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Abstract 

Syftet med följande uppsats är att genomföra en intersektionell analys av några av Bruce 

Springsteens låttexter skrivna under perioden 1978-1984. Avsikten är att undersöka hur 

maktstrukturer uppkommer beroende av kön, sexualitet, klass och etnicitet. Vidare är målet 

att diskutera hur man kan arbeta med Springsteens texter i gymnasieskolans svenskämne. 

 

Materialet som används är de låttexter under nämnda period som bäst belyser hur 

maktstrukturer uppkommer. I texterna finns makt och inflytande i samhället till största del 

hos männen. Eftersom Springsteen av media betecknas som en företrädare för den vanliga 

människan är deltagandet i arbetslivet trots det inte till för alla. Maktstrukturer beror också på 

att människor berövas möjligheten att tala samt familjestrukturer. 

 

Title: Who receives the power and influence? – an intersectional analysis of some of the 

lyrics written by Bruce Springsteen and how to work with them in the swedish subject. 

 

Nyckelord 

Intersektionalitet, Springsteen, värdegrund, textanalys 

 

Key words: intersectionality, Springsteen, values, text analysis  



Innehåll 

1 Inledning ............................................................................................................... 1 
1.1 Syfte och frågeställning ................................................................................................. 2 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter ............................................................... 3 
2.1 Tidigare forskning .......................................................................................................... 3 
2.1.1 Bruce Springsteen och maskulinitet .................................................................................... 3 
2.1.2 Klass och kön i Springsteens texter ...................................................................................... 4 
2.1.3 Rocktexter som litterära objekt ........................................................................................... 5 
2.1.4 Didaktisk forskning ............................................................................................................... 5 
2.2 Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................ 7 

3 Metod och material ............................................................................................... 8 
3.1 Hermeneutisk ansats ..................................................................................................... 8 
3.2 Urval ............................................................................................................................. 9 

4 Analys ................................................................................................................. 10 
4.1 Kön och sexualitet ............................................................................................. 10 
4.2 Klass ........................................................................................................................... 14 
4.3 Etnicitet ...................................................................................................................... 18 

5. Sammanfattande diskussion ............................................................................... 19 

6 Didaktisk diskussion ............................................................................................ 22 
6.1 Värdegrundsarbetet .................................................................................................... 22 
6.2 Springsteens texter ur ett feministiskt perspektiv ......................................................... 23 
6.3 Klass och etnicitet ....................................................................................................... 25 
7. Vidare forskning ............................................................................................................ 26 

Referenser ............................................................................................................. 27 
Bilagor.................................................................................................................... 29 
Bilaga A "I Wanna Marry You" ........................................................................................... 29 
Bilaga B "Darlington County"............................................................................................. 30 
Bilaga C "My Hometown" .................................................................................................. 31 
 



1 
 

1. Inledning 

Grundbultarna i svenskämnet är språk och litteratur. Skolan ska genom skönlitteratur, andra 

texttyper och film ge eleverna möjligheter till ”självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar”.
1
 Detta behandlas i de tre 

svenskkurserna i gymnasieskolan, och i det centrala innehållet för svenska 1 skall eleverna få 

kunskap om – ”Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande”.
2
 I 

svenska 2 ska – ”svenska och internationella författarskap” behandlas från – ”olika tider och 

epoker”.
3
 Slutligen ska litteraturundervisningen i svenska 3 innehålla texter – ”inom genrerna 

prosa, lyrik och dramatik”.
4
 Förutom arbetet med det centrala innehållet i de olika kurserna 

inom svenskämnet har vi som lärare i uppdrag att bedriva ett värdegrundsarbete. Skolan ska 

förmedla värden som ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor”.
5
 I samband med litteraturundervisning finns goda möjligheter att genomföra ett 

värdegrundsarbete eftersom olika former av berättelser ger elever chans till att få förståelse 

för andra människors livsvillkor och erfarenheter. 

 

I följande uppsats kommer rocktexter skrivna av den amerikanske artisten Bruce Springsteen 

att granskas och därefter diskuteras om huruvida dessa kan användas i svenskundervisningen. 

Av vilka orsaker är det relevant att i klassrummet arbeta med texter skrivna av en idag 68 år 

gammal amerikansk rockartist? Rockmusik är ett fenomen som behandlar alla möjliga teman. 

Politik, kärlek, vänskap, frihet, ilska och glädje är axplock av vad män och kvinnor sjunger 

om, teman som är aktuella oavsett tid och rum. Texterna som analyseras i föreliggande arbete 

är skrivna under perioden 1978–1984 och behandlar ämnen som eleverna kan relatera till 

även år 2018. Relationer mellan män och kvinnor, motsättningar och rasism i samhället samt 

klasskillnader och orättvisor mellan människor är företeelser som elever i den svenska 

gymnasieskolan med största sannolikhet kan relatera till alternativt kommer att stöta på i 

livet. Det finns dessutom stora möjligheter att i klassrummet läsa Springsteens texter med 

kritiska glasögon. Faktumet att han, dels genom sig själv, men också av media, målas upp 

som en företrädare för den vanliga människan är något som till hög grad går att 

                                                
1
 Skolverket, 2011a, s.1. 

2
 Skolverket, 2011a, s.9. 

3
 Skolverket, 2011a, s.12. 

4
 Skolverket, 2011a, s.15. 

5
 Skolverket. 2011b, s.5. 
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problematisera. Vem är den vanliga människan? Vilka människor är inkluderade och 

exkluderade i Springsteens textförfattande? 

 

Att analysera litteratur handlar till stor del om att jämföra olika företeelser. I det här arbetet 

kommer människors positioner i texterna med avseende på maktstrukturer att jämföras, vilket 

således även går att genomföra i en klassrumskontext. Jämställdhet, alla människors lika 

värde och solidaritet mellan människor är som tidigare nämnts värden, som skolan ska 

förmedla och Springsteens texter ger gynnsamma ingångar till detta. Hans texter är långt från 

de enda i musikhistorien som är användbara utifrån dessa kriterier, men hans rykte om att 

vara en folklig artist gör att kritiska diskussioner med eleverna och ifrågasättande av 

konstruktioner och maktstrukturer gör att tidigare nämnda mål från styrdokument med fördel 

skulle kunna uppnås. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med följande arbete är att granska Springsteens texter från perioden 1978–1984 och 

målet är att i dessa identifiera hur maktstrukturer framträder dels mellan kvinnor och män 

men också bland människor överlag. Diskrepanser mellan männskor med avseende på makt 

och status grundar sig inte enbart i könstillhörighet utan även andra faktorer spelar in.
6
 

Följaktligen kommer ett intersektionellt perspektiv att appliceras på analysen av 

maktstrukturerna för att se på vilket sätt kön, klass, etnicitet och sexualitet inverkar på olika 

former av maktstrukturer. Till det intersektionella perspektivet kan även religiös tillhörighet, 

funktionsnedsättning och ålder härledas men har i det här arbetet valts bort på grund av 

avgränsningsskäl. Frågeställningen som står i centrum för arbetet lyder: 

 

● Hur framträder maktstrukturer i Bruce Springsteens låttexter beroende av kön, klass, 

etnicitet och sexualitet under perioden 1978–1984? 

 

 

 

 

                                                
6
 de los Reyes & Mulinari, 2005, s.14. 
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2. Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

2.1 Tidigare forskning 

Följande avsnitt inkluderar tidigare forskning som är relevant för den här uppsatsens syfte. 

När det gäller Springsteens texter finns forskning framför allt om maskulinitet och om hur 

kvinnor framställs. Dessutom presenteras senare också två svenska avhandlingar som 

innefattar forskning av rocktexter som föremål för litteraturanalys. När det gäller didaktisk 

forskning om arbete med rocktexter inom svenskämnet finns det dock en smärre 

forskningslucka. Det finns en svensk studentuppsats med snarlikt ämne som föreliggande 

arbete. Kim Paunia skrev 2015 en kandidatuppsats om möjligheterna att arbeta med 

Springsteens texter i skolan. Utgångspunkten är livs- och identitetsfrågor samt frihet men 

också delvis om hur klass, genus och etnicitet används som verktyg för att få makt. 

