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Abstrakt 
Bruce Springsteen is often referred to a as the blue collar or working man’s poet but 

how can he represent the working class since he only worked in manual labor for a 

week of his life? This paper tries to analyse how selected texts between 1973-84 are 

related to working class litterature and how this is perceived from the perspective of 

work and the worker. The analysis show that there are no general definitions regarding 

workingclass that can be used as a model or reference to working class literature. An 

alternative definition is based on reception and how the texts are read and perceived as 

working class by the reader. The findings are that Springsteen uses work and the worker 

in a very limited way in his texts and when he does, work is often something that is 

required to be able to do something else. It is only in a few cases Springsteen actually 

describes the work and the workers as for example in “Factory” and “Working on the 

Highway”. 
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1 Inledning 
Bruce Springsteen anses av många vara en skildrare av den amerikanska arbetarklassen 

i samma tradition som Joe Hill, Woody Guthrie, Pete Seeger och Bob Dylan. Men vad 

innebär det att vara en skildrare av den amerikanska arbetarklassen? Kan en person som 

själv säger sig bara ha kroppsarbetat en vecka i sitt liv och vars yrkeserfarenhet är som 

musiker på scenen och studion skildra arbetare och arbetarklass?1 Om Springsteen är en 

skildrare av amerikansk arbetarkultur hur kan Springsteens sånger och texter relateras 

till andra arbetartrubadurer och annan arbetarlitteratur inom samma tradition? 

Även om synen på Springsteen som skildrare av den amerikanska 

arbetarklassen kan tyckas vara självklar finns det många frågor, inte bara om 

Springsteens roll utan även om hur arbetarklassen skildras. Inte minst kring de olika 

begreppen kring texter avseende arbete och arbetare som till exempel arbetarlitteratur.  

 

2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera hur Bruce Springsteen sånger och texter 

representerar den amerikanska arbetarklassen genom analys av ett urval av Springsteens 

texter med fokus på de båda begreppen arbetare och arbete.  

 

3 Frågeställningar 
Uppsatsens frågeställning är hur Bruce Springsteens sånger och texter beskriver den 

amerikanska arbetarklassen främst utgående från de beskrivningar av arbetare och 

arbete som återfinns i texterna. Förändras synen på arbete och arbetare i texterna över 

tiden och hur förhåller det sig till övrig arbetarlitteratur i samma tradition? 

 

4 Teori 
Om Bruce Springsteens verk kan relateras till arbetarlitteratur beror både på om de 

uppfyller de värderingar, regler och definitioner som gäller för arbetarlitteratur men 

också hur de värderas och uppfattas som arbetarlitteratur av mottagarna.  

En tänkbar teori för att analysera texter och sånger som Springsteens är en 

läsarorienterad teori. Det är läsarens upplevelse som utgör grunden för analysen av 

Springsteens verk för att skapa en fullständig bild av deras plats i den amerikanska 

litterära diskursen. Eller som Paul Tenngart skriver avseende läsarorienterade teorier, 

                                                 
1 Bruce Springsteen. Born to Run. Stockholm, 2016, s 73-74, 438f  
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”litteratur skapas först när en läsare börjar läsa”.2 Svårigheten är både att det finns flera 

olika läsarorienterade teorier som enligt Tanngart utgör ett brokigt lapptäcke som saknar 

bakgrund i någon enskild idétradition. Dessutom kräver en läsarorienterad teori en 

definierad läsare för att veta vem som läser den och hur det går till när den läses.3 

”Born in the USA” är ett bra exempel på hur en text kan tolkas och 

upplevas olika av olika grupper.4 För Springsteen och de flesta lyssnare är sången en 

protest mot USAs krig i Vietnam och den behandling som veteranerna fick när de kom 

tillbaka från Vietnam. Springsteen hade sedan mötet med vietnamveteranen Ron Kovic 

arbetat för vietnamveteranernas organisationer genom att bland annat ge konserter som 

stöd för deras sak och organisation. 

Ronald Reagans kampanjorganisation hade uppfattat texten i sången som 

patriotisk efter att ha läst en artikel av den konservative politiske kommentatorn George 

Will. Trots att Springsteen hade ett uttalat stöd för det demokratiska partiet såg Reagans 

kampanjorganisation Springsteen som ”ett kulturellt hälsotecken” och tolkade orden i 

”Born i the USA” ett uttryck för fosterlandskärlek och därmed ett stöd för Reagan och 

hans regering.5 Detta ledde till att Reagan nämnde att Springsteen gav ett hoppets 

budskap vid ett möte i New Jersey. Springsteen som inte vill bli nämnd av en 

republikansk president var i sin tur tvungen att kommentera detta vid nästa konsert för 

att undvika kopplingen till Reagan i fortsättningen.6 

För en författare som beskriver ett samhälle eller en klass är det intressant 

att fråga sig om det krävs kunskap om Springsteens biografi för att läsaren/lyssnaren ska 

förstå Springsteens texter. Blir Springsteen det som Boris Tomsjevski inom den 

formalistiska skolan kallar en biografisk legend det vill säga att författarens liv blir 

viktigt för förståelse av texten?7 Krävs det en nyckel i form av kunskap om Springsteen 

för tolka textens innebörd eller är texterna generella nog för att tolkas som bilder av det 

amerikanska samhälle som Springsteen skildrar? 

En annan aspekt av sånger är intermedialiteten mellan texterna och 

musiken och det samspel som sker mellan text och musik. Till skillnad mot traditionell 

lyrik påverkar musiken textens utformning vilket innebär både begränsningar och 

möjligheter i jämförelse med traditionell lyrik. Frågan om rocktexter kan hänföras till 

                                                 
2 Paul Tenngart. Litteraturteori, 2 uppl. Malmö, 2010, s 56. 
3 Tenngart, s 55. 
4 Born in the USA (1984) 
5 Peter Ames Carlin. Bruce. Stockholm, 2012, s 341.  
6 Carlin, s 342. 
7 Tenngart, s 24. 
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och jämföras med tradtionell lyrik får väl anses besvarad i och med att Bob Dylan fick 

Nobelpriset i litteratur 2016 för att ha ”skapat nya poetiska uttryck inom den stora 

amerikanska sångtraditionen”.8  

 

5 Metod 
Som grund för min analys har jag utgått från den modell som Magnus Nilsson 

presenterar i sin bok Arbetarlitteratur. 9  Nilssons definitioner och modell utgår 

visserligen från den svenska arbetarlitteraturen men min bedömning är att modellen är 

användbar för mitt ändamål ger en fullgod begreppsapparat som kan hantera begreppet 

generellt. Arbetet med att analysera texterna och relatera hur dessa förhåller sig till 

arbetarlitteraturen behövs en definition av de begrepp som kan användas. 

