, 165. 
116 En personlig favorit tillika rekommenderad läsning på ämnet är Gunnar Gunnarssons översiktliga bokfilm 

Arbetarrörelsens krönika 1881-1938 (Tidens förlag, Stockholm, 1974) och Arbetarrörelsens krönika 1939-1972 (Tidens 

förlag, Stockholm, 1974) som ger en förträfflig insyn i ämnet med ansats ur arbetarrörelsens perspektiv. 
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betydelse; det moderna samhället kan med sin tekniska och medicinska utveckling sägas vara det 
samhälle som kännetecknar den industrialiserade världen och således skalar vi av begreppet för 
att finna dess egentliga kärna.117 Dessvärre är detta ringa experiment något av en utmaning då det 

kan framstå som otillbörligt eller rentav provokativt att göra följande politiska anföring. I 
Kommunistiska manifestet talar Friedrich Engels och Karl Marx om hur befolkningen i städerna 
trängs ihop och hur produktionen koncentreras i tid och rum. De menar vidare att detta i sin tur 
centraliserar all makt, såväl politisk som ekonomisk vilket leder till ett större behov av effektiva 
kommunikationsmedel för att upprätthålla en essentiell förbindelse mellan de olika 
produktionskärnorna.118 Låt oss betrakta denna uppfattning som skild från dess egentliga agenda; 
bortom det direkt politiska anser jag att Engels & Marx låter oss tala om modernitetens 
inneboende tendens till globalisering som den expansiva industrialismens behov av 

kommunikationer. Vi finner här en förklaring på vad Giddens avser med modernitetens 
inneboende strävan efter globalisering; det är industrialismens förkovran som förbinder åtskilda 
lokala rummen med varandra.119 Roland Robertsons andra- respektive tredje fas (The Incipient 
Phase och The Take-off Phase) i A Minimal Phase Model of Globalization förlöper under 
industrialismens guldålder120 och kan således jämföras med Engels & Marx föreställning om 
globaliseringens framväxt.121 Av Robertsons två faser framstår frågor om nationalism och 
internationellt samarbete som viktiga; från den andra fasens tidiga 1800-tal till den tredje fasens 
1920-tal tecknar Robertson upp hur internationella institutioner för att samordning av tekniska 

och administrativ växer fram.122 
 
Men även om Giddens teori om modernitet och globalisering kan förstås utav industrialismens 
framväxt så förklarar den blott halva Giddens resonemang. Om industrialismens nu kan ses som 
orsaken till att det moderna samhället förbinder skilda rum med varandra är den även orsak till att 
företeelser inom de lokala rummen påverkas av varandra?123 Min mening är att industrialismen 
inte ensamt kan fungera som förklaring till denna företeelse eftersom att vi nu delvis lämnat 
Engels & Marx produktionskärnor och istället börjat tala om lokala rum likt sociala strukturer, 

städer eller hela land. Om jag tillåts fullfölja min tes och åter ta Engels & Marx beskrivning i bruk 
vill jag låta använda den som fog för Giddens hela resonemang.  

                                                
117 Giddens, Anthony, Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken (Daidalos, Göteborg, 

1991) s. 24. 
118 Följande beskrivning innehåller även en uppfattning om att detta förfaringssätt låter ett litet antal producenter 

förfoga över all egendom. Marx och Engels menar därtill att det är genom dessa kommunikationer mellan de olika 

produktionskärnorna som möjligheten för arbetaren finns att sprida den socialistiska idén. Engels, Friedrich & Marx, 

Karl, Kommunistiska manifestet (Stockholm, 2002), s. 11-27. 
119 Giddens (1996), s. 66. 
120 (Jmf.) Jansson, s. 50.  
121 Robertson, s. 58f. 
122 Robertson, s. 58f. 
123 Giddens (1996), s. 66. 
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Giddens menar att framställningen av materiella produkter successivt har ersätts av en 
produktion baserad på kommunikation och information.124 Industrialismen, menar Giddens, har 