Skillnaden i förhållande till det här arbetet är att Paunia begränsar sig till två texter.
7
  

 

2.1.1 Bruce Springsteen och maskulinitet 

I ett avsnitt ur boken Sexing the Groove från 1997 skriver Gareth Palmer om maskulinitet i 

Springsteens texter. Han menar att det finns en tydlig uppdelning i hur kvinnan stundtals 

skildras antingen som en ”temporär flirt eller en god hustru”.
8
 Emellanåt kan kvinnan också 

vara en kompis men mestadels en dekoration åt mannen innan hennes skönhet fallerar i takt 

med att maken i texterna blir en skugga av den personen han en gång var. Författaren lägger 

ytterligare tonvikt vid hur Springsteen refererar till kvinnan i termer av någon som mannen 

kan vinna till sin och ser som sin skyldighet att ta hand om. Ett konkret exempel hittas i låten 

“Racing in the Street” från 1978 då huvudpersonerna tävlar i bilkörning och där priset till 

mannen som vinner tävlingen är kvinnan. På något sätt vinner ingen flickan, och kvällen 

slutar med att hon sitter på sin pappas veranda och gråter. Palmer exemplifierar ytterligare 

från låten “Man’s Job” då Springsteen skriver om en kvinna som protagonisten fallit för och i 

refrängen sjunger: “loving you is a man’s job”.
9
 Den allmänna bilden som Palmer för fram 

handlar om hur kvinnorna i Springsteens texter verkar vara beroende av mannen, att de 

framställs som sexobjekt samt som osjälvständiga.  Mannen å andra sidan är starkare och 

begränsas av samhällets syn på maskulinitet och är därför sparsam med att ge komplimanger 

                                                
7
 Paunia, Kim, 2015, s.4. 

8
 Palmer, Gareth, 1997, s.104 

9
 Ibid. 
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till sin älskade. När andan väl faller på och han vill berätta för henne hur vacker hon är, sover 

hon.
10 

 

2.1.2 Klass och kön i Springsteens texter 

Den amerikanska forskaren Pamela Moss publicerade 1992 en artikel i tidskriften 

Geografiska Annaler om klass och kön i Springsteens texter. Hennes undersökning innefattar 

perioden 1975-1992 som kategoriseras i faser. När det gäller perioden 1978-1980, som utgör 

en del av det här arbetets tidsspann, så kännetecknas den av drömmar och hopp men 

innehåller också kritik mot makthavare, som till exempel politiker och chefer på 

arbetsplatser. Likväl skriver hon att ”männen behöver kvinnorna för att tillfredsställa sina 

behov längs vägen till ”det förlovade landet”.
11

 Det ”förlovade landet” är en symbolisk plats i 

livet där man nått tillfredsställelse, och Moss menar således att kvinnan är en nödvändig del 

för att mannen skall finna denna tillfredsställelse. Under 1980-1984 utmärks texterna av 

avtagande ungdomsdrömmar samt en ökad närvaro av kvinnor. Även om kvinnan får en 

större roll intar dock aldrig männen och kvinnorna jämställda positioner. Skillnader mellan 

grupper i samhället med avseende på arbete och välstånd är fortfarande ett närvarande tema 

och viljan att utjämna skillnaderna har ersatts med en ”acceptans av klasskillnader”.
12

 Palmer 

hävdar också att när männen väl insett att det förlovade landet är ouppnåeligt och när de nöjer 

sig med vad de har så fungerar kvinnorna som ett substitut istället för lycka i arbetslivet och 

männen inleder relationer med dem. Det handlar om relationer som reflekterar patriarkala 

strukturer där mannen och kvinnan har givna roller.
13

 Gällande klassförhållanden i de 

undersökta texterna finns under perioden 1978-1980, förutom männens strävan efter att 

uppnå ”det förlovade landet” och stå upp mot förtryckande chefer, en företeelse som är 

relevant för det här arbetet. På albumet “Darkness on the Edge of Town” (1978), som anses 

vara typisk för Springsteens textförfattande om arbetarklassen, är nämligen kvinnorna i hög 

grad frånvarande. Kvinnorna menar Moss är ”exkluderade från allmänna platser”, i det här 

fallet fabriken och endast förvisade till det osynliga rummet, hemmet.
14 

 

 

 

                                                
10

 Palmer, s.105. 
11

 Moss, Pamela, 1992, s.171. 
12

 Ibid. 
13

 Ibid, s.186. 
14

 Ibid, s.177. 
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2.1.3 Rocktexter som litterära objekt 

När det gäller svensk forskning om rocktexter som föremål för litteraturforskning förtjänar 

Olle Thörnvall, omnämnande. Han publicerade 1982 en bok där han propagerar för 

rocktexters användbarhet i samband med litteraturanalys.
15

 I sitt arbete analyserar han fyra 

svenska rocklåtar utifrån budskap, stilnivå och textens berättelse. Till de viktigaste resultaten 

hör att Thörnvall diskuterar om rocktexter som en reaktion på och beskrivning om det 

samhälle den är skriven i. Han skriver att ”rocktexter är ett uttryck för och en reaktion mot 

samhälleliga fenomen” och att ”den fungerar som underhållning, mötesplats, identifikation, 

kampsång och samhällskritik”.
16

 

 

Ulf Lindberg publicerade 1995 en avhandling vid namn Rockens text – ord, musik och 

mening. Avhandlingen innehåller teoretiska utgångspunkter, som uppsatsen utgår från och 

redogörs för i nästkommande kapitel. I sin forskning resonerar Lindberg om rocktexten som 

föremål för textanalys, och granskar fyra olika texter: “Rebel without a Pause” med Public 

Enemy, ”Solglasögon” med Docenterna, “Where Did Our Love Go” med Supremes samt 

“The River” med Bruce Springsteen. I den sistnämnda analyserar Lindberg låtens 

musikaliska uppbyggnad, men har också en textanalytisk ansats. Han talar om Springsteen i 

termer av en representant för en viss rockstil, nämligen ”ren, ursprunglig rock” och att 

texterna fokuserar på ”en vit, amerikansk folklig kultur”.
17

 Han beskriver Springsteen som en 

berättare i ”realismens anda”, som sätter texten i centrum i högre grad än flertalet andra 

rockartister. I ett ”myller av vardagliga livsöden, inbäddade i en omisskännlig samtida miljö, 

härskar begäret, de uppförstorade passionerna, som hos Balzac”.
18

 Fortsättningsvis menar 

Lindberg att texten i ”The River” är karakteristisk för Springsteens berättande eftersom 

huvudkaraktären lever en problemfylld tillvaro och texten följaktligen blir solidarisk och 

enklare att relatera till för läsaren. Dessutom hävdas ”The River” vara ”stabilt förankrad i 

rockens traditionella vacklan mellan hat och idealisering av kvinnan”.
19

  

 

2.1.4 Didaktisk forskning 

När det gäller didaktisk forskning finns som tidigare nämnts inte mycket att hämta angående 

låttexter som föremål för textanalys i skolan. I den avslutande didaktiska diskussionen 

                                                
15

 Thörnvall, Olle, 1982, s.5. 
16

 Ibid, s.82. 
17

 Lindberg, Ulf, 1995, s.160. 
18

 Ibid, s.125. 
19

 Ibid, s.161. 
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används istället tre avhandlingar, som innehåller forskning om litteraturundervisning. 

Christina Olin-Schellers Såpor istället för Strindberg? och hennes resonemang om det 

vidgade textbegreppet används för att redogöra för möjligheterna med att arbeta med andra 

typer av texter än den traditionella skönlitteraturen. Hon skriver att begreppet text enligt 

kursplanerna i relation till begreppet litteratur har flertalet betydelser. Avlyssning, film och 

video kan vara sätt att tillägna sig texter.
20

 Hennes studie handlar om gymnasieelevers 

textvärldar och hon skriver bland annat att ”texter och medier eleverna tar del av rymmer ett 

stort inslag av populärkultur, någon som svenskundervisningen traditionellt inte tagit på 

allvar”.
21

 Även om det huvudsakliga spåret Olin-Scheller förhåller sig till när hon skriver om 

det vidgade textbegreppet är film, såpor och datorspel så borde rimligen låttexter vara 

funktionella i klassrummet. Hon skriver att en orsak till att multimedier skulle kunna 

uppfattas som positiva hos eleverna är ”vanan vid dessa texters förmåga att snabbt skapa 

närhet och känslomässigt engagemang”.
22

 Således borde även musik och låttexter lämpa sig 

gymnasielevers läsande, dels för att textmängderna var för sig är relativt små och dels för att 

texterna kan bidra till förståelse och insikter. Självfallet finns det begränsningar för vilka 

texter som bidrar till ny kunskap. Att studera Springsteens texter utifrån ett intersektionellt 

perspektiv och diskutera resultaten i samband med värdegrundsarbete har potential att 

fungera väl, vilket ämnas redogöra för i den didaktiska diskussionen. 

 

Gunilla Molloy publicerade 2003 boken Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Forskningen 

handlar om tonåringars möten med skönlitteratur, lärarens intention, skönlitteraturens roll 

samt elevernas uppfattningar. Undersökningen genomfördes bland högstadieelever, men det 

är inte dess resultat som tas upp här, utan istället ett resonemang som förs om text och genus. 

Hon skriver att eftersom merparten av litteraturen som läses i skolan är skriven av män bidrar 

detta till att ”upprätthålla ett genussystem, i vilket flickor är mindre synliga än pojkar”.
23

 I 

Staffan Thorssons Den dubbla receptionen – Om litteratursamtal mellan elever och deras 

svensklärare genomförs undersökningar med avseende på kollektiv läsning. Han framför ett 

flertal resultat i boken, där samtalsläsning är ett utav dem. Syftet är att eleverna skall ”via 

interaktion och samtal utveckla och ompröva sina repertoarer och via samtal i ”ett 

demokratiskt perspektiv vidga sina kunskaper om sig själva och andra”.
24

 

                                                
20

 Olin-Scheller, Christina, 2008, s.11. 
21

 Ibid. 
22

 Ibid, s.139. 
23

 Molloy, Gunilla, 2003, s.71. 
24

 Thorsson, Staffan, 2005, s.167. 
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2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Gayle Greene och Coppelia Kahn publicerade 1988 en bok om feministisk litteraturkritik i 

vilken teoretiska utgångspunkter presenteras som är användbara i uppsatsarbetet. För att 

kunna synliggöra hur maktstrukturer uppkommer i Springsteens texter gäller det att ha i 

åtanke att ojämlikheter är en konstruktion.  Konstruktionen har ideologiska grunder och 

handlar om omedvetna och osynliggjorda föreställningar om hur saker och ting de facto är. 