För arbetet med att analysera texterna och relatera hur de förhåller sig till 

arbetarlitteratur behövs definitoner för de begreppp som används.  Magnus Nilsson 

utgår i sin bok från Nationalencyklopedin, NE, för en definition av begreppet 

arbetarlitteratur.10 Nilsson konstaterar att begreppet arbetarlitteratur inte finns med i NE 

men däremot finns begreppet arbetardiktning och det lite mer ålderdomliga 

proletärdiktning vilket har använts som dess synonym. Defintionen i NE av begreppet 

arbetardiktning är diffus, ”begrepp som främst innefattar litteratur vars författare vuxit 

upp under proletära förhållanden och själva kroppsarbetat”.  NE tar även upp det mer 

allmänna begreppet arbetarskildring vilket inte säger något om författarens ursprung och 

ideologiska hållning. Magnus Nilsson utvecklar detta resonemang i boken 

Arbetlitteratur och väljer arbetarlitteratur som generellt begrepp i boken och som 

synonym för begrepp som arbetar- och proletärdiktning. 

Men Springsteen är en musiker och begreppet arbetarlitteratur kan i 

sammanhanget synas lite felriktat även om det är främst texterna som analyseras. NE tar 

upp det närliggande begreppet arbetarmusik men även detta begrepp är precis som i 

fallet med arbetarlitteratur relativt diffust definierat med flera alternativa definitioner. 

Begreppet kan definieras ”som musik inom arbetarrörelsen till exempel kampsånger”, 

”musik som handlar om och är skriven av arbetare” eller i sin vidaste form ”all den 

musik som arbetare utövar eller lyssnar på”. Ingen av definitionerna är tillräcklig exakt 

och de motsägs också av den kommentar som avslutar artikeln, ”Musikundersökningar i 

Sverige från 1960-talet och framåt visar att det inte är denna typ av musik som arbetare 

                                                 
8 http://www.svenskaakademien.se/nobelpriset/nobelpriset-i-litteratur-pristagarna 
9 Magnus Nilsson. Arbetarlitteratur. Lund, 2006 
10 Nilsson, s 9-10. 
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vanligen lyssnar på utan snarare schlager, pop/rock och annan populärmusik”. Med 

andra ord känns begreppet arbetarsång som något som beskriver arbetare och 

arbetarklass som passé och är inte lämpligt att använda för som grund. Jag kommer att 

liksom Nilsson att använda begreppet arbetarlitteratur där så krävs i analysarbetet. 

För analysen av texterna har jag gjort en komparation av ett urval av 

Springsteens texter baserat på begreppen begreppen arbete och arbetare. Som grund för 

jämförelsen läser jag de texter som jag valt ut. Läsningen av texterna bearbetas med 

stöd av intervjuer och litteratur om och med Springsteen. Som sekundärkällor använder 

jag Springsteens självbiografi Born to Run samt Peter Ames Carlings biografi Bruce. 

Dessutom relaterar jag till annan arbetslitteratur/arbetarsånger som 

påverkat Springsteen, i första hand av Woody Guthrie och Pete Seeger. Jag använder 

också Joe Hill som referens när det gäller Springsteens roll som ”the working man’s 

poet.” 

 
6 Avgränsningar 
Bruce Springsteen är en mycket produktiv kompositör och en stor produktion ställer 

krav på begränsning av det analyserade materialet, Jag har fokuserat på ett urval av 

texter som beskriver olika aspekter av begreppen arbete och arbetare och då främst 

under perioden 1973-84. Under den här perioden ger Springsteen ut sina första sju 

album vilka också lägger grunden till hans karriär.11 Vid analysarbetet såg jag en tydlig 

förändring i Springsteens sätt att beskriva arbetet och arbetare i texterna på albumen 

Born to Run (1975) och Darkness on the Edge of Town (1978). Springsteen slår igenom 

med Born to Run och efter detta förändras hans motiv och värderingar. Det nästan stora 

fokus som han haft på musiken fram till dess  kompletteras efter hand med engagemang 

i olika frågor samt egna funderingar kring familj och barn. Arbetet och dess roll får på 

de senare albumen en allt större plats i sångerna även om det sällan får huvudrollen. 

Efter Born in the USA tar Springsteens musik och texter andra vägar och blir mer 

evolutionär än revolutionär. Han arbetar mer som soloartist och samarbetar inte  med E 

Street Band under nästan femton år. 

Det finns fler texter som kan övervägas men de sånger jag valt ut anser jag 

är representativa för Springsteens utveckling och positionering som artist och relevanta 

för min analys avseende arbete. Urvalet är helt mitt eget och kan diskuteras men i en så 

                                                 
11 En lista över refererade album finns i bilaga A. 
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omfattande produktion som Springsteens kan endast ett begränsat antal texter 

behandlas. 

 
7 Forskningsöversikt 
Den här uppsatsen bygger på två olika forskningsområden. Dels forskningen kring 

Bruce Springsteen som artist och kulturellt fenom och dels arbetarlitteratur som genre. 

Mycket har skrivits om Bruce Springsteen och det är inte svårt att hitta artiklar, böcker 

och essäer som behandlar olika aspekter av både artisten, hans verk och hans budskap. 

Redan 1992 såg Steve Dougherty tillbaka på Springsteens karriär i People Magazin “He 

was the blue-collar boss of rock, a poet who gave voice to the woes of the working 

class, to the yearnings of teens and to everyday dreams and fears, loves and losses” 

samtidigt som han konstaterar att Springsteen med albumen Human Touch och Lucky 

Town återkommit till sin gamla roll.12  Synen på Springsteen ”the blue collar or 

working class poet” delas av många men väldigt få går in i detalj på hur och varför 

Springsteen får defintionen och hur arbetare och arbetet påverkat hans texter. 

Det andra delen av forskningen som är intressant är arbetarlitteraturen som 

är ett mycket komplext begrepp. Vad omfattar begreppet och hur definieras det? Nilsson 

utgår från Ludwig Wittgensteins tankar att ords betydelse är beroende av hur de 

används.13  

Nilsson ger flera exempel på definitioner men föreslår bland annat 

litteratur som av läsaren kopplas samman med arbetarklassen som en definition men 

den är inte definitiv.14 Han utgår i sitt resonemang kring arbetarlitteratur från professor 

Lars Furulands definition av begreppet arbetardiktning i tre delar, litteratur om arbetare, 

litteratur för arbetare och litteratur av arbetare.15 Furuland ser inget krav att alla tre 

delarna ska uppfyllas men troligen räcker det inte med bara en del av begreppet. 

Furuland menar att det är skärningspunkten mellan de tre delarna som är viktig medan 

Nilsson menar att skärningspunkten måste definieras. 