endast bytt skepnad; produktionen av kommunikationer, information och upplevelser är ett bevis 
på modernitetens förändring, inte dess förfall.125 Men icke desto mindre är produktionen av 
upplevelser en omvälvning som utmanar den ”gamla” traditionella ekonomin i samhället som 
baserade på att producera varor. Om vi låter förstå att denna senmodernitet eller 
postindustrialism som Giddens beskriver är en effekt av förändringar av den globala 
arbetsdelningen understryker vi även att de associerade rummen inverkar på varandra genom 
lokal framställning av information. I Liverpool har den lokala företeelsen The Beatles kommit att 
påverka skeenden både utanför Merseysideområdet såväl som utanför England; således kan tesen 

bevisas riktig, men The Beatles popularitet är inte obestridd utan är konstruerad genom globala 
kommunikationer.126  
 
Min tes landar nu i en diskussion om globalisering och där kommer den att endels förbli. Min 
inledande fundering var vad innebörden av modernitetens strävan mot globalisering betydde och 
innan jag vidare börjar fokusera på globaliseringen finner jag det angeläget att konkludera hur de 
olika tankebanorna lotsat oss fram till detta stycke: Industrialismens framväxt har varit central 
inom det moderna samhället och successivt har behovet av kommunikation mellan olika 

producenter uppstått för att föra samman och koncentrera processerna. När produktionen 
sedermera lämnar Västeuropa med sikte inställt på det ekonomiskt gynnsamma Asien och 
Östeuropa inleder det senmoderna samhället att producera information, kommunikation och 
upplevelser genom sina nu postindustriella strukturer. Dessa strukturer kan förstås som globala 
kommunikationer, allianser, institutioner och initiativ som tidigare förenade produktionen men 
som i dag istället skapar nätverk för distributionen av information. Som nämndes inledande i 
stycket kommer diskussionen att härröra globaliseringsbegreppet, vilket är delvis riktigt; fokus 
kommer främst att ligga vid upplevelseindustrialismen som ett förhållningssätt till information 

och här spelar globaliseringen en viktig roll. Upplevelseindustrier och eller ett allmänt skapande 
av upplevelser i kommersiellt syfte kräver ett globalt nätverk för att kunna distribuera sin 
information på bästa sätt.   

                                                
124 Giddens menar även att när denna produktion blir allt för stor, alltså när människor inte längre kan hantera alla 

information likvärdigt, blir resultatet urbanisering, kulturell friställning, uppbrytande av traditioner som i sin tur 

utmynnar i en existentiell rotlöshet (jmf.) Giddens (1996), s. 13ff, 24. 
125 Ibid. (1996), s. 13. 
126 Framförallt bör skivförsäljning nämnas som en faktor, men även de många världsturnéerna, konserterna och 

åtskilliga TV och radioframträdanden är bidragande orsaker till The Beatles popularitet över världen. 
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Varför upplevelser? Om industrialism mellan ekonomi och kultur 
Tom O’Dell menar att “människor som fysiskt reser bort, kulturellt träder in i andra roller än sina 
normala och socialt interagerar med människor de annars aldrig skulle komma i kontakt med.”127 
O’Dell menar även att själva bortresandet handlar om att besöka en plats där tiden tycks stannat 
upp och där något förgånget finns bevarat för människor att ta del av.128 I Liverpool står tiden 
delvis stilla och vissa rum blev kvar i 1963, andra placerades där på nytt. Av denna anledning bör 

upplevelseindustrialismen i första hand förstås som en social och kulturell process, men även som 
ett svar på marknadens rådande upplevelseinriktningen. Olof Svedelid menar i kapitlet ”Från 
resor och turism till upplevelser och livskvalitet” i Reseliv att det genom informationsteknologin 
erbjuds en allt större och mer varierat utbuden, vilket leder till att turister i allt större utsträckning 
kan sy ihop sina resor själva.129 Individens önskemål har kommit att stå i fokus, vilket innebär att 
turism- och resebranschen måste ta steget från turismindustrin in i upplevelseindustrin.130 Där, 
menar Svedelid, präglas tjänsterna av individuella kundkrav och jag vill dra parallellen till 
människan i senmoderniteten och föreslå att marknadens rådande upplevelseinriktningen är 

individens sökande efter autenticitet. 
 