De definieras exempelvis genom människors språk, känslor och kläderna vi bär. Ytterligare 

exempel handlar om familjeroller. Att modern anses vara den som bör uppfostra barnet mer 

än fadern, är också ett antagande om ”hur saker och ting är och alltid har varit”.
25

  För att 

upptäcka hur maktstrukturerna framträder i texterna är det av största vikt att ha förståelse om 

de här konstruktionerna. När en kvinna blir kvinna så handlar det till största del om att man 

av samhället tilldelas ett socialt epitet som man förväntas bejaka. I de allra flesta samhälleliga 

kontexter uppfostras man till att bli som sin mor eller far. Ett perspektiv i samband med 

textanalysen är alltså hur sociala konstruktioner syns i texterna och hur de följaktligen bidrar 

till att maktstrukturer uppkommer. 

 

de los Reyes & Mulinari publicerade 2005 en bok om intersektionalitet, som det här arbetet 

hämtar teoretiska utgångspunkter från. Begreppet intersektionalitet handlar om att synliggöra 

former av förtryck och maktskillnader som bottnar i föreställda skillnader beroende av kön, 

klass, sexualitet och etnicitet. I samband med åskådliggörandet av ojämlikheter i samhället 

bör alltså andra faktorer än kön tas i beaktande, eftersom maktanalyser inte kan reduceras till 

en fråga om kön, klass eller etnicitet.
26

 Om man endast applicerar en av faktorerna riskerar 

man att undgå den komplexitet som ligger bakom samhällets maktstrukturer och förståelsen 

för dem tenderar att bli ensidig.
27

 En intressant faktor i samband med intersektionalitet och 

granskning av Bruce Springsteens texter är just arbete och sysselsättning. Från ett 

jämställdhetsperspektiv anses arbete vara en essentiell faktor för att utjämna skillnader i 

maktstrukturer. Att utföra ett arbete är ett viktigt steg på vägen mot frigörelse och mer 

jämställda livsvillkor. Den allmänna uppfattningen av ett riktigt jobb anses vara ett avlönat 

arbete och till detta räknas i regel inte hemarbete. ”Utifrån ett intersektionellt perspektiv är 

det relevant att utforska hur dessa olika arbetsformer artikuleras och hur de påverkar 

                                                
25

 Greene & Kahn, 1988, s.3. 
26

 de los Reyes & Mulinari, 2005, s.14. 
27

 Ibid, s.90. 
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människors tillgång till resurser, inflytande, makt och delaktighet.
28

 Fortsättningsvis skriver 

författarna att när en kvinna berövas rätten att tala och framföra sina åsikter fungerar det som 

ett mycket effektivt sätt att lägga beslag på makt i samhället. På samma sätt som man tas ifrån 

rätten att tala får man identifiera sig med att bli “talad om”, utan möjlighet att uttrycka sina 

känslor och åsikter.
29

 Det här är självklart en faktor att ha med sig när man granskar 

rocktexter skrivna av män. Att förstå sociala konstruktioner ur ett feministiskt perspektiv 

utgör tillsammans med intersektionalitet således två teoretiska perspektiv i textanalysen.  

 

Vad gäller rocktexter som föremål för litteraturanalys utgår jag från Lindberg. Lindberg 

menar att analys av rocktexter är fullt möjligt efter mottagaren enligt författarens synsätt 

avkodar en rocktext på samma sätt som man gör med exempelvis en roman. Vidare framför 

han en tes som är relevant i samband med textanalyserna i följande uppsats; När en människa 

lyssnar på musik uppskattar hen exempelvis en versrad eller refräng och i många fall 

ignoreras en texts egentliga budskap eller mening. Lindberg tar upp exempel där Springsteen 

utgör ett av dem. Texten i “Born in the USA” uppfattades av många som ett uttryck för 

patriotism när den i själva verket riktade kritik mot landet och dess politiker.
30

 Tesen om att 

låttexter kan säga mycket mer än vad människor tror tillsammans med att rocktexter är 

möjliga för litteraturanalys är två synpunkter som fungerar som utgångspunkter i denna 

uppsats. 

 

3. Metod och material 

3.1 Hermeneutisk ansats 

Rent konkret inledde jag med att läsa igenom texterna från de olika albumen under perioden 

1978-1984 och således har arbetet en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken handlar om hur 

man kan skapa förståelse och man framhåller tolkningens roll för att uppnå kunskap. Inom 

litteraturvetenskapen är hermeneutiken den dominerande vetenskapliga metoden eftersom det 

i skönlitterära texter i regel inte finns några givna svar på vad exempelvis en författare vill 

förmedla.
31

 En väsentlig aspekt av arbetet med att tolka skönlitteratur och i det här fallet 

låttexter är att skapa trovärdighet för sin tolkning. Det är mer eller mindre ofrånkomligt att 

olika individer tolkar en viss text på olika sätt. Därför är det viktigt att argumentera för 

                                                
28

 Ibid, s.107. 
29

 Ibid, s.124. 
30

 Lindberg, s.62. 
31

 Allwood, Carl Martin, 2009, s.109. 
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tolkningen i resonemanget. Argumentationen för mina tolkningar sker således dels med hjälp 

av den tidigare forskningen, men också genom textrader från andra låtar med liknande 

tematik.  

 

3.2 Urval 

Materialet är några av Springsteens låttexter från perioden 1978–1984. Dessa hämtas till 

största del från boken Songs, som är sammanställd av Springsteen själv och som innehåller 

alla texter utom en, som används i arbetet. I det fallet sker hänvisning till texthäftet som följer 

vid inköp av albumet. Perioden som är föremål för undersökningen är 1978-1984 vilket 

handlar om totalt cirka 70 texter. Långt från alla 70 texter används, dels av utrymmesskäl 

men det finns ytterligare motiv för urvalet. Det handlar för det första om uppsatsens 

frågeställning. De låttexter som är utvalda för analys i det här arbetet är de texter som enligt 

mig på bäst sätt illustrerar hur maktstrukturer uppkommer ur ett intersektionellt perspektiv, 

det vill säga utifrån vad framställningen av kön, sexualitet, klass och etnicitet visar på för 

maktstrukturer. Det är möjligt att det finns andra tolkningar och att det finns bättre lämpade 

texter, men de som är utvalda är enligt mig de mest adekvata texterna för att besvara 

uppsatsens frågeställning. Vidare anser jag att de teman som det utvalda materialet tar upp 

skulle passa bra för arbete i klassrummet. Man skulle exempelvis i klassrummet kunna göra 

en liknande intersektionell analys som utförs i det här arbetet och dessutom kan texterna som 

redogörs för bidra till ett värdegrundsarbete där man till exempel diskuterar jämställdhet och 

klasskillnader. 
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4. Analys 

Föreliggande avsnitt är uppsatsens huvuddel där resultaten av textanalyserna presenteras. 

Dispositionen är upplagd på så sätt att först analyseras en text utifrån kön och sexualitet, 

kapitlet därefter klass och slutligen etnicitet och hur dessa faktorer bidrar till att 

maktstrukturer uppkommer. Efter analyserna sammanfattas resultaten av de olika faktorerna i 

ett diskussionsavsnitt. Varje analys tar sin utgångspunkt i en specifik text som belyser varje 

begrepp men resonemangen stöds kontinuerligt med utdrag ur andra texter där tematiken är 

snarlik.  

 

4.1 Kön och sexualitet 
 

Analysen om kön och sexualitet tar sin utgångspunkt i “I Wanna Marry You” från 1980. 

Målet är att följande avsnitt ska analysera hur föreställda skillnader mellan män och kvinnor 

uppkommer i texterna samt hur konstruktioner och uppfattningar bidrar till ojämlikheter och 

maktstrukturer.  Orsaken till att just den texten valts ut är att den är typisk för Springsteens 

berättande när det gäller förhållandet mellan män och kvinnor och ger tydliga exempel på hur 

mäns och kvinnors roller konstrueras i samhället. Texten återfinns i bilaga A. 

 

Vid en första anblick ser texten ut att vara en kärleksförklaring från en man till en kvinna, och 

så är säkerligen också tanken. Vid en närmare granskning kan man dock tolka fler motiv som 

förtäljer något om förhållandet mellan karaktärerna. I den första versen får vi veta att kvinnan 

är ensamstående till två barn, vilka hon uppfostrar på egen hand. Hennes hårband får ett 

symboliskt värde. Enligt mannens tankar blir hårbandet en bild för vad kvinnan kanske 

egentligen vill, nämligen att hitta en man: ”I see that lonely ribbon in your hair/ Tell me am I 

the man for whom you put it there”.
 32

 I den sista frasen i första versen sjunger Springsteen att 

uppfostra två barn på egen hand i en konstig värld borde vara ensam tillvaro för en arbetande 

kvinna. Faktumet att kvinnan aldrig heller ler förstärker mannens hypotes om att kvinnan 

borde vara olycklig ytterligare: “You never smile”. Hennes önskan verkar således vara att 

finna en man att luta sig mot: “Raising two kids alone in this mixed up world/ Must be a 

lonely life for a working girl”. I första versen finns ett annat typiskt drag som bidrar till att 

demonstrera maktstrukturer: “You never speak”. Vi får faktiskt inte veta något om vad 

kvinnan känner inför saker och ting, och att inte låta människor tala och uttrycka känslor och 

                                                
32
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åsikter bidrar till att maktstrukturer uppkommer.
33

 Faktum är att i Springsteens texter under 

den undersökta perioden är det i huvudsak mannen som för talan och intar rollen som 

protagonist, vilket självklart inte är särskilt häpnadsväckande eftersom han är man. När 

kvinnan väl intar en slags huvudroll i berättelsen som i det här exemplet, är hon i regel tyst 

och beskrivs utifrån sin situation i livet och utifrån hennes känslomässiga tillstånd. 

