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1. Inledning 

 

1.1  Ämnesval 

Att läsa den amerikanska rockhistorien är ofta att läsa drömmen om Amerika. Den 

förhoppningsfullt framtidsoptimistiska och den spruckna, nedsolkade. Många är de artister 

och låtskrivare som har tillåtit sig att läsas just så. Som kommentatorer av det nationella 

tillståndet men också som uttolkare av den mer svårgripbara idé som utgör konceptet 

Amerika. Artisten gör detta företrädesvis genom sina texter och sin musik, men också med sin 

kropp och bilden av sig själv som katalysator för en kollektiv tanke om vad nationen USA är 

och vad den kunde ha varit. 

 

När Bruce Springsteen 1984 släppte Born In The U.S.A. knöt artisten direkt an till denna 

mytologiska tradition. Born In The U.S.A. skulle komma att bli såväl Springsteens till dags 

dato bäst säljande album som det verk som starkast lyckades etablera en bestämd bild av 

artisten i det kollektiva medvetandet.
 1

 

 

De flesta torde känna igen omslagsbilden. Den amerikanska flaggan, blåjeansen. Symboliskt 

laddad men också sparsmakat stram. Genomslaget lät inte vänta på sig och Born In The U.S.A. 

fortsätter än idag att tolkas och debatteras aktivt som populärkulturellt och visuellt fenomen. 

Enligt min uppfattning är det första och sista gången i Bruce Springsteens karriär som 

artistens image har överskuggat låtmaterialet.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med fokus på Annie Leibovitz omslagsbilder till Bruce 

Springsteens Born In The U.S.A. samt till singelutgåvan av titelspåret undersöka hur 

representationen av en artists image genom skivomslaget realiseras och tolkas.
2
 

 

1.3 Frågeställning 

Min huvudsakliga frågeställning är hur skivomslaget bidrar till att etablera en artists image, 

samt hur denna låter sig tolkas. Jag vill också undersöka hur artisten genom den image som 

upprättas i omslagen skapar sig själv som en del av det mytologiska konceptet USA.  

                                                      
1
 Lewis, John, Born In The U.S.A. red. Jones, Alan, Uncut: Ultimate Music Guide, 2010, s 66.  

2
 Se bild 1 och 2 
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Jag kommer att studera och analysera omslagsbilderna och närliggande material och försöka 

att knyta dessa till samtida konstnärliga och sociala konventioner och kontexter. 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats behandlar skivomslaget som ett intermedialt och mångkonstnärligt fenomen. 

Det är därmed oundvikligt att koppla bildmaterialet till albumets övriga beståndsdelar. Text 

och musik kommer således, där det är väsentligt för studieresultatet att refereras till. Viktigt är 

dock att poängtera att skivomslagen och det visuella är den här uppsatsens huvudsakliga 

fokus. Några djupdykningar i övriga texter kommer således inte låta sig göras. Istället 

kommer text och musik att fungera som ett stöd i studiet av omslagsbilderna för att klarlägga 

tematik och ge behövlig bakgrund till studieobjekten. 

 

Vidare kommer jag utöver de huvudsakliga omslagsbilderna att uppehålla mig något vid 

bildmaterial som inte har en lika direkt koppling till skivomslaget. Exempel på sådant 

material kan vara konstverk, filmbilder eller andra skivomslag såväl från Bruce Springsteens 

egen produktion som från andra artister vilka på ett eller annat sätt kan anses ha koppling till 

det behandlade ämnet. 

 

1.5 Forskningsöversikt 

1.5.1 Nick DeVille 

Skivomslagsdesignern Nick DeVille ger i sin bok Album: Style and Image in Sleeve Design 

en historisk och estetisk överblick över skivomslagets historia, från det sena 1800-talet till 

idag. DeVille skriver om hur skivomslagsdesign kan betraktas som förpackning och 

marknadsföring av ett album men också som en del av den amerikanska folkkulturen och i 

förlängningen också en viktig del i det moderna mytskapandet kring populärkultur.
3
 

1.5.2 Asbjørn Grønstad och Øyvind Vågnes 

Asbjørn Grønstad och Øyvind Vågnes diskuterar utifrån visuella kulturstudier i sin bok 

Coverscaping: Discovering Album Aesthetics skivomslaget som ett konst- och 

bildvetenskapligt forskningsområde i sin egen rätt. Författarna framhäver möjligheterna till att 

                                                      
3
 DeVille, Nick, Album: Style and Image in Sleeve Design, 2003 s 8. 
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genom ett semiotiskt perspektiv analysera skivomslaget som en del av en större konstnärlig 

helhet, men också som en del av flera stora samhälleliga kontexter. 