Litteratur om arbetare och arbetarklassen är svår att tydligt definiera som 

enskilt begrepp utan det används ofta i kombination med andra begrepp. Skulle det 

användas som enskild definition skulle det vara svårt att ange hur mycket som måste 

beskrivas av arbetare och arbetarklass för att litteraturen ska kallas arbetarlitteratur.16  

                                                 
12 http://people.com/archive/the-boss-is-back-vol-37-no-13/ 
13 Nilsson, s 9. 
14 Nilsson, s 25. 
15 Nilsson använder begreppen arbetarlitteratur och arbetardiktning synonymt. Nilsson, s 10f. 
16 Nilsson, s 22. 
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Litteratur för arbetare är också en svår definition att använda enskilt. En 

tolkning är att det är litteratur som läses av arbetare och tar arbetarnas perspektiv men 

det är problematiskt att definiera vad detta innebär. Litteraturen kan enligt defintionen 

för arbetare skrivas av vem som helst vilket för oss till den tredje delen av 

definitionen.17 

Litteratur av arbetare innebär att den som skriver måste komma från 

arbetarklassen och/eller ha ett kroppsarbete. Räcker det med att komma från 

arbetarklassen eller måste författaren ha egen erfarenhet av kroppsarbete? Hur aktuella 

måste erfarenheten vara och vad händer om författaren studerar vidare eller helt slutar 

arbeta och lever på lönen som författare?18 

De tre definitionerna är utan tvekan användbara men mest som grund för 

analys och diskussion. De bör användas tillsammans och med fokus på 

skärningspunkten hur de tre delarna täcks in i respektive text. I kombination med 

Nilssons föreslagna defintion där läsaren själv gör tolkningen av hur väl texten kopplar 

till läsarens egen definition till arbetarklassen är begreppen användbara. Det blir trots 

detta en ganska vag definition men den är ändå användbar vid komparativa analyser 

som mall för indelning.  

Stephen Michels tar upp Springsteen och arbete ur tre olika perspektiv 

baserade på Karl Marx och Max Webers perspektiv på kapitalismen samt den tyska 

filosofen Hannah Arendts distinktion mellan ”labor”, ”work” och ”action”.19 Det är 

främst skillnaden mellan ”labor” och ”work” som är intressanta när det gäller 

Springsteen. ”Labor” är det mer repetitiva arbetet medan ”work” är den mer skapande 

delen. Båda begreppen kan användas för att förfina resultatet av Nilssons defintioner. 

Michaels fokuserar analysen i sin artikel i Springsteens texter på texterna i The Ghost of  

Tom Joad som enligt Michaels är det album som innehåller flest texter kring arbete. 

Gränsen mellan arbetarklassen och beskrivningen av densamma är inte 

alltid är synonym när det gäller samhällsengagemang. Det finns många exempel på 

Springsteens engagemang i olika frågor som inte bara berör själva arbetarklassen men 

som för den skull inte heller helt tydligt kan särskiljas från dess värderingar. Ett 

exempel är 1998 när Springsteen skriver kontrakt med Amnesty International om en 

turné tillsammans med andra artister för 40-års jubileet av deklarationen om de 

                                                 
17 Nilsson, s 18f. 
18 Nilsson, s 14f. 
19 Stephen Michels. “Who’s the Boss? Springsteen on the Alienation and Salvation of Work and Labor” 
ur Auxier, Randall E. and Anderson, Doug. (Ed.) Bruce Springsteen and Philosophy. Darkness on the 
Edge of Truth. Open Court Publishing Company, Peru Illinois, 2008, s 17-18. 
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mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter har alltid varit en av grundpelarna för 

arbetarklassen men är ju inte begränsad till denna utan en generell fråga för de flesta 

samhällsklasser. 

En annan utmaning är Springsteens produktivitet under de fyrtiofem år 

som gått sedan han gav ut sitt första album, Greetings from Ashbury Park, N.J.20 Att 

välja ut representativa texter innebär ett ansvar för att selektera relevanta texter. Det 

som underlättar analyser och tolkningar av Springsteens texter är att han äger allt sitt 

material och gärna publicerar äldre material i olika former som kan användas som 

referens. Springsteens sätt att arbeta har inneburit att sånger som spelats ofta i samband 

med konserter och andra framträdanden inte alltid kommit med i de album som 

Springsteen gett ut då de inte passat albumets helhet. Tack vare senare specialutgåvor 

finns möjlighet att ta del av dessa och använda dem för jämförelse eller referens.  

Springsteen har även vid flera tillfällen skapat eller gett material till andra 

artister som av hans producenter bedömts som så bra att de borde ingå i Springsteens 

egna album men där Springsteen själv valt bort dem. Flera av dessa sånger har tagit sig 

högt på hitlistorna med andra artister som till exempel ”This Little Girl” med Gary U.S. 

Bonds, ”Because the Night” med Patti Smith och ”Fire” med Pointer Sisters.21 Gary 

U.S. Bonds har även gett ut en sång av Springsteen som handlar om att inte ha arbete 

och problemen i samband med detta.22 

 

8 Analys och diskussion 
 
8.1 Bakgrund 
En artist som Bruce Springsteen som varit aktiv under mer än fyrtiofem år ger en 

analytiker eller allmänt intresserad person möjlighet att följa utvecklingen när det gäller 

artistens produktion över tiden. Det ger också en möjlighet att få information om de 

värderingar och andra aktiviteter som påverkat utvecklingen. I Springsteens fall till 

exempel genom den självbiografi, Born to Run, som gavs ut 2016 där han beskriver sina 

tankar och minnen kring hur och i vilka miljöer sångerna växte fram. Självbiografier ger 

ofta intressant information men det finns också risker med att lita för mycket på dessa. 

                                                 
20 Greetings from Asbury Park, N.J. gavs ut i USA den 5 januari 1975. 
21 Högsta placeringar på Billboard Hot 100 (första veckan anges): ”This Little Girl” plats 11 20/6 
1981(https://www.billboard.com/charts/hot-100/1981-06-20 Access 2018-06-12), ”Because the Night” 
plats 13 24/6 1978 (https://www.billboard.com/charts/hot-100/1978-06-24 Access 2018-06-12) och 
“Fire” plats 2 24/2 1978 (https://www.billboard.com/charts/hot-100/1979-02-24 Access 2018-06-12). 
22 https://www.discogs.com/Gary-US-Bonds-On-The-Line/master/117143. 
http://www.springsteenlyrics.com/lyrics.php?song=outofwork.  

https://www.billboard.com/charts/hot-100/1981-06-20
https://www.billboard.com/charts/hot-100/1978-06-24
https://www.billboard.com/charts/hot-100/1979-02-24
https://www.discogs.com/Gary-US-Bonds-On-The-Line/master/117143
http://www.springsteenlyrics.com/lyrics.php?song=outofwork
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De upplevs ofta som sanningen men minnen förändras över tid och i en biografi som 

täcker sextiosju år av en människas liv är det lätt att de påverkas.  

Springsteens studioalbum visar ofta på en kombination av värderingar som 

gällde när albumet producerades och Springsteens egna. Till skillnad mot till exempel 

Bob Dylan delas Springsteens produktion inte in i olika faser utan varje album 

representerar en fas i Springsteens liv och utveckling. Det finns dock vissa övergripande 

trender och värderingar mellan vissa album beroende på en viss producent eller det tema 

eller de sånger som ingått i albumet. De tre första albumen påverkades av Springsteens 

situation som artist med skivkontrakt och samma producent vilket också speglar de 

texter som finns representerade på skivorna. När det gäller albumen Nebraska och Born 

in the USA så har sånger som var tänkta att framföras akustiskt på Nebraska arrangerats 

om för E Street Band på Born in the USA. Detta innebar att vissa texter och värderingar 

som gällde för Nebraska även till vissa delar finns med på Born in the USA. 