 

Kvinnan i ”I Wanna Marry You” är stark. “You just walk on by, darlin’ week after week” ger 

sken av att hon kämpar i vardagen med att ställa mat på bordet. Ytterligare exempel på den 

tematiken finns i “The River” (1980). I berättelsen har en man och kvinna i de sena tonåren 

gift sig och skaffat barn: ”Me and Mary we met in high school, when she was just seventeen/ 

Then I got Mary pregnant”.
 34

 Kvinnan, Mary, blev gravid och paret fick således gifta sig och 

svor inför vigselförrättaren utan tal om sprudlande bröllopsglädje: “No wedding day smile, 

no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress”. Med åren blev tillvaron för familjen 

allt tuffare, minnena från ungdomens kärlek bleknade och på grund av en ekonomisk kris 

förlorade mannen sitt som jobb snickare. Den svåra tiden sammanfattas med raderna: ”Now I 

just act like I don't remember/ Mary acts like she don't care”.
35

  Kvinnan sväljer i det här 

fallet livets motgångar och låtsas som att hon inte bryr sig om den allt tuffare tillvaron, 

liksom kvinnan i “I Wanna Marry You”, som är mer eller mindre uttryckslös: ”You never 

smile”. Det kan verka känslokallt och uppfattas som något negativt, men jag tolkar det som 

att Springsteen vill framhäva en styrka hos kvinnan. Hon blir en bärare av familjen, den som 

biter ihop och den som står ut med motgångarna.  

 

Jag vill ge ytterligare ett exempel på familjetematik med modern som centralfigur. Texten i 

fråga kommer från “Party Lights” (utgiven 2016 men skriven under tidigt 1980-tal). Det är en 

berättelse om en kvinna som inleds med en presentation om var hon kommer från samt vad 

som hände i hennes ungdom: “I know the girls well they grow up fast where you come from/ 

You left behind what was asked and you were married baby oh so young”.
36

 Här har vi alltså 

återigen en kvinna som liksom i “The River” gifter sig i ung ålder. Fortsättningsvis berättar 

texten att hon får en dotter, och låtens motiv handlar om att kvinnan saknar svunna tider. 

Textraderna: “He was gonna be your Romeo, you were gonna be his Juliet/ These days you 

don’t wait on Romeos you just wait on that welfare check” bekräftar ytterligare att hennes 

                                                
33

 de los Reyes & Mulinari, s.124. 
34

 Springsteen, 2003, s.118. 
35

 Ibid. 
36

 Springsteen, 2003, s.140. 
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drömmar tagits från henne. Hennes ungdomskärlek är ett minne blott och framtidsutsikterna 

handlar inte längre om att hitta den rätte, utan om att få vardagen att gå runt så länge 

socialbidraget kommer in på kontot. Texten förtäljer ytterligare att hon har ett jobb som har 

slutat inspirera henne för länge sen, och om kvällarna är hon så trött att hon somnar tvärt: 

“When I stop to take you to eat/ I find you lying, all dressed up on the bed, baby, fast asleep”. 

Texten avslutas med att mannen uppmanar henne att klä sig i sin finaste klänning, sminka sig 

och följa med honom ut på stan för att återuppleva ungdomens festljus: ”Grab your coat, grab 

your hat, go in the bathroom, put that make up on”. Sammantaget handlar berättelsen om en 

kvinna, som tidigt i livet hamnat i en situation där hon tvingas axla ett familjeansvar. Hennes 

tidiga giftermål och barnafödsel som följd har gjort att vardagen även för den här kvinnan är 

en kamp. Kvinnan är möjligen ensamstående eftersom mannen i berättelsen uppvaktar henne 

mer eller mindre frekvent. Oavsett vad är hon trött och utsliten av att arbeta och av att ta hand 

om barnen och innan hon ska somna drömmer hon sig tillbaka till den betydligt mindre 

problematiska ungdomen och festerna som följde med den. Liksom i “I Wanna Marry You” 

fungerar mannen som en livlina eftersom han erbjuder sin kärlek och förhoppningsvis också 

en enklare vardag och bättre ekonomi. 

 

I de ovanstående exemplen finns exempel på när kvinnan som modersgestalt spelar en 

huvudroll. Familjerelationer där fader och son står i fokus förekommer också under den 

undersökta perioden, men har en annan karaktär då det är relationen dem emellan som 

beskrivs. Istället skildras här mödrarna från ett utomstående perspektiv. Den återkommande 

tolkningen är att modern är ansvarsfull och lojal. När fadern dyker upp i en liknande 

skildring, i låten Hungry Heart (1980), har han tvärtom lämnat sin familj: “Got a wife and 

kids in Baltimore Jack/ I went out for a ride and I never went back”.
37

 Precis som tidigare 

nämnts är moderns hängivenhet till familjen oreserverad, men ur ett intersektionellt 

perspektiv blir det problematiskt. Det verkar till synes som att det inte finnas något tvivel om 

att kvinnorna har fått ta hand om barnen när fäderna i “I Wanna Marry You” och “Party 

Lights” inte längre verkar finnas med i bilden. Faktum är att kvinnornas möjligheter att 

avancera på samhällsstegen och erhålla makt i samhället begränsas i samband med 

livssituationerna i de återgivna texterna. Kvinnan i “I Wanna Marry You” varken pratar eller 

ler, modern i “The River” omtalas inte i termer av arbete och i “Party Lights” tänker hon på 

vad som kunde blivit och försöker att få vardagen att gå ihop. 
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Gemensamt för karaktärerna är också att de är till synes unga och känslan är att de plötsligt 

fått modersskapet i famnen och möjligen inte ville inta den rollen redan där och då. Men även 

om ett tidigt äktenskap och familjebildning var den unga kvinnans högsta önskan så skapar 

det likväl en struktur som inte är till hennes fördel. de los Reyes och Mulinari hänvisar till 

den amerikanske sociologen Charles Tilly och begreppet beständig ojämlikhet där en av 

utgångspunkterna i analysen är att ojämlikheter som följer genom individers liv är skapade av 

kategoriserade skillnader mellan människor.
38

 Den skillnaden blir i det här fallet 

familjestrukturen. Den ensamma moderns utsikter är begränsade på grund av konstruktionen 

att hon självklart är den som får uppfostra och ta hand om barnen.
39

 Vi kan trots allt inte 

komma från att mannen i “I Wanna Marry You” ser sig själv om ett räddningsplank i hennes 

ensamma och tuffa tillvaro. Inte heller kan vi blunda för att familjens tillvaro i “The River” 

blir allt dystrare när mannen förlorar sitt jobb. Det här är exempel på hur en maktstruktur 

uppkommer, och även om inte heller mannens tillvaro är en solskenshistoria så är den 

betydligt mer fördelaktig i förhållande till kvinnans eftersom texterna ger sken av att hennes 

vardag är tung, och mannen är där för att rädda henne. 

 

Springsteens manliga karaktärer i slutet av 1970-talet drömmer om ”det förlovade landet”, 

men under 1980-talet bleknar förhoppningarna och kvinnan fungerar som ersättning för den 

förlorade drömmen.
40

 Förutom kön, klass och etnictet är ett syfte med analysen att undersöka 

sexualitet i texterna. Enligt det intersektionella perspektivet ställs frågor om hur 

uppfattningen om vithet, manlighet, könstillhörighet och heterosexualitet samspelar om makt 

och ojämlikhet. Genom att endast undersöka exempelvis kön utan att väga in sexualitet blir 

analysen “outtalad heternormativ”.
41

 Begreppet sexualitet är dock tämligen svårdefinierat, 

men i den här analysen har jag i samband med granskningen av texterna haft i åtanke vilka 

sexuella läggningar som tar plats samt hur relationer mellan människor med avseende på sex 

och kärlek framställs. På det stora hela kan vi konstatera att heterosexualitet är den givna 

normen i Springsteens texter. Homosexualitet figurerar enligt min tolkning inte på något som 

helst sätt utan det är den heterosexuella relationen mellan man och kvinna som dominerar. 
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Kärleksrelationerna varierar i sina uttryckssätt. Tidigare har vi kunnat se hur mannen agerar 

som en räddare i nöden åt den ensamstående modern. I andra fall är mannen känslosam i sitt 

möte med kvinnan eftersom hennes närvaro ger honom gåshud och han vill hålla henne nära 

sig i ”Drive All Night”, 1980: ”Lying in the heat of the night like prisoners all our lives/ I get 

shivers down my spine and all I wanna do is hold you tight”.
42

 I andra fall, som i låten 

“Ramrod” från 1980, är framförhållningen betydligt grövre och framfusig: ”Hey, little dolly 

with the blue jeans on/ I wanna ramrod with you honey, till half-past dawn”.
43

 Vad “Ramrod” 

kan tänkas betyda är svårt att säga, men min tolkning är att det handlar om någon form av 

sexuell aktivitet eftersom Dolly “med de blå jeansen” är kvinnan som mannen möter, och han 

vill “ramrod” med henne till sent in på natten. Förutom det är den svenska översättningen 

laddstake. Ordet betyder enligt Nationalencyklopedin ”trä- eller metallkäpp som användes 

vid laddning av mynningsladdare”.
44

 Hemsidan ”Stockholmskällan, skriver att en laddstake 

förr i tiden användes till att ladda kanoner med krut.
45

 Ordet ”ramrod” tolkar jag således som 

ett slags förspel innan den sexuella akten tar vid, att genomföra ”ramrod” krävs för att ladda 

vapnet (det manliga könsorganet). 