Av de fem moment som Pine & Gilmore erkänner som nödvändiga för en framgångsrik 
upplevelseindustri är det första behovet av ett tema. Upplevelseindustrin i Liverpool har ett 
mycket tydligt tema och det behöver jag inte avhandla ytterligare; genom uppsatsen finns det 
många bevis och exempel på hur The Beatles som tema genomsyrar mycket av turismen i 
Liverpool. Vidare i Pine & Gilmores modell anspelar tre av dessa moment på liknande fenomen; 
att harmonisera intrycken med positiva signaler och minimera negativa signaler så att turisten bli 

engagerad på ett personligt plan och på ett minnesvärt sätt som gör att upplevelsen lever kvar för 
en lång tid.131 Resan genom Liverpool är kantad av musik och humor och upplevelsen känns 
privat men likväl sällskaplig – detta beror främst på det samtal mellan guiden och resenären som 
konstant får deltagaren aktiv.132 Ett steg i motsatt riktning, mot minimering av negativa signaler, 
kan vara förhållningssättet till döden. Som tidigare beskrivits så framstår döden inte längre som 
ett centralt tema inom upplevelseindustrin och vid dödsdagar görs nu små respektfulla 
arrangemang som inte påminner om den högtidlighet som står att läsa om i Kaijsers forskning.133 
Det fjärde momentet – att blanda in saker värda att minnas – är om möjligt den mest intressanta 

                                                
127 O’Dell (1999), s. 32. 
128 O’Dell (1999), s. 32. 
129 Svedelid, Olov, Reseliv (Sellin & Partner, Stockholm, 2000), s. 296. 
130 Svedelid, s. 296f. 
131 (Jmf.) Pine & Gilmore, 2ff. 
132 (Jmf.) Berg, Per Olof & Löfgren, Orvar (red.), Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad: regionbyggare i 

evenemangsbranschen (Studentlitteratur, Lund, 2002) s. 9ff. och Gustafsson, Lotten, Den förtrollade zonen. Lekar med tid, 

rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland (Nya Doxa, Nora, 2002) s. 68f. 
133 Kaijser (2003). 
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av de fem och även det som mina informanter berört i störst utsträckning. Jag har tidigare skrivit 
om hur autenticitet, äkthet och korrekt fakta används för att berätta historien om The Beatles, men 
också hur denna autenticitet används för att konkurrera verksamheter emellan. Detta fjärde 

moment kommer nu att behandlas mer ingående. 

Makten över minnet i föränderlighetens tid 
Det fjärde momentet i Pine & Gilmores modell ”avser saker värda att minnas”.134 Inom 

upplevelseindustrin Liverpool handlar det främst om autentiska narrativ, relationer och artefakter 
och oundvikligen är turistens möte med dessa ”äktheter” även ett möte med olika sociala och 
kulturella kontexter. Som verksam inom upplevelseindustrin i Liverpool och bevarare av ett 
kulturarv kringgärdar man nämligen konstant historien om The Beatles; värdering av vad som är- 
respektive inte är relevant påverkar i stor grad hur historien återberättas. Det är godtroget att 
tänka sig att valet av vad som ingår i historien om The Beatles äger rum i ett politiskt och 
ideologiskt vakuum som kontrolleras av ett allmänt och neutralt samhällsminne. Tvärtom är 
upplevelseindustrin istället något av en institution som försöker utöva makt över minnet och 

därmed också makt över det förflutna. Men det paradoxala i sammanhanget är att den som 
besöker Liverpool för att ta del av The Beatles historia söker autentiska upplevelser i en 
historieskildring som konstant skiftar karaktär. En minst lika bidragande orsak är den globala 
mediebevakningen av The Beatles som av mina informanter beskrivs som högst gynnande för 
industrin då den konstant skänker nytt ljus över den historia om The Beatles som finns att ta del av 
i Liverpool.  
 