Bruce Springsteens roll som arbetarförfattare bör i första hand jämföras 

med de arbets-, protest- och folksångare som beskrivit arbetare och deras liv i olika 

sånger från Joe Hill och Woody Guthrie till Bob Dylan och John Lennon. Springsteen 

jämförs ofta med Bob Dylan och han ses av vissa som Dylans arvtagare. Bland annat 

presenterades Springsteen av hans första manager, Mike Appel, för John Hammond på 

Columbia Records som ”bättre än Dylan”.23 John Hammond var den 

skivbolagsrepresentant som ordnade skivkontrakt åt både Dylan och Springsteen. Men 

Springsteen har inte haft en roll som liknar den Dylan hade under 1960-talet även om 

han har skildrat arbetarklassen och sedan sitt stora genombrott 1975 ofta tagit ställning i 

olika frågor. Ställningstagandet har skett både i form av uttalande i form av texter och 

sånger. Det leder till frågan om vad som är arbetarsånger eller kampsånger, vad som 

inte är det och vilket syfte de har. Joe Hill skrev "En pamflett, oavsett hur bra den är, 

blir aldrig läst mer än en gång, men en sång lärs in och sjungs gång på gång".24 Det är 

något som många av de sångare som följt i hans fotspår har vidare utvecklat. Joe Hill är 

intressant att jämföra med Springsteen då han ofta använde kända melodier som han 

satte nya texter till, ett arbetssätt som Dylan också använt. Springsteen spelar på sina 

konserter coverversioner av andra artisters sånger men skriver i princip bara egna 

sånger. Om Springsteen byter eller anpassar texten i en sång är det till hans egna 

melodier. 

                                                 
23 Carlin, s 137. 
24 https://www.svd.se/protestens-nya-roster Access 2018-03-31 

https://www.svd.se/protestens-nya-roster
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När det gäller Bob Dylan så är hans tidiga engagemang och intresse för 

Woody Guthrie väl dokumenterat i flera böcker, bland annat i del ett av Dylans 

självbiografi.25 Till skillnad från Dylan upptäckte Springsteen Guthrie senare i sin 

karriär och då genom att läsa Joe Kleins Woody Guthrie: A Life som gavs ut 1980. Efter 

att ha läst boken började Springsteen under sina livespelningar spela en cover version av 

Guthries ”This Land is Your Land” vilket också var början på Springsteens mer aktiva 

samhällsengagemang.26 Vid We Are One konserten 18 januari 2009 i samband med 

Barack Obamas initieringen till president sjöng Bruce Springsteen ”This Land is Your 

Land” tillsammans med Pete Seeger.27  

Under 2006 uppträdde han tillsammans med The Seeger Session Band och 

sjöng både egna och traditionella sånger. Albumet We Shall Overcome: The Seeger 

Sessions är det enda  av Springsteens album som inte har några sånger som skrivits av 

Springsteen själv utan innehåller traditionella sånger som gjorts populära av Pete 

Seeger.28 

 

8.2 Arbetet i Springsteens sånger 
Vid en läsning av Springsteens texter är det förvånade hur lite Springsteen beskriver 

arbetet i sina egna sånger och då särskilt i de tidigare sångerna. Även om han enligt 

många bedömare beskriver arbetarklassen så beskrivs ofta arbetet implicit eller 

kortfattat. Det gäller särskilt under Springsteens tidiga karriär då arbetet är ett medel för 

att nå något annat mål, något man gör för att man måste. Eller som i ”Working on the 

Highway” som beskriver arbetet under veckan och planerna för helgen med grabbarna 

eller familjen. Springsteen ser inte arbetet som något självuppfyllande utan bara som en 

möjlighet att skapa ett liv utanför arbetet. Det blir inte den kreativa process som Arendts 

ser i begreppet ”work” utan bara det repetitiva i begreppet ”labor”. Är det detta 

repetitiva arbete som är grunden för uppfattningen om Springsteens roll som 

arbetarklassens poet? Definieras arbetarklassen utifrån arbetet som nödvändigt ont? 

Något som måste göras för att ge utrymme för allt annat som är livet eller kan det också 

                                                 
25 Bob Dylan, Memoarer, Första delen. Stockholm, 2004. 
26 En inspelning av ”This Land is Your Land” med inledande presentation från Nassau Coliseum, 
Uniondale, NY i december 1980 finns dokumenterad på albumboxen Live/1975-85. 
27 Carling, s 455-456 samt http://variety.com/2009/scene/markets-festivals/we-are-one-the-obama-
inaugural-celebration-1200473270/ 
28 En utgåva av We Shall Overcome: The Seeger Sessions, American Land Edition innehåller sången The 
American Land, en komposition av Bruce Springsteen   
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vara något utvecklande, något som definierar individen på det sätt som Bruce arbete 

som artist kontinuerligt utvecklar honom som individ?   

Ett typiskt exempel på att arbetet är något som måste göras men som 

också bryter ner arbetaren finns i sången ”Racing in the Streets” där texten tydligt 

speglar att arbetet är något man måste. Men texten ser också arbetet som en 

möjliggörare till en belöning, en frälsning där bilen och inte arbetet blir verktyget för 

individens utveckling. 

Now some guys they just give up living and start dying little by little, 
piece by piece. 
Some guys come home from work and wash up and go racing in the street. 

 
I texten finns inte kravet på att bli vuxen på samma sätt som i andra sånger 

utan här finns lösningen i bilen och tävlandet. Antingen går man bara hem efter arbetet 

och bryts ner av vardagen eller så väljer man ett alternativ som förhindrar detta. Men 

även om bilen och tävlandet är det primära finns det ett också behov av någonting mer 

än bara tävlandet vilket personifieras i flickvännen men utan en vilja till kompromisser 

mellan henne och bilen som båda blir isolerade företeelser precis som arbetet tidigare i 

texten. Berättaren måste välja och han konstaterar att ”the time is right for racing in 

street”. 

Även i sången ”Badlands” finns synen på arbete som en pusselbit som 

måste finnas i livet men inte som något positivt. Här blir arbetet en del av den mörka 

situation och miljö som textens huvudperson befinner sig i. Men arbetet blir också något 

mer än något man bara gör. Här blir arbetet något fostrande. Här ska personen lära sig 

vad som krävs i livet för att huvudpersonen ska bli en del av samhället.  

Working in the field till you get your back burned 
Working ‘neath the wheels till you get your facts learned 
 

I ”Badlands” finns en lösning men till skillnad från ”Racing in the Streets” 

där huvudpersonen accepterade sitt arbete är lösningen i ”Badlands” att påverka sin 

situation, att slå sig fri eller driva fram någon slags förändring av situationen. I 

Badlands är inte acceptans något alternativ även om livet kräver uppoffringar. 