 

Det finns framför allt två normer som framträder i samband med sexualitet i texterna. Först 

och främst är det den heterosexuella relationen som står i centrum. För det andra är det alltid 

mannen som uppvaktar kvinnan. Kärlek mellan man och kvinna kan dels vara problematisk 

som i “I’m a Rocker” (1980): ”So you fell for some jerk who was tall, dark and handsome/ 

Then he kidnapped your heart and now he's holdin' it for ransom”.
46

 Dels kan den vara 

kärleksfylld som i “Drive All Night”.  

 

4.2 Klass 

I följande avsnitt undersöks texter utifrån hur maktstrukturer uppkommer i beskrivningen av 

klassfrågor. Granskningen tar sin utgångspunkt i ”Darlington County” (1984). Texten är vald 

som utgångspunkt eftersom den ger en tematisk ingång till ämnet klass och arbete i 

synnerhet. Dessutom är den relevant eftersom den beskriver både män och kvinnor med 

avseende på begreppet klass. Texten återfinns i sin helhet i bilaga B.

                                                
42

 Springsteen, 2003, s.130. 
43

 Springsteen, 2003, s.127. 
44

 Nationalencyklopedin, laddstake. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/laddstake  
(hämtad 2018-01-23). 
45
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I texten beger sig huvudpersonen tillsammans med sin vän Wayne till Darlington County som 

ligger i South Carolina. Utflykten sker i samband med USA:s nationaldag den fjärde juli. Ett 

första betydelsebärande inslag i texten som anknyter till klassproblematik är att kompisparet 

beger sig till South Carolina som historiskt sett är ett starkt fäste för den amerikanska 

högern.
47

 Den primära orsaken till resan verkar vara att man vill hitta ett jobb längs 

länsgränsen: “Looking for some work on the county line”.
 48

I den andra versen kan man 

utläsa hur de två männen uppenbarligen ljuger för en kvinna, eftersom de båda arbetslösa 

männen hävdar att deras fäder är välbärgade för att få kvinnan intresserad: “Our pa’s each 

own one of World Trade Centers/ For a kiss and a smile I give mine all to you”. Eftersom 

texten utspelar sig i södern och South Carolina vill jag hävda att texten riktar en kritik mot 

det amerikanska samhället och politiken. Den sista versen slutar i trubbel och besvikelse: 

“Driving out of Darlington County/ Seen Wayne handcuffed to the bumper of a state trooper's 

Ford”. Tanken hos de båda karaktärerna var att hitta ett jobb men det slutar med handbojor 

för Wayne och en tacksamhet för att kunna lämna staden som protagonisten jämför med 

åsynen av Gud: “Driving out of Darlington County/ My eyes seen the glory of the coming of 

the Lord”. Männens färd för att söka lycka och arbete slutar alltså inte väl. Anledningen till 

att jag tolkar berättelsen som en kritik mot den amerikanska högerpolitiken är att det 

inledningsvis finns en förskönad bild av det traditionellt republikanska Darlington County. 

Där har protagonisterna en förhoppning om att finna arbete och skapa sig ett bättre liv. Men i 

slutet av berättelsen finns två faktorer som gör att jag tolkar det som att det finns en kritisk 

mening i texten. Dels har Wayne blivit omhändertagen av polisen och dels är 

huvudkaraktären väldigt lättad när han lämnar området. Jag vill hävda att det inte är en slump 

att berättelsen utspelar sig på den platsen den gör, och tolkningen hade sett annorlunda ut om 

det hela skett i ett till exempel traditionellt demokratiskt område. 

 

I den andra versen finns en fras som utifrån ett kön- och klassperspektiv kan ha en implicit 

mening: “Hey little girl, standing on the corner”. En möjlig tolkning är att kvinnan i fråga är 

prostituerad, vilket kan argumenteras för med hjälp av två olika saker. Först och främst finns 

en text från låten “Candy’s Room” (1978) där den kvinnliga antagonisten kan tolkas som 

prostituerad. Texten handlar om en huvudperson som sjunger om hur han brukar besöka 

Candy, som han har en intim relation med: “We kiss, my heart pumpin to my brain, the blood 

rushes in my veins, when I touch Candy’s lips”. Det finns dock textrader som visar på att hon 
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har fler än en man: ”Strangers from the city, call my baby’s number and they bring her toys”, 

samt: ”She has men who give her anything she wants, but they don’t see/ That what she 

wants is me”.
49

 Förutom resonemanget om ”Candy’s Room” kan vi i andra versen i 

“Darlington County” se att männen verkar erbjuda 200 dollar i utbyte mot att de får “rocka 

hela natten”: ”We got $200, we want to rock all night”. Det kan mycket väl vara så att Candy 

helt enkelt har många manliga beundrade, och att männen i ”Darlington County” vill bjuda 

kvinnan i hörnet på exempelvis mat. Jag vill dock hävda att faktumet att främlingar från 

staden ringer Candy och tar med sig leksaker gör tolkningen relevant Oavsett aktualiserar 

detta kvinnans roll med avseende på arbete och begreppet klass. 

 

Även om vi i föregående avsnitt kunde utläsa att kvinnorna i “I Wanna Marry You” och 

“Party Lights” båda arbetar, får vi inte veta vilken sysselsättning de har. Faktum är att 

kvinnornas deltagande i arbetslivet i texterna under perioden 1978-1984 är nästintill 

obefintligt. I ”Crush on You” (1980) skriver Springsteen: “She might be a waitress or bank 

teller” vilket är den enda gången faktiska arbeten nämns i samband med kvinnor.
50

 Då bör vi 

också lägga till att ordet might på svenska blir kan, vilket innebär att det är oklart. I ”Sherry 

Darling” (1980) kör den manliga protagonisten runt sin flickvän i en bil, men tillvaron får sig 

en törn eftersom flickan inte vill lämna sin mamma ensam, mamman som han varje vecka 

tvingas köra till arbetsförmedlingen: “Your mama’s yappin’ in the back seat/ Tell her to push 

over and move her big feet/ Every Monday morning I gotta drive her down to the 

unemployment agency”.
51

 Det är stor skillnad mot männen, som möjligen inte innehar några 

chefspositioner, men talas ändå om i termer av att de arbetar. I “Out in the Street” (1980) 

jobbar mannen i hamnen: “I work five days a week girl/ Loading crates down on the dock”.
52

 

I “Highway Patrolman” (1982) arbetar huvudpersonen som någon slags sergeant åt delstaten: 

“My name is Joe Roberts, I work for the state/ I’m a sergeant out of Perinneville baracks 

number 8”.
53

 På det stora hela kan vi konstatera att vissa av Springsteens kvinnliga karaktärer 

jobbar. Vad vi dock inte får veta är med vad. I “Crush on You” jobbar hon kanske men 

läsaren får aldrig veta med vad, och i “Candy’s Room” finns anspelningar på att kvinnan 

kanske är prostituerad. Männens arbeten nämns inte alltid, men i betydligt högre grad, än när 

det gäller kvinnorna. 
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Arbetarklasskildringar är något som alltid förknippats med Springsteens skrivande. Albumet 

“Darkness on the Edge of Town” är det första som gavs ut under det här arbetets undersökta 

period. Det innehåller framför allt två texter där maktstrukturer med avseende på klass blir 

tydliga. I ”Factory” (1978) beskrivs en arbetsdag på fabriken för en man: ”Early in the 

morning factory whistle blows/ Man rises from bed and puts on his clothes”.
54

 I den andra 

versen ges den allra tydligaste kängan mot krafterna bakom produktionsmedlen: ”Through 

the mansions of fear, through the mansions of pain/ I see my daddy walking through them 

factory gates in the rain/ Factory takes his hearing, factory gives him life/ The working, the 

working, just the working life”. Texten är en hyllning till den arbetande mannen. Oavsett 

krämpor, oavsett vad arbetspasset har att erbjuda i ”smärtan och rädslans hus”, går männen 

genom regnet för att tjäna ihop till levebrödet. Det spelar ingen roll att han drabbas av 

hörselskador eftersom fabriken ger honom det nödvändiga levebrödet som krävs för att 

försörja sin familj. I slutet av dagen vandrar män hem igen, nätt och jämnt överlevande: ”End 

of the day, factory whistle cries/ Men walk through these gates with death in their eyes”. 