Av verksamheternas hantering av artefakter och narrativ, ihop med den massmediala 

bevakningen blir resultatet att de narrativ, relationer och artefakter som till stor del håller uppe 
intresset får ett ”bäst före”-datum.135 Orsaken till denna obeständiga attityd till The Beatles historia 
kan förklaras av Zygmunt Bauman som i Postmodern etik skisserar fram två postmoderna typer 
som han anser är deskriptiva för den samtida människan; ”vagabonden” och ”turisten” är 
liknelser för den identitet som ständigt är på väg och endast gör tillfälliga besök.136 Bauman 
accentuerar att turisten, till skillnad från vagabonden, kan välja efter eget tycke vilka platser hon 
vill släppa in i sin värld, platser som kittlar hennes nyfikenhet eller tillgodoser hennes behov av 
underhållning och upplevelser. Vagabonden måste i stället vinna lokal acceptans kan inte likt 

turisten betala för sin tillfälliga frihet och sin rätt att förbigå lokala intressen och känslor. Bauman 
                                                
134 Pine & Gilmore, s. 30ff. 
135 Orvar Löfgren tar upp ett snarlikt fenomen i Längtan till landet annorlunda och skriver att då ett resmål eller en 

sevärdhet överbefolkas eller trivialiseras är det dags att söka efter nya, oförstörda, upplevelser och autentiska miljöer; 

att söka sig ”off pist” för att bruka Löfgren egen hänvisning till Pierre Bourdieu. Se Löfgren, Orvar, (red.) Längtan till 

landet annorlunda – om turism i historia och nutid (Gidlunds Bokförlag, Stockholm, 1990) s. 41 
136 Bauman har tidigare talat om ”nomader” eller ”postmoderna nomader” men understryker att detta ej fungerar 

som liknelse då nomader kretsar kring ett välstrukturerat territorium och följer en bestämd ”struktur”. Bauman 

(1995), s. 295ff. 
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sammanfattar det med att turistens handlingsfrihet och utrymme är ett privilegium och världen 
finns till för att upplevas.137 På så sätt framträder den frihet från de moraliska förpliktelserna som 
Bauman anser karakteristiskt för de postmoderna typerna; moraliska förpliktelser som i Liverpool 

är turisterna otillräcklig ansvar gentemot historien om The Beatles. Även då industrin på kort sikt 
behöver en ständigt återkommande skara turister för att kunna omsätta kapital och vara 
vinstdrivande så tvingas verksamheterna till att ”continuously changing” som ett försök att 
”ensures that so called “repeat visitors” […] have something new to see every time they visit”.138  
 
Men även då The Beatles-turism i Liverpool är ett sätt att få uppleva en autentisk kultur och en 
populärkulturell historia så har historien i viss mån blivit bearbetad, förskönad, vinklad och 
publikanpassad likt ett museum.139 The Beatlesindustrin är långt ifrån någon vanlig 

museiverksamhet men i frågan om dess inflytande på The Beatles historia har industrin på många 
sätt tolkningsföreträde.Men denna paradox är emellertid inte problematisk för 
upplevelseindustrin i Liverpool; på ytan framstår inte historien om The Beatles som polerad eller 
redigerad för den turist som för första gången besöker Liverpool. Först när man får tillträde och 
kan ta del av industrins idé blottläggs dessa processer.  

De fem sinnena 
Pine & Gilmores avslutande tanke går ut på att en upplevelseindustri måste engagera samtliga 
fem sinnen. I viss mån kan jag finna detta överdrivet då en upplevelse kan vara meningsfull även 
då den enbart tilltalar förslagsvis vår hörsel och vår syn – men samtidigt bör Pine & Gilmores 
resonemang kanske istället studeras med fokus vid de fem sinnenas betydelse i senmoderniteten. 
Jonas Frykman hänvisar i kapitlet ”Tabu som kittlar” i Karl-Olov Arnstbergs (red.) Förbjudet, 

farligt, frestande till Mike Featherstones ”Postmodernism and the Aesteticization of Everyday Live” 
och menar att människans identitet i det senmoderna samhället styrs av de primära 
processerna.140 De primära processerna är de fem sinnena - smak, lukt, känsel, syn och hörsel 
Således blir individens egna upplevelser viktiga i identitetsprocessen; hon måste själv ha deltagit 
för att anses besitta kunskap, menar Frykman.141 Kanske ska The Beatles-turism således betraktas 
som ett sätt att nå en förstahandserfarenhet av The Beatles och ett tolkningsföreträde till deras 
historia. Tom O’Dell påstår att människan i det senmoderna samhället måste uppleva för att 