 

Badlands, you gotta live it every day 

Let the broken hearts stand as the price you've gotta pay 



  
 

13 

Keep moving till it's understood 

And these badlands start treating us good 

 

Eftersom Springsteen aldrig haft ett kroppsarbete var kommer 

Springsteens syn på arbete ifrån? Utan tvekan bär han med sig mycket av sina 

värderingar från uppväxten och sina föräldrar och då inte minst relationen till pappan. 

Springsteens mamma arbetade som sekreterare och pappan hade flera olika arbeten 

under sitt liv. Springsteen säger i en essä om skapandet av Darkness on the Edge of 

Town att skrivande är känslomässigt självbiografiskt. ”Most of my writing is 

emotionally autobiographical. You'll got to pull up the things that mean something to 

you in order for them to mean anything to your audience. That's how they know that 

you're not kidding.”29 Min tolkning av detta är att han vill ha en koppling till det han 

skriver om även om den inte är självupplevd men den måste påverka honom 

känslomässigt. Det är också viktigt att han bibehåller kontakten och ärligheten med 

lyssnaren för att skapa och behålla ett förtroende som är en förutsättning för att 

Springsteens texter ska betyda något, inte bara för honom själv utan också den som vill 

uppleva hans skapande.  

Pappans arbete återkommer i flera olika texter. Ett exempel är den sång, 

”Factory”, som Springsteen helt ägnat åt arbete och som gavs ut på Darkness on the 

Edge of Town. Här relaterar texten direkt till Springsteens far, ”I see my daddy walking 

through them factory gates in the rain”. “Factory” är också den första sången på 

Springsteens album där arbetet har huvudrollen. Tidigare har sångerna refererat till 

arbetet på olika sätt men alltid med en grundtanke att arbetet inte är huvudsaken. I 

”Factory” beskriver Springsteen arbetet som är grunden för att kunna leva och ta hand 

om sin familj, att bli vuxen. Han använder begreppet ”the working life” som beskriver 

det repetitiva att gå till ett arbete varje dag vilket återigen ger en koppling till Arendts 

”labor”. Det finns inget kreativt i arbetet bara ett nedbrytande arbete som tar lika 

mycket som det ger, ”Factory takes his hearing, factory gives him life”. Kopplingen till 

hörseln gör Springsteen i sin biografi när han refererar till pappans arbete på 

Karagheusian Rug Mill och dess vävar och öronbedövande maskiner samt i 

dokumentären om skapandet av Darkness on the Edge of Town där pappan arbetar i en 

plastfabrik med liknande öronbedövande maskiner.30 

                                                 
29 The Promise: The Darkness at the Edge of Town Story 
30 Springsteen, s 20. 
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Men det är också intressant att jämföra det färdiga resultatet i ”Factory” 

från Darkness on the Edge of Town med den text som Springsteens skrev från början,  

”Come On (Let’s go tonight)” men som på albumet ersattes med texten till ”Factory”. 

Springsteen jämför i dokumentären om skapandet av Darkness of the Edge of Town 

arbetet med sångerna med reservdelar till bilar. Om man behöver flyttar man delar från 

en bil till en annan för att den ska fungera.31 I ”Come On (Let’s Go Tonight)”/”Factory” 

används samma melodi men texten är helt förändrad. I ”Come On (Let’s Go Tonight)” 

och skildrar huvudpersonen som vill gå till en fest i Factory town men som blir avbruten 

av meddelandet på radion om att Elvis Presley dött. Här skildras arbetet bara som 

referens till den del av staden där festen är, Factory Town. 

Den enda likhet som återstår mellan de båda sångerna är textraden ”death 

in their eyes” men det är olika målgrupper för textraden i de båda texterna. Enligt Carlin 

kommer själva textraden ”death in their eyes” från en av de anteckningsböcker som 

Springsteen anände för att  notera olika textrader och titlar som han hittade i böcker, 

filmer eller skapade själv och sedan använde i olika sammanhang. Springsteen använder 

ofta populärkulturella referenser i texter och titlar.32 Detta innebär att den enda 

återstående delen i omarbetningen egentligen bara var en textrad som Springsteen 

upplevde som så intressant att den fastnade i hans anteckningsbok. 

Men jämförelsen mellan texterna och den förändring som Springsteen 

skapade slutar inte med dessa två texter. Springsteen använder en del av texten till 

”Come on (Let’s go tonight)” i texten till ”Out in the Street”.33 De två första raderna i 

inledningen till texten till ”Out in the Street” är nästan densamma som i ”Come On 

(Let’s go Tonight)” men Factory Town har ersatts med neon lights och den mörka 

stämmningen i den tidigare texten ersätts i ”Out in the Street” med en text som 

beskriver arbete och friheten ute på gatan.  

 

Put on your black dress baby, and put your hair up right 

There's a party way down in Factory Town tonight 

I'll be going down there if you need a ride 

Come on, come on, let's go tonight 

“Come On (Let’s Go Tonight)” 

 

                                                 
31 The Promise: The Making of Darkness on the Edge of Town 
32 Carling, s 272. 
33 The River (1980) 
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Put on your best dress baby and, darling, fix your hair up right 

'Cause there's a party, honey, way down beneath the neon lights 

All day you've been working that hard line 

Now tonight you're gonna have a good time 

”Out in the Street” 

Berättaren beskriver hur han arbetat hela veckan i hamnen och tjänat ihop 

pengar för att kunna ta ut sin flickvän på stan. Här är arbete medlet som ger paret 

möjlighet att vara ute på gatan, där de känner sig hemma och där det är deras regler 

gäller. Arbetet är ett nödvändigt ont men till skillnad mot ”Factory” så tänker berättaren 

i ”Out in the Street” på fredagen redan när han börjar arbetet på måndagen. Arbetet tar 

inte berättarens kropp, själ eller hörsel som i ”Factory”. Men berättaren befinner sig i en 

annan situation än Sropringsteens pappa. Han har flickvän men tittar även efter andra 

flickor på gatan och han nämner ingenting om någon familj. Obundenheten ger honom 

möjlighet att se på arbetet på ett annat, mer otvunget sätt. 

Springsteensbeskriver i sina texter, åtminstone i början av sin karriär, 

arbetet som något, om inte som något negativt, så i alla fall som ett tvång för att 

överleva. Springsteens eget arbete som artist är en ständigt pågående kreativ process 

som till skillnad från föräldrarnas ”labor” hör till till begreppet ”work”. I sången ”The 

Promise” som skrevs under Darkness on the Edge of Town-perioden i slutet av 1970-

talet men som gavs ut först 2010 jämför dock Springsteen rockartistens arbete med 

annat arbete. 