 

Om Springsteen i “Factory” saluterar den arbetande mannen, är han i “Badlands” (1978) 

upprörd över chefer och makthavare: ”Workin' in the fields 'til you get your back burned/ 

Workin’ 'neath the wheels 'til you get your facts learned” följs upp med:  ”Poor man wanna 

be rich/ Rich man wanna be king/ And a king ain't satisfied 'til he rules everything”.
55

 Här 

tolkar jag det som att vi återigen har en människa (man eller kvinna framgår inte) som 

arbetar. Vidare antyds en kritisk distans gentemot alla människor, oavsett bakgrund. Girighet 

och maktlystenhet blir slutligen två faktorer, och när makt slutligen faller i en människas 

händer vill hen härska över allt och alla. Sammantaget blir texten ett fördömande av hur 

människor uppträder när makt faller i deras händer. Kritik mot människor med makt finns det 

ytterligare exempel på, i “Darlington County” exempelvis genom att Wayne arresteras. I 

“Johnny 99” (1982) kritiseras makthavares och framför allt rättsväsendets orättvisa 

behandling av en man som lever en problemfylld tillvaro. Protagonisten Johnny har hotat folk 

med en revolver och kört mot rött ljus: “Down in the part of town when where you hit a red 

light you don’t stop/ Johnny’s wavin’ his gun around, threatenin’ to blow his top”. Han döms 

därefter till fängelse i 99 år och mannen förklarar sitt dåd på följande sätt: “The bank was 
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holdin' my mortgage and they were gonna take my house away”.
56

 Det underliggande motivet 

i låten handlar om att rättsväsendet dömer honom till ett alltför hårt straff samt att hans 

livssituation med arbetslöshet och stigande skulder gjorde att han inte såg någon annan utväg 

än att begå ett brott som skulle sända honom till livstids fängelse.  Ytterligare exempel på 

kritik mot samhället och överheten finns i hans kanske mest kända alster, “Born in the USA” 

(1984).
57

 Textraderna: ”Got in a little hometown jam/ So they put a rifle in my hand/ Sent me 

off to a foreign land/ To go and kill the yellow man” kan tolkas som en kritik mot 

rekryteringen av unga män till Vietnam-kriget.  

 

4.3 Etnicitet 

Den sista delen i analysen kommer att behandla etnicitet i Springsteens texter, och utgår från 

låten ”My Hometown” (1984). Tanken är att undersöka vilka etniciteter som förekommer i 

texterna eller om det talas i termer av etnicitet över huvud taget samt om det går att utläsa hur 

olika former av maktstrukturer uppkommer genom detta. Orsaken till att ”My Hometown” 

valts ut är att det är det är en av få texter, som under den undersökta perioden handlar om 

olika etniciteter. Texten återfinns i bilaga C.  

 

Den första versen utspelar sig i barndomen då huvudkaraktärens pappa tar med honom på en 

rundtur för att visa hemstaden: “He’d tousle my hair and say son take a good look around/ 

This is your hometown”.
 58

 I den andra versen beskrivs en händelse som inträffade 1965 i 

Freehold då spänningar mellan svarta och vita var på sin spets: “There was a lot of fights 

between the black and white”. En skjutning genomfördes där en svart man avled. I den tredje 

skildras den negativa bilden av samhället ytterligare då textilfabriken läggs ned: “They’re 

closing down the textile mill across the railroad tracks”. I den fjärde versen knyts berättelsen 

ihop då mannen i fråga har fått en egen son och visar honom samhället som han själv växte 

upp i: “Last night I sat him up behind the wheel and said son take a good look around/ This is 

your hometown”. Texten skildrar ett samhälle som genomgår en dyster utveckling. Detta 

exemplifieras dels genom nedläggning av fabriker men också av motsättningar mellan svarta 

och vita.  
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I Springsteens övriga alster från perioden 1978-1984 berättas det inte om människor i termer 

av ursprung, med undantag för ”My Hometown”. Den enda gången det åtminstone rent 

explicit skildras något sådant är alltså när ett dystopiskt samhälle skildras och oenigheter 

mellan vita och svarta människor uppkommit. Ett resonemang om hur det bidrar till 

maktstrukturer förs i diskussionsavsnittet. 

 

5. Sammanfattande diskussion 

I texterna har maktstrukturerna mellan män och kvinnor framför allt visat sig genom att det 

inte verkar råda några tvivel om att kvinnan har fått ta hand om barnen samt att det är hon 

som fungerar som en stöttepelare i familjen. Följaktligen har det lett till att modersgestalterna 

som Springsteen beskriver lever ensamma och hårda liv, och de manliga karaktärerna vill ta 

hand om dem. Här gäller det dock att vara uppmärksam. Enligt ovanstående tolkningar utgår 

vi från att de ensamma kvinnorna söker en man. Det kan vi dock inte vara säkra på eftersom 

kvinnan inte ges talutrymme. Möjligen är det inte alls så att kvinnan vill ha en man utan 

hellre klarar sig på egen hand. Eftersom kvinnans röst inte görs hörd bidrar detta till att vi 

drar slutsatser utifrån det manliga perspektivet vilket som tidigare nämnts bidrar till att 

maktstrukturer uppkommer. Ett tecken på underlägsenhet hos kvinnan såg vi i “I’m a 

Rocker” då mannen höll kvinnans hjärta i sin hand och håller kvar det mot någon form av 

lösen. Palmer skrev att kvinnan antingen skildras som: ”en god hustru eller temporär flirt”.
59

 

Det här stämmer till stor del eftersom modersgestalterna är ansvarstagande och uppfyller sina 

roller som mödrar samtidigt som kvinnan i “Ramrod” verkar vara en tillfällig förälskelse. I 

“Ramrod” såg vi också exempel på hur sexualitet tar sig uttryck på ett sätt som är burdust och 

sexistiskt. När det gäller sexuell läggning så är heterosexualitet den givna normen. Subjektet i 

texterna är i regel alltså en heterosexuell man som skall vinna kvinnan till sin och inte 

tvärtom. Vad det säger en läsare är upp till var och en, klart är iallafall att i Springsteens 

texter är heterosexualitet normen, och skillnaderna i maktstruktur mellan kvinnor och män 

gestaltas framför allt genom familjerelationer samt genom mannens uppfattning om att han 

har som skyldighet att ta hand om henne, samt att han försöker vinna henne till sin. Kvinnans 

roll i texterna blir således att framhäva och höja upp mannen eftersom hon blir en person som 

han bär med sig och har vid sin sida. 
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I det följande diskuteras klassproblematik i Springsteens textförfattande. Flertalet låtar 

avspeglar på ett eller annat sätt det samhället han levde i, vilket är ett typiskt fenomen för 

rocktexter.
60

 Det finns framför allt två dimensioner av maktstrukturer som uppdagats i de 

ovan undersökta texterna. Den första handlar om skillnaden i hur män och kvinnor skildras 

med avseende på arbete. Vi kunde tidigare läsa om hur Moss, precis som i det här fallet, 

använde “Factory” som exempel. Ingen kvinna nämns i texten, som tolkas som en hyllning 

till den arbetande människan, och i sin forskning hävdar hon att kvinnan är exkluderad från 

allmänna platser och förvisad till hemmet.
61

 Det stämmer inte helt och hållet, eftersom vi har 

kunnat utläsa att kvinnor i vissa texter har någon form av arbete. Den stora poängen dock, 

och det som gör att det blir en tydlig uppdelning mellan könen, är som tidigare nämnt att 

läsaren aldrig får veta vad kvinnan arbetar med. I “Crush on You” arbetar kvinnan kanske 

som servitris eller bankbiträde. Skillnaden blir uppenbar då de manliga karaktärerna 

exempelvis arbetar på fabrik, som hamnarbetare eller åt staten. Två orsaker bidrar till detta. 

För det första ges kvinnan sällan möjligheten att tala och berätta om sig själv. Det förefaller 

möjligen självklart eftersom en man författar texterna, men det går fortfarande inte att komma 

från att det greppet bidrar till maktstrukturer då mannens deltagande i arbetslivet är tydligare 

skildrat.
62

 För det andra följer berättelserna typiska konstruktioner, nämligen att mannen 

jobbar och kvinnan har ansvar för hemmet. En sådan uppdelning anses i ett intersektionellt 

perspektiv påverka människors tillgång till resurser och inflytande, eftersom det som sker 

utanför den avlönade arbetsmarknaden inte betecknas som ”ett riktigt arbete”.
63

 

 

Den andra sortens kritiserad maktstruktur är kritik mot just människor med makt som till 

exempel människor inom rättsväsende och politiker. I det här avsnittet har vi kunnat se hur 

mannen hyllas för sitt slit i fabriken. Samtidigt tar Springsteen människor i försvar. 