                                                
137 Ibid. (1995), s.295ff. 
138 Citat från samtal med Jenny Moore. 
139 O’Dell (1999), s.72. 
140 Frykman, Jonas, “Tabu som kittler. Postmodernitet och flykten från allvaret”, I Arnstberg, Karl-Olov (red.), 

Förbjudet, farligt, frestande. Om tabu i vår tid. (Carlsson, Stockholm, 1994) s. 156. & Featherstone, Mike, ”Postmodernism 

and the Aesteticization of Everyday Live”, i Lash, S. & Friedman, J. (red.), Modernity and Identity (Blackwell, Oxford, 

1992) s. 265. 
141 De sekundära processerna är logiken, språket och reflexionen. Se Frykman, Jonas, “Tabu som kittlar. 

Postmodernitet och flykten från allvaret”, I Arnstberg, Karl-Olov (red.), Förbjudet, farligt, frestande. Om tabu i vår tid. 

(Carlsson, Stockholm, 1994) s.156 
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verkligen känna att hon existerar. O’Dell kallar även upplevelsen som fenomen för 
“autenticitetens sista kontrollstation” och menar att en upplevelse för individen framstår som 
unik; omöjlig att likna upplevelsen hos någon annan.142 Thomas Ziehe pekar i Kulturanalyser på 

hur viktig värnandet av subjektet har blivit i det sena 1900-talets samhälle, “behovet av att 
emotionellt uppleva relationer och situationer och förkasta alla rituellt bestämda beteenden och 
vara på sin vakt mot färdiga tolkningar och program”143 Förhållandet till narrativ, artefakter och 
relationer inom The Beatles turismen kan ur detta perspektiv betraktas som ett tydligt exempel på 
hur den senmoderna människan inte nöjer sig med på förhand definierade sanningar – hon måste 
själv uppleva historien om The Beatles. I det senmoderna Liverpool kan kulturer och identitet inte 
ses som homogena, inrutade fenomen utan som processer i ständig förvandling. Det är ”en värld 
med en enda erfarenhetsram.” som både blir mindre och större på samma gång, och genom detta 

skapas i moderniteten ”skillnader, uteslutning och marginalisering”.144  
 
Låt oss slutligen göra en analogi till Jonas Frykman idé om hur individens egna upplevelser 
viktiga i identitetsprocessen.145 En rundtur genom The Beatles Liverpool anspelar obestridligen på 
flera av våra sinnen – ibland kan vissa upplevelser rentav påverka dem samtidigt och ett besök på 
den välkända Cavern Club är således ett bra exempel. Cavern Club gör sig omedelbart bekant 
genom sin utmärkande scen146 och för en hängiven beundrare av The Beatles är det någonting 
speciellt över att vistas vid scenen och lyssna till en inspelning av Robert Blackwells Long Tall 

Sally från The Beatles Live at the BBC. Det inrökta källarlokalen gör nog dessutom var näsa 
uppmärksam och en ”pint” smakar möjligen lika gott som 1963. Även då ett besök vid Cavern 
Club kan upplevas annorlunda är Frykmans föreställning om hur vi använder upplevelser i 
identitetsprocesser svår att ignorera. Det bör således slås fast ett den The Beatles relaterade 
turismen i Liverpool på många sätt är en upplevelseindustri, men på många sätt är den någonting 
ytterligare; det är ett lokalt kulturarv som säljs till omvärlden men som alltjämnt stärker bilden av 
Liverpool och den engelska identiteten. Lars Kaijser sammanfattar förtjänstfull The Beatles 
betydelse för staden Liverpool på följande sätt: 

[…] Beatles är inte bara en popgrupp eller något som hände förr. Beatles är en del av stadens 
kulturarv. Det är en resurs och en social kraft som kan ge den diskrediterade staden bättre 
rykte. Berättandets vardagliga detaljer ger oss berättelsernas Liverpool, och om bara ödet vill 
finns i staden alla möjligheter – nu, precis som förr.147 

                                                
142 O’Dell (2002), s. 19. 
143 Ziehe, Thomas, Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet (Symposion, Stockholm, 1989) s. 34-40, 76. (Jmf.) 