 

Johnny works in factory and Billy works downtown 

Terry works in a rock and roll band looking for that million-dollar sound 

And I got a little job down in Darlington but some nights I don’t go 

 

Men denna syn på att rock and roll går stick i stäv med den syn på sitt eget 

arbete som Springsteen gett vid ett par tillfällen när han sagt att ”that’s why they call it 

playing and not working”.34 Att Springsteen lägger ner minst lika mycket kraft på att 

skriva, spela in och turnéra som vilken kroppsarbetare som helst står dock utom allt 

tvivel så skillnaden i begreppet arbete i de två beskrivningarna i texten motsvarar 

skillnaden mellan ”labor” and ”work”. För Terry, och även Springsteen i sin roll som 

                                                 
34 Bruce Springsteen Special, Sveriges Radio. 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/989587?programid=4918 (Access 2018-05-18) 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/989587?programid=4918
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artist, så blir tolkningen av arbete ”work” det vill säga det är inget som han måste göra 

för att kunna göra något annat utan det är det han måste göra för utvecklas som artist 

och människa. Målet för Terry i texten är att skapa ”the million-dollar sound” 

belöningen som inte bara är pengar utan den musik som han hör i sitt huvud och som 

han försöker återskapa på scen och skiva. Johnny och Billy och berättarens jag har inte 

samma mål för sitt arbete, vilket stämmer in på definitionen för ”labor” . 

Så när det gäller arbete och arbetare använder Springsteen det relativt 

sparsamt i sina texter. I de tre första albumen förkommer det mycket sällan men 

perioden mellan 1975 och 1978 innebär en förändring där Springsteen utvecklar ett 

engagemang utanför sin sfär som rockartist och tar ställning på ett sätt som speglas i 

hans texter. Även om ”Growin’ up” förekommer redan på första albumet är det på 

Darkness on the Edge of Town som olika aspekter på att bli vuxen utvecklas. Denna 

utveckling fortsätter även på The River och Born in the USA samtidigt som Springsteen 

utvecklar ett samhällsengagemang på det akustiska albumet The Ghost of Tom Joad. 

Texten i titelsången är inspirerad av John Ford’s filmatisering av Grapes of Wrath 

(Vredens Druvor, 1940). 

Springsteen beskriver ofta arbetet som ett tvång, något som man måste 

göra för få göra något annat men trots det en viktig del av det egna livet. I vissa fall är 

arbete något som krävs för att passa in i samhället eller olika situationer. I undantagsfall 

är arbetet fokus för hela texten som i ”Factory” men mycket sällan blir arbetet i 

Springsteens texter utvecklande. Det är alltid ”labor” och ”work”-delen behåller han för 

sig själv genom att skriva texter och musik och sedan framföra dem. 

Så krävs det att lyssnaren har kunskap om Springsteen själv för att kunna 

ta del av och förstå Springsteens texter? När det gäller vissa texter ges ett större djup 

och förståelse om det finns en kunskap om Springsteens bakgrund och referenser men 

ingen text kräver det. Springsteen ställer inte krav på att vara en biografisk legend där 

det krävs kunskap om hans biografi för att kunna ta del av hans texter.. Däremot kräver 

texterna en viss kunskap om och förståelse för det amerikanska samhället och dess 

kultur. En intressant reflextion i sammanhanget är hur väl Springsteens texter tas emot 

av den svenska Springsteen-publiken.  

Springsteen arbetar mycket med sina texter och arbetar om dem som i 

exemplet med ”Come On (Let’s Go Tonight)”, ”Factory” och ”Out in the Street”. 

Omarbetningarna och justeringarn gör att de ofta är minimalistiska och bygger på att 

läsaren/lyssnaren är insatt i olika ämnen och de speciella begrepp som kan relateras till 
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ämnena för att få en djupare förståelse för innehållet i Springsteens texter. I ”Racing in 

the Streets” etablerar Springsteen förutsättningarna med raderna: 

 

I  got a sixty-nine Chevy with a 396, Fuelie heads and a Hurst on the floor 

She’s waiting tonight down in the parking lot outside the Seven-Eleven 

store 

 

Att det handlar om en bil som står på en parkering utanför affären är tydlig 

för de flesta men för de initierade framgår också att det är en specialutrustad 

Chevrolet.35  Med en mer större kunskap om bilar skapas också bättre förutsättningarna 

för inresset för racing som Springsteen beskriver i texten. Detta ökar också förståelsen 

för att detta är något att se fram emot, belöningen, efter att ha gjort det som krävs det 

vill säga arbetet. 

 

8.3 Springsteens sånger som arbetarlitteratur 
Så mot bakgrund av beskrivningarna av arbete som en del av livet i Springsteens sånger, 

är texterna arbetarlitteratur och i så fall hur förhåller de sig till annan arbetarlitteratur? 

Svaret beror på vilken infallsvinkel vi väljer för att definiera arbetarlitteratur och vilka  

beroenden som finns till annan arbetarelitteratur. Om defintionen avser arbetarlitteratur 

skapad i samma tradition av diktare som Joe Hill och Woody Guthrie som med sina 

sånger spred ett budskap om arbete, arbetare och deras villkor så gäller det också för 

Springsteen även om Springsteens fokus inte ligger på arbetet utan mer på vad arbete 

skapar förutsättningar för. Men det är en ganska trubbig definition som stämmer in på 

de flesta artister som engagerar sig i en fråga och framför en eller flera lämpliga sånger. 

I artikeln iNationalencyklopedin framgår att de flesta arbetare sedan 1960-talet och 

framåt lyssnade på samma sorts musik som andra grupper i samhället och inte på 

specifika arbetarsånger. Musiken är inte kopplad till gruppen arbetare som sådan. 

För att få ett mer detaljerat och diffrentierat svar utgår jag ifrån de tre 

infallsvinklar avseende litteratur som Nilsson/Furuland presenterar, litteratur av, för och 

om arbetarklassen. Att Springsteen är en författare från arbetarklassen stämmer delvis. 

Han är född och uppväxt i en typisk amerikansk arbetarklassfamilj och många av de 

värderingar som han bär med sig kommer från uppväxten. Men han lämnar också denna 

                                                 
35 Enligt tidskriften Rolling Stone går det inte att montera Fuelie heads på den här typen av motor. 
https://www.rollingstone.com/music/pictures/rolling-stone-fact-checks-famous-rock-songs-
20110223/bruce-springsteen-racing-in-the-street-0946051 (Access 2018-05-18) 

https://www.rollingstone.com/music/pictures/rolling-stone-fact-checks-famous-rock-songs-20110223/bruce-springsteen-racing-in-the-street-0946051
https://www.rollingstone.com/music/pictures/rolling-stone-fact-checks-famous-rock-songs-20110223/bruce-springsteen-racing-in-the-street-0946051
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arbetarklass miljö tidigt och han tar aldrig steget till att själv bli en arbetare utan väljer 

en annan väg som skapande artist och undviker arbetet i formen av ”labor”. Detta leder 

till frågan om det räcker för en författare att vara uppväxt i arbetarklassmiljö för man 

ska anses skriva arbetarlitteratur eller måste författaren också ha egen erfarenhet av 

kroppssarbete och dess villkor? Räcker Springsteens emotionella själbiografi för att 

kompensera för avsaknaden egen, praktisk erfarenhet? Kan Springsteens arbete som 

artist likställas med arbetarklassens upplevelser, krav och villkor eller är skillnaden 

mellan den praktiska erfarenheten av arbetet som ”work” och som ”labor” för stor? 