Girigheten i “Badlands”, desperationen i “Johnny 99” samt det negativa bemötandet i South 

Carolina är alla exempel på hur texterna visar på ett motstånd mot makthavare och synliggör 

en skillnad mellan människors villkor. Under 1980-talet börjar beskrivningar av 

förhoppningen om att fly och lyckas livet i livet avta varpå vardagsproblem med en 

samhällskritiks udd skildras mer frekvent.
64

 Det samhällskritiska märks framför allt i 

texternas udd mot människor med makt. 
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Till skillnad från kön, sexualitet och klass så är etnicitet avsevärt mindre framträdande i 

texterna. I tidigare forskning om Springsteens texter är det inte heller enkelt att hitta material. 

Emellertid går det i Lindbergs avhandling utläsa att han benämner Springsteens musikstil 

som traditionell rock, och han menar att det i texterna avspeglas en ”vit, amerikansk folklig 

kultur”.
65

 Att texterna som granskats under perioden 1978-1984 åtminstone inte explicit ger 

oss mycket att tolka gör det dock tämligen problematiskt att endast utifrån dem urskilja olika 

former av maktstrukturer med avseende på människors etnicitet. Dels kan man se det som att 

i Springsteens skildringar är alla människor oavsett etnicitet inkluderade, dels kan man se det 

som att eftersom människor sällan benämns i termer av sin etnicitet så är det exkluderande. 

de los Reyes & Mulinari skriver: ”Genom att synliggöra kolonialismens effekter i den 

västerländska idétraditionen och dess sociala verklighet återskapar det postkoloniala 

perspektivet rumsliga och tidsmässiga länkar mellan den koloniala ordningen och dagens 

rasism och etniska diskriminering”.
66

 ”My Hometown” belyser en konflikt mellan svarta och 

vita vilket gör att en form av uppdelning mellan människor blir synlig, i 1960-talets USA 

med de vita som bärare av den största makten. När Lindberg skriver att en vit kultur 

avspeglas i texterna menar han att just den stilen ”premierar historieberättande i den litterära 

realismens anda”.
67

 Att skildra realistiska berättelser är således typiskt för en amerikansk 

rockartist som Springsteen. Den verklighetstrogna och mörka berättelsen i “My Hometown” 

det enda exemplet från den undersökta perioden där vi rent explicit kan urskilja en 

maktstruktur mellan människor med avseende på etnicitet. 

 

I samband med en intersektionell analys bör man inte reducera maktanalysen till endast kön, 

klass eller etnicitet.
68

 Förutom dessa faktorer kan även funktionsnedsättning och religiös 

tillhörighet vägas in i begreppet, men de har av avgränsningsskäl utelämnats. 

Textgranskningarna med avseende på kön, sexualitet och klass har visat på skillnader i status 

och makt mellan människor medan etnicitet är betydligt svårare att analysera. Tillsammans 

har granskningen av dessa faktorer gjort tydliga normer synliga i de undersökta texterna. Den 

i särklass mest framträdande karaktären i texterna är en heterosexuell man som har ett 

traditionellt yrke som till exempel industriarbetare. Mannen är i regel ensamstående och 

söker en kvinna att ha vid sin sida. I vissa fall är han mer finkänslig som i ”Drive all Night” 
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och i andra fall är han som i ”Ramrod” mer sexistisk i sitt förfarande. Texterna visar att det är 

mannen som har kommandot. Desto mindre fördelaktigt är det att vara kvinna eftersom hon 

sällan omnämns i termer av yrken, får dra ett tungt lass i familjelivet, verkar vara mindre 

handlingskraftig och ständigt blir uppvaktad av männen. När det gäller etnicitet är det svårt 

att se någon uppenbar norm, eftersom Springsteen under den här perioden knappt skrev 

explicit om det. Men eftersom det inte skrivs om det, skapas ändå omedvetet ytterligare 

normer där vita människor spelar huvudrollerna. Å andra sidan kanske fabriksarbetaren i 

Factory är afroamerikan, men båda tolkningarna är svåra att argumentera för. Oavsett vad blir 

följden att det mångkulturella USA osynliggörs och inte ges utrymme, förutom i ”My 

Hometown” där en stad i förfall skildras. Med tanke på att kvinnorna i texterna har betydligt 

mindre tillträde till arbetslivet, kan man ställa frågan hur situationen är för kvinnan med 

annan bakgrund än vit amerikansk, eftersom intersektionaliteten också problematiserar 

”tystnader, röster som inte hörs och berättelser som förblir oartikulerade”.
69

 

 

6. Didaktisk diskussion 

Föregående textanalys har visat på olika tolkningsmöjligheter av Springsteens låttexter. 

Förutom själva granskningen av texterna är målet med det här arbetet att diskutera hur man 

kan arbeta med texterna inom svenskämnet i gymnasieskolan. För att återknyta till 

inledningen så presenterades hänvisningar till mål i svenska 1, 2 och 3 samt argument för 

texternas möjliga relevans med avseende på värdegrundsarbete. Kommande diskussion ämnar 

utveckla resonemanget med stöd i tolkningsresultaten, didaktisk forskning samt 

styrdokument.  

 

6.1 Värdegrundsarbetet 

En av litteraturens viktigaste funktioner är att låta eleverna använda den – ”som källa till 

självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar”.
70

 På samma sätt som man exempelvis läser Vredens Druvor av 

Steinbeck för att skapa förståelse för depressionens Amerika kan man läsa Springsteens texter 

för att skapa förståelse för den amerikanska samhällskontexten för 35 år sedan, men framför 

allt relatera den kunskapen till samhället vi lever i idag. ”Skolan ska främja förståelse för 
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andra människor och förmåga till inlevelse”.
71

 I samband med arbete med Springsteens texter 

är förhoppningen att eleverna kan skapa en uppfattning om karaktärernas livssituationer, inte 

nödvändigtvis identifiera sig med dem, men väcka ett engagemang, som kan leda till att man 

uppmärksammar fenomen som visar på exempelvis ojämlikheter i människors livsvillkor. 

Maktstrukturer som uppkommer i texterna kan leda till att eleverna inser hur dagens samhälle 

ser ut, och om vi kan se liknande tendenser idag.  

 

Som artist var Springsteen som mest verksam under 1980-talet, varför aktualiteten i ett 

svenskt klassrum år 2018 kan ifrågasättas. Jag hävdar dock att berättelserna som kan urskiljas 

i texterna, de liv som människorna lever, de ojämlikheter som via textanalysen framkommit 

och de samhällsproblem som beskrivs, är precis lika aktuella i Sverige idag, som i USA då. 

Det kommer dock att krävas att Springsteens texter kontextualiseras eftersom många elever 

med största sannolikhet inte är bekanta med honom. Att Springsteen tack vare framför allt 

media allt som oftast utmålas som den vanliga människans företrädare gör att diskussioner i 

klassrummet skulle kunna väckas. Exempelvis har textanalysen visat att upphöjandet av 

arbetarklassens människor inte verkar gälla alla eftersom vi exempelvis aldrig får veta vad 

kvinnorna faktiskt arbetar med. I klassrummet skulle man som lärare kunna inleda med att 

genom exempel från media och utdrag från biografier redogöra för eleverna om 

uppfattningen om Springsteens som en artist som står för den vanliga människan. Genom att 

sedan läsa textutdrag kan man ställa frågan till eleverna om varför den uppfattningen finns, 

och vilka människor som figurerar och som inte finns med, eftersom ”skolan ska aktivt och 

medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”.
72

 Ytterligare ett skäl att utgå 

från Springsteens sångtexter kan knytas till Olin-Scheller, nämligen att andra texttyper än 

traditionell skönlitteratur med fördel kan användas i klassrummet tack vare dess förmåga att 

snabbt väcka engagemang och skapa närhet.
73

 Exempelvis är berättelsen om en stad fylld av 

problem som i ”My Hometown” något som kan väcka engagemang med hänsyn till Sverige 

idag.  

 

6.2 Springsteens texter ur ett feministiskt perspektiv 

Med utgångspunkt i textgranskningen som genomförts i det här arbetet finns det ytterligare 

fenomen som kan diskuteras i klassrummet. Ur ett feministiskt perspektiv finns det 
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företeelser i texterna, som har potential att väcka diskussioner. Granskningen har visat hur 

maktstrukturer uppkommit genom diverse olika grepp. Till att börja med är kvinnornas röster 

markant frånvarande. I texten “I Wanna Marry You” kan eleverna få förståelse både för 

andras föreställningsvärldar och för andras livsvillkor. Mannens föreställningsvärld handlar 

om att han tar för givet att kvinnan söker en man eftersom det är vad som saknas i livet. Här 

skulle man som lärare kunna belysa förutfattade meningar både hos den manliga karaktären 

samt eventuellt hos läsaren. Dessutom kan man visa hur en distinktion skapas mellan könen 

genom att endast den enas röst ges utrymme. Vad gäller livsvillkor har analysen visat 

exempel på en uråldrig konstruktion när det kommer till familjestruktur. I avsnittet om kön 

och sexualitet har granskningen visat hur kvinnan på ett genomgående sätt är den som bär det 

största ansvaret för familjen. Vardagen består till synes av arbete och att ta hand om barnen, 

medan exempel på en omhändertagande fader är desto mer sällsynt. Detta kan leda till en 

diskussion som är minst lika aktuell 2018 och skapa förståelse för samtiden genom dåtiden 

eftersom eleverna skall ha – ”förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, 

hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och 

värderingsfrågor”.
74

  

 