Giddens menar att människan i senmoderniteten blir osäker till följd av att moralen i traditionellt religiös mening gått 

förlorad. Autenticitet blir måttstock för självförverkligandet. Giddens (1991) , s. 13f. 
144 Giddens (1991) , s. 13f. 
145 Som tidigare nämnt menar Frykman att människans identitet i det senmoderna samhället styrs av de primära 

processerna; våra fem sinnen. Frykman, i Arnstberg (red.), s. 156. 

146 Se Figur 2. under Bilagor. 
147 Kaijser, i Silvén & Isacson, s. 51. 
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Sammanfattning 
Liverpool är en stad i nordvästra England som ligger belägen norr om floden Merseys mynning. 
Under 1800-talet stod staden på sin absoluta topp och i mitten av seklet skedde över hälften av 
England utrikeshandel via Liverpool. Men från 1950 började industriverksamheten i staden att 
reduceras och nedgången fortsatte varpå Liverpool under det tidiga 1980-talet led av de högsta 
arbetslöshetssiffrorna i England. Många av de äldre hamnverksamheterna och de större 
industrierna försvann och i dag är Liverpool en postindustriell stad; efter årtionden av industriell 

verksamhet genomförs idag ekonomiska utvecklingar i en riktning mot privata initiativ och 
företag inom den The Beatles-relaterade upplevelseindustri. 
 
Denna magisteruppsats vid programmet för Samhälls- och kulturanalys berör just 
upplevelseindustri i Liverpool och den hantering av The Beatles-historia som där hör till. Fokus i 
uppsatsen ligger vid att göra tydligt hur dynamiken i denna The Beatlesrelaterade 
upplevelseindustri ser ut och hur den verkar. Vad som också är centralt är hur historien om The 
Beatles befinner sig i ett obeständigt stadium där den massmediala bevakningen, omvärldens 

efterfrågan och turistverksamheternas förhållande omdefinierar dess innebörd. Detta fenomen 
fungerar även som en sprängbräda för en diskussion om globalisering och produktion av 
information, upplevelser och kunskap i det senmoderna samhället.  
 
Uppsatsen är baserad på ett material bestående av fyra intervjuer, fem dagars observationer och 
en handfull broschyrer och häften. Mina informanters utsagor och mina personliga erfarenheter 
av The Beatles-turismen i Liverpool har utarbetats till en modell som beskriver verksamheternas 
roll och den övergripande dynamiken i den värld av The Beatles referenser som Liverpool utgör. 

Uppsatsen innehåller även en diskussion om globalisering och senmodernitet; hur det moderna 
samhället genom industrialismen lagt grunden för globala kommunikationer och hur det 
massmediala flödet av information gör spår i bilden av The Beatles och dess historia.   
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Bilagor 

Figur 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
The Beatles-turismen i Liverpool är som bekant benämnd ”industrin” och i modellen utgörs 

”industrin”, precis som i verkligheten, av ett periferområde runt den till massan dominerande 
Upplevelseindustrin. Av detta förhållande kan vi förstå att det är Upplevelseindustrin som driver 
utvecklingen framåt och sätter dagordningen för hur ”industrin” som helhet fungerar. 
Upplevelseindustrin omsätter även störst ekonomi och upplever därtill det största mediala- och 
kommersiella intresset. En verksamhet inom Upplevelseindustrin hämtar sin information från det 
mer svåråtkomliga inre av The Beatles historia. Detta inre består av personliga och exklusiva 
narrativ och artefakter och den så kallade ”industrin” är helt eller delvis utestängd från dessa. 
”Industrin” använder sig istället av historien om The Beatles så som allmänheten har lärt sig- och 

accepterat den.  
 
Figur 2. 
 
Fotografi från Cavern Club av Andreas Rångeby. 

 

The Beatles historia ”Industrin” 

 
Upplevelseindustrin 

Narrativ, relationer 

och artefakter 
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