Eller behövs det inget arbete utan det räcker med att betrakta arbetarklassen och dess 

villkor för att kunna skriva arbetarlitteratur? När det gäller Springsteen är detta 

relevanta frågor och vi har sett att han inom samma ram kan producera olika texter med 

helt olika innebörd men när det gäller kroppsarbete  gör han det genom betraktarens öga 

och inte genom egna upplevelser. Ett exempel där Springsteens använder av 

betraktelsen av arbetet som verktyg är hyllningen till systern Virginia och hennes man 

och det arbetarklassliv som de levt i sången ”The River”.36 Även om Springsteen 

berättar i första person så är det Virignias liv som texten beskriver, sett ur hennes mans 

synvinkel. Sången beskriver ett arbetarliv där det faktum att kvinnan blir med barn 

kräver att det unga paret tvingas ta steget ut vuxenlivet och måsteuppfylla de kriterier 

som definieras av deras klass när det gäller regler och värderingar i stället för det liv de 

drömde om. 

 

Then I got Mary pregnant and man that was all she wrote 

And for my nineteenth birthday I got a union card and a wedding coat 

We went down to the courthouse and the judge put it all to rest 

No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers no wedding 

dress 

 

Texten till “The River” är ett bra exempel på att Springsteen kan skriva 

texter som kan kategoriseras som arbetarlitteratur i betydelsen litteratur om arbetare och 

deras liv. Beskrivningar som berör honom personligen där han har tagit betraktarens roll 

men också har direkta kopplingar till det som sker. Men man får inte svar på frågan om 

det är för att Springsteen kommer från arbetarklassen det vill säga litteratur av en 

arbetare eller för att han är en bra historieberättare inom rocktextens format. 

                                                 
36 Springsteen, s 46. 
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Detta för oss till den del av definitionen som handlar om att 

arbetarlitteratur är för arbetare. Jag har svårt att se att Springsteens musik och texter 

direkt vänder sig till arbetare. Snarare är det så att Springsteen målar upp en värld som 

olika grupper kan dela om de kan identifiera sig med texten och dess värderingar. 

Springsteens berättelser fokuserar mer på det lyssnaren kan uppleva utanför arbetet som 

kärlek, frihet och möjligheten att fortsätta framåt längs vägen.  

Den tredje delen av modellen gäller om Springsteen skriver om 

arbetarklassen eller ej. Även här är texten till ”The River” ett bra exempel på att 

Springsteen kan skriva om arbetare och deras förhållanden. Texten övergår från en 

beskrivning av att ta steget från ungdomen till vuxentvärlden till en beskrivning av hur 

den amerikanska arbetarklassens villkor förändrades under 1970-talet. Konkurrensen 

från utlandet innebär en regression i inom många områden av arbetsmarknaden. Både de 

drömmar som paret en gång hade och det liv de planerar att bygga upp tillsammans  

krossas. 

 

I got a job working construction for the Johnstown Company 

But lately there ain’t been much work on account of the economy 

Now all them things that seemed so important, well mister they vanished 

right into the air 

Now I just act like I don’t remember, Mary acts like she don’t care. 

 

Här beskriver Springsteen arbetarklassen och dess villkor. Vilka 

möjligheter, svårigheter, uppoffringar och kompromisser som de unga måste anpassa 

sig till för att komma vidare i livet. Men precis som när det gäller att skriva baserat på 

praktiska erfarenheter utifrån sin egen klasstillhörighet så är det bara detaljerna som 

jobbet som är unika när Springsteen skriver om arbetarklassen. I det här fallet skriver 

snarare han om bilden av ett bra liv oavsett om det gäller arbetare eller ej, bilden av 

detta liv baseras i det här fallet på Springsteens egna erfarenheter och värderingar men 

dessa är mer förknippade med hans behov än med en inriktning att skriva om 

arbetarklassen. 

Men vad är arbetarklassen mer än arbete? Springsteen gör sina egna val 

som till exempel kärlek och bilar. Dessa bör ingå i defintionen eftersom Springsteen så 

ofta utsetts till arbetarklassens poet. Men det finns många medlemmar i arbetarklassen 

som inte är intresserade av bilar eller kärlek och ändå ser Springsteen som en poet som 
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beskriver deras verklighet. Vem är det som tolkar Springsteens texter och säger att det 

är en skildring av arbetarklassen? Och vem säger att det inte är det? Springsteen säger i 

dokumentären om hur albumet Born to Run gjordes att han inte bestämmer sig för vad 

han ska skriva om utan mer arbetar utifrån en rad eller eller stycke text. Texterna till 

både ”Thunder Road” och ”Born to Run” skapades ur titlarna. Men innebär detta att 

Springsteen bara skriver för sig själv eller har han någon form av läsare i tankarna när 

han skriver sina texter? En diktare som vet vad han vill, ser målet tydligt framför sig 

och arbetar tills han kommer dit även om det innebär ett högt pris i tid och pengar.  

 

8.4 Diskussion 
Springsteen har skapat sig en nisch där det finns ett engagemang för den lilla människan 

utifrån Springsteens egna erfarenheter och emotionella självbiografi. I denna nisch 

kombinerar Springsteen olika former av engagemang inom områden som politik, 

samhälle och kultur. Denna sammansatta bild av Springsteen är den som lyssnaren 

tolkar och värderar tillsammans med den musik och de texter som han skapar. Men i 

denna bild finns också bilden av beskrivaren av arbetarklassen baserad på Furulands 

tredelade modell som användes i analysen. Visserligen kan Springsteen inordnas mer 

eller mindre i alla de tre delarna, och då framförallt i delen som beskriver honom som 

en del av arbetarklassen. Men vare sig den enskilda delen eller den skärningspunkt 

mellan delarna som Furuland definierar beskriver Springsteens plats i och/eller koppling 

till arbetarlitteraturen. 

Då återstår den defintion som Nilsson lanserade mot bakgrund av 

Furulands modell som innbär att det är läsaren/lyssnaren som själv kopplar samman 

texten med sin definition av arb etarklassen. Det innebär att det inte handlar om texter 

som är avsedda för eller skrivna av representanter ur arbetarklassen utan det är texter 

som läsaren anser höra till arbetarlitteraturen och beskriver arbetarklassen. Fördelen 

med detta synsätt är att det är flexibelt och bygger på de referenser som 

läsaren/lyssnaren har. Nackdelen med synsättet är att det är svårt att veta vilka 

referenser läsaren/lyssnaren har vilket gör definitionen vag. Då återstår frågan om 

definitionen behöver vara tydligare eller om det är tillräckligt för att användas för 

positionering av texterna? 