En problematisering av genus och vad som är manligt och kvinnligt i rocktexter är också fullt 

möjlig att genomföra utifrån Springsteens texter. Av utrymmesskäl är endast en bråkdel 

texterna från perioden analyserade men det finns mycket att ta av när det gäller stereotypa 

skildringar. I den här analysens exempel (förutom familjekonstruktionerna) har exempel 

nämnts som har att göra med att det finns ett antagande hos mannen om att kvinnan behöver 

en man vid sin sida, samt att hans yttranden ibland utgör sexuella anspelningar. Granskningen 

har visat hur en man håller kvinnans hjärta i sin hand i “I’m a Rocker” samt på ett burdust 

sätt talar med henne i “Crush on You”. Även om inte uppsatsens huvudsakliga fokus varit att 

urskilja stereotyper om vad som är manligt och kvinnligt går det dock diskutera det som 

exempel på hur maktstrukturer uppkommer. Kvinnor definieras som mindre 

handlingskraftiga och som behövande, vilket kan problematiseras i klassrummet eftersom 

skolan skall förmedla – ”jämställdhet mellan kvinnor och män”.
75

 Molloy skriver att eftersom 

merparten av litteraturen som läses i skolan är skriven av män bidrar detta till att 

”upprätthålla ett genussystem, i vilket flickor är mindre synliga än pojkar”.
76

 Det kan verka 
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motsägelsefullt eftersom syftet här är att belysa hur man kan arbeta med texter skriven av en 

manlig rockartist vars texter ger en stereotyp bild av män och kvinnor. Tanken är dock att 

som lärare förutom att diskutera Springsteens texter betona att merparten av rocktexter är 

skrivna av män och ställa frågan varför de ser ut på ett visst sätt. Vidare kan man i 

klassrummet ta fram låttexter skrivna av kvinnor och göra en jämförelse med avseende på 

exempelvis genus och sexualitet för att undvika att undermina flickors möjlighet att läsa 

litteratur i vilka de kan återfinna sig själva och en välbekant värld.
77

  

 

6.3 Klass och etnicitet 

För att spinna vidare på spåret om hur röster osynliggörs och maktstrukturer framträder kan 

man i klassrummet även diskutera klass och etnicitet i samband med Springsteens texter. I det 

centrala innehållet för svenska 1 går det utläsa – ”Centrala motiv, berättarteknik och vanliga 

stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra 

medier”.
78

 När det gäller klass så stod texten från ”Darlington County” i fokus. Texten 

innehåller motiv som eleverna kan tolka. Min personliga tolkning handlar om att motivet är 

en kritik gentemot den amerikanska högerpolitiken då huvudpersonerna beger sig på en resa 

till ett traditionellt högerfäste för att skaffa arbete, en resa som inte slutar väl. Texten från 

“Johnny 99” är möjlig att arbeta med i klassrummet av två skäl. Ur ett intersektionellt 

perspektiv synliggörs maktstrukturer med hänsyn till klass eftersom den skuldsatte och 

arbetslösa mannen begår ett brott för att slippa sina problem.  Dels finns det ett etiskt 

perspektiv eftersom huvudpersonen uppenbarligen begår kriminella handlingar : ”Det etiska 

perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i utbildningen. Därför ska 

undervisningen i olika ämnen behandla detta perspektiv och ge en grund för och främja 

elevernas förmåga till personliga ställningstaganden”.
79

 Att det är fel är nog majoriteten 

överens om, men man skulle kunna föra en diskussion om rätt och fel, eftersom den mindre 

lyckligt lottade mannen begår brott.  

 

I “My Hometown” finns exempel på motsättningar mellan svarta och vita i ett dystert 

samhälle i New Jersey och USA. Att läsa texter av författare från andra länder bidrar till nya 

perspektiv på det svenska samhället – ”Det internationella perspektivet ska också bidra till att 
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utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet”.
80

 Texten kan 

således användas för att diskutera hur Sverige ser ut idag och leda eleverna till en diskussion 

om främlingsfientlighet och rasism. Thorsson betonar i sin forskning vikten av 

samtalsläsning. Syftet är att eleverna ska – ”via interaktion och samtal utveckla och ompröva 

sina repertoarer” och via samtal ur ”ett demokratiskt perspektiv vidga deras kunskaper om 

dem själva och andra”.
81

 I arbete med texten ”My Hometown” kan man genom samtal i 

klassrummet skapa en diskussion om motsättningar i samhället då som nu, och således 

motverka antidemokratiska värderingar, eftersom ”främlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”.
82

 

 

7. Vidare forskning 

Forskning om arbete med rocktexter i samband med litteraturundervisning har visat sig vara 

bristfällig.  När det gäller textanalysen hade det som tidigare nämnts varit intressant att 

jämföra Springsteens texter med andra artister. Till exempel skulle en intersektionell analys 

av en kvinnlig rockartists texter kunna genomföras och sedan jämföra med Springsteen för att 

se vilka skillnader i uppkomsten av maktstrukturer, som finns. En jämförande analys med en 

yngre artist hade också varit intressant. 
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Bilagor 

 

Bilaga A ”I Wanna Marry You” 

I see you walking baby down the street 

Pushing that baby carriage at your feet 

I see that lonely ribbon in your hair 

Tell me am I the man, for whom you put it 

there 

You never smile, girl, you never speak 

You just walk on by, darling, week after 

week 

Raising two kids alone in this mixed up 

world 

Must be a lonely life for a working girl 

 

Little girl, I wanna marry you, oh yeah 

Little girl, I wanna marry you, yes I do 

Little girl, I wanna marry you 

 

Now, honey, I don't wanna clip your wings 

But a time comes when two people should 

think of these things 

Having a home and a family 

Facing up to their responsibilities 

 

They say in the end true love prevails 

But in the end true love can be some fairy 

tale 

To say I'll make your dreams come true 

would be wrong 

But maybe, darling, I could help them 

along 

 

Little girl, I wanna marry you, oh yeah 

Little girl, I wanna marry you, yes I do 

Little girl, I wanna marry you 

 

Ohhh, my daddy said right before he died 

That true, true love was just a lie 

He went to his grave a broken heart 

An unfulfilled life, girl, makes a man hard 

 

Oh darling, there's something happy and 

there's something sad 

'Bout wanting somebody, oh, so bad 

I wear my love, darling, without shame 

I'd be proud if you would wear my name 
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Bilaga B ”Darlington County” 

Driving in to Darlington County, me and 

Wayne on the Fourth of July 

Driving in to Darlington County, looking 

for some work on the county line 

We drove down from New York City 

where the girls are pretty but they just 

wanna know your name 

Driving in to Darlington City, got a union 

connection with an uncle of Wayne's 

We drove eight hundred miles without 

seeing a cop 

We got rock and roll music blasting off the 

T-top 

Singing 

 

(Sha la la, sha la la la la) 

(Sha la la la la la la) hey-hey-hey 

(Sha la la, sha la la la la) 

(Sha la la la la la la) 

 

Hey little girl standing on the corner, 

today's your lucky day for sure all right 

Me and my buddy we're from New York 

City, we got two hundred dollars we 

wanna rock all night 

Girl you're looking at two big spenders, 

and the world don't know what me and 

Wayne might do 

Our pas each own one of the World Trade 

Centers, for a kiss and a smile I'll give 

mine all to you, girl 

Come on baby take a seat on my fender, 

it's a long night and tell me what else were 

you gonna do 

Just me and you, we could 

 

(Sha la la, sha la la la la) 

(Sha la la la la la la) 

(Sha la la, sha la la la la) 

(Sha la la la la la la) 

Big Man! 

 

Little girl sitting in the window, ain't seen 

my buddy in seven days 

County man tells me the same thing, he 

don't work and he don't get paid 

Little girl you're so young and pretty, walk 

with me and you can have your way 

And we'll leave this Darlington City for a 

ride down that Dixie Highway 

 

Driving out of Darlington County, I seen 

the glory of the coming of the Lord 

Driving out of Darlington County, seen 

Wayne handcuffed to the bumper of a state 

trooper's Ford, whao! 
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Bilaga C ”My Hometown” 

I was eight years old and running with a 

dime in my hand 

Into the bus stop to pick up a paper for my 

old man 

I'd sit on his lap in that big old Buick and 

steer as we drove through town 

He'd tousle my hair and say son take a 

good look around 

This is your hometown 

This is your hometown 

This is your hometown 

This is your hometown 

 

In '65 tension was running high at my high 

school 

There was a lot of fights between the black 

and white, there was nothing you could do 

Two cars at a light on a Saturday night, in 

the back seat there was a gun 

Words were passed in a shotgun blast, 

troubled times had come 

To my hometown 

My hometown 

My hometown 

My hometown 

 

Now Main Street's whitewashed windows 

and vacant stores 

Seems like there ain't nobody wants to 

come down here no more 

They're closing down the textile mill 

across the railroad tracks 

Foreman says these jobs are going boys 

and they ain't coming back 

To your hometown 

Your hometown 

Your hometown 

Your hometown 

 

Last night me and Kate we laid in bed 

talking about getting out 

Packing up our bags maybe heading south 

I'm thirty-five, we got a boy of our own 

now 

Last night I sat him up behind the wheel 

and said son take a good look around 

This is your hometow

 