Utifrån dessa resonemang är läsardefinitionen att föredra då den medger 

ett användande av ett definierat begrepp och förståelsen är ju det grundläggande syftet 

med användningen av definierade begrepp. Den relativt vaga definitionen innebär att 
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lyssnare/läsaren utgår från sitt eget perspektiv huruvida Springsteen uppfyller 

lyssnaren/läsarens krav på arbetarlitteratur. För egen del identifierar jag mig inte med 

Springsteens intresse för bilen men däremot metaforen med vägen som grund för det 

okända, nya platser och möjligheter. Jag identifierar mig också med Springsteens 

medkänsla och de flesta av engagemang som han medverkat i. Kontentan av detta 

resonemang är att definitionen fungerar för min del men att den ska användas med 

försiktighet som en definitiv definition.  

 

9 Sammanfattning 
Bruce Springsteen beskriver olika sidor av det amerikanska samhället. Beskrivningar 

som utgår från de värderingar som han tar med sig från uppväxten och sin arbetarklass-

bakgrund. Men Springsteens resa är annorlunda än de flesta andra arbetarförfattare då 

han bara är en betraktare av arbetet som ur ett ”work” perspektiv och med erfarenheten 

av kroppsarbete som har han fått i andra hand och genom tolkningar. Han förmedlar 

andras berättelser och åsikter filtrerade genom egna erfarenheter och drivkrafter. Men 

när det gäller andra delar av livet har han samma förstahandsinformation som alla andra 

som upplevt samma saker. Springsteen har en dokumenterad förmåga att berätta de 

flesta berättelser på två till tio minuter. Att många kan relatera till dessa texter, dessa 

berättelser framgår tydligt under Springsteens konserter både i USA och Sverige. 

Så Bruce Springsteen är en arbetarförfattare och de flesta av hans texter 

kan hänföras till den amerikanska arbetarklassens liv och värderingar. Att arbetet och 

arbetaren förekommer så pass sparsamt i Springsteens texter är inte konstigt sett ur hans 

egen bakgrund och erfarenheter. De exempel som jag redovisat visar på hans roll 

betraktare även när han som i ”The River” berättar i första person. Det innebär att hans 

erfarenheter skiljer sig från hans föregångare Joe Hill och Woody Guthrie vars 

erfarenheter var självupplevda. Däremot liknar hans betraktande arbetssätt där han 

återberättar andras berättelser senare tiders textförfattare och sångare inom 

arbetarlitteraturen som till exempel Pete Seeger och Bob Dylan. Arbete blir för 

Springsteen en bit i det pussel han lägger i sina texter men för honom är arbetet  ingen 

tung belastning för det han gör kallas att spela och inte att arbeta. 
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Källförteckning 
 
9.1 Primära källor 
 
Bruce Springsteens texter i urval: 
“Badlands” 
“Come On (Let’s go tonight)” 
“Factory” 
“Out in the street” 
“The River” 
“Racing in the streets” 
“The Promise” 
“Working on the Highway” 
 
9.2 Sekundära källor 
 
9.2.1 Tryckt material 
 
Auxier, Randall E. and Anderson, Doug. (Ed.) Bruce Springsteen and Philosophy. 
Darkness on the Edge of Truth. Open Court Publishing Company, Peru Illinois, 2008. 
 
Carlin, Peter Ames. Bruce. Bonnier, Stockholm, 2012. 
 
Dylan, Bob, Memoarer, Första delen. Prisma, Stockholm, 2004. 
 
Nilsson, Magnus. Arbetarlitteratur. Studentlitteratur, Lund, 2006. 
 
Springsteen, Bruce. Born to Run. Simon & Schuster, New York, 2016. 
 
Tenngart, Paul. Litteraturteori, 2 uppl. Gleerups Utbildning AB, Malmö, 2010. 
 
 
 
9.2.2 Icke tryckt material 
DVD: The Grapes of  Wrath (John Ford, 1940) 
 
Blu-ray: The Promise: The Making of Darkness on the Edge of Town ur boxen The 
Promise: The Darkness at the Edge of Town Story 
 
http://www.svenskaakademien.se/nobelpriset  
 
http://people.com 
 
https://www.billboard.com 
 
https://www.discogs.com   
 
https://sverigesradio.se  

http://www.svenskaakademien.se/nobelpriset
http://people.com/
https://www.billboard.com/
https://www.discogs.com/
https://sverigesradio.se/
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Alla texter är från www.springsteenlyrics.com. Då siten ofta listar flera versioner av 
texten till en viss sång har jag använt den officiella albumversionen eller motsvarande 
version för arbetet. 
 
 

http://www.springsteenlyrics.com/
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Bilagor 
9.3 Bilaga A Bruce Springsteens album 1973-8437 
Nedanstående album är de album som gavs ut under perioden 1973-84. De datum som 
anges avser den första amerikanska utgivningen. 
  
1973-01-05 Greetings from Asbury Park 
 
1973-09-11 The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle 
 
1975-08-25 Born to Run 
 
1978-06-02 Darkness on the Edge of Town 
 
1980-10-17 The River 
 
1982-09-30 The Ghost of Tom Joad 
 
1984-06-04 Born in the USA 
  

                                                 
37 http://brucespringsteen.net/albums (Access 2018-05-18) 

http://brucespringsteen.net/albums


  
 

II 

 
9.4 Bilaga B Valda texter38 
Bilagan innehåller länkar till de fullständiga versioner av de texter som använts för 
analyserna och är avsedd som referens. 
 
9.4.1 “Badlands” 
http://www.springsteenlyrics.com/lyrics.php?song=badlands  
(Access 2018-06-13) 
 
9.4.2  “Come On (Let’s go tonight)” 
http://www.springsteenlyrics.com/lyrics.php?song=comeonletsgotonight  
(Access 2018-06-13) 
 
9.4.3  “Factory” 
http://www.springsteenlyrics.com/lyrics.php?song=factory  
(Access 2018-06-13) 
 
9.4.4 “Out in the street” 
http://www.springsteenlyrics.com/lyrics.php?song=outinthestreet 
(Access 2018-06-13) 
 
9.4.5 “The River” 
http://www.springsteenlyrics.com/lyrics.php?song=theriver  
(Access 2018-06-13) 
 
9.4.6 “Racing in the Streets” 
http://www.springsteenlyrics.com/lyrics.php?song=racinginthestreet  
(Access 2018-06-13) 
 
9.4.7 “The Promise” 
http://www.springsteenlyrics.com/lyrics.php?song=thepromise  
 (Access 2018-06-13) 
 
9.4.8 “Working on the Highway” 
http://www.springsteenlyrics.com/lyrics.php?song=workingonthehighway  
(Access 2018-06-13) 
 
 
 

                                                 
38 http://www.springsteenlyrics.com/index.php (Access 2018-05-18) 

http://www.springsteenlyrics.com/lyrics.php?song=badlands
http://www.springsteenlyrics.com/lyrics.php?song=factory
http://www.springsteenlyrics.com/lyrics.php?song=outinthestreet
http://www.springsteenlyrics.com/lyrics.php?song=theriver
http://www.springsteenlyrics.com/lyrics.php?song=racinginthestreet
http://www.springsteenlyrics.com/lyrics.php?song=thepromise
http://www.springsteenlyrics.com/lyrics.php?song=workingonthehighway
http://www.springsteenlyrics.com/index.php
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