 

Likt författarna kommer jag att förhålla mig till albumet som ett blandmedium, bestående av 

såväl musiken i sig som av grafiskt material och tryckt text.
4
 Fokus kommer att läggas på 

skivomslaget som intermedialt, ofta narrativt laddat fenomen väl lämpat för semiotisk analys.     

 

1.5.3 Colleen J. Sheehy 

Colleen J. Sheehy, filosofiedoktor och utbildningsrektor vid Frederick R. Weissman Art 

Museum i Minnesota analyserar i artikeln Bruce’s Butt: Masculinity, Patriotism, and Rock’s 

Ecstatic Body skivomslaget till Born In The U.S.A. ur ett genusperspektiv. 

 

Sheehy fokuserar på hur manskroppen ofta har varit en framstående och betydelsefull del av 

rock ’n’ roll som signalerar styrka och pondus.
5
 Författaren gör en direkt koppling mellan 

Springsteens poserande på skivomslaget och kontrapost, den pose som stammar ur den 

grekiska skulpturkonsten och som kom att utgöra en idealiserad bild av maskulinitet inom den 

västerländska kulturen.
 6

 

 

Sheehy läser sedan samspelet mellan flaggan och den fragmenterade kroppen som symboler 

för USA:s stridanden i Vietnam. Sheehy kopplar samman omslagsbilden med författaren Ron 

Kovics självbiografi Born on the Fourth of July, vilken väckte Springsteens engagemang i 

Vietnamfrågan. Kovic återvände från kriget förlamad från midjan och neråt och Sheehy 

menar sig se omslagsbilden till Born In The U.S.A. som en kritisk symbol för den i kriget 

offrade manskroppen.
7
 

 

Jag kommer i denna uppsats att uppehålla mig vid somlig av den tematik vilken Sheehy 

uppmärksammar i sin analys av omslagsbilden. Vietnamkriget och den skugga det kastar på 

nationen USA kommer att undersökas närmare i anslutning till mytkonceptet. Också 

maskulinitet och kroppslig fysik kommer att behandlas men här med större fokus på 

                                                      
4
 Grønstad, Asbjørn & Vågnes Øyvind, Coverscaping: Discovering Album Aesthetics, 2010 s 11.  

5
 Sheehy J. Colleen, Bruce’s Butt: Masculinity, Patriotism, and Rock’s Ecstatic Body, red. Grønstad, Asbjørn & 

Vågnes Øyvind, Coverscaping: Discovering Album Aesthetics, 2010 s 23. 
6
 Ibid., s 37. 

7
 Ibid., s 39. 
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maskulinitet som retoriskt tilltal samt som en representativ beståndsdel i konstruerandet av 

image. 

 

1.6 Teoretiska utgångspunkter 

Här följer en kortare genomgång av de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

analysarbetet. 

1.6.1. Image 

Begreppet image, vid vilket den här uppsatsen uppehåller sig förstås i den begreppsförklaring 

som görs i Nationalencyklopedin, sedd inom ramarna för skivomslagskonsten. Här beskrivs 

image som det sätt genom vilket exempelvis en artist profilerar sig men också som den bild 

vilken artisten och skivbolaget vill visa upp för andra för att marknadsföra sig själv, sin konst 

och sin produkt.
8
 Också andra attribut vilken artisten vill förmedla genom bilden av sin 

person, såsom politisk tillhörighet eller förhållande till en bred rocktradition kan antas 

innefattas i begreppet image.  

 

1.6.2 Skivomslag, album och intermedialitet 

I denna uppsats behandlas musikalbumet som en mångkonstnärlig artefakt. Skivomslaget 

kommer således att läsas som en del av en större helhet där text, musik och bild möts för att 

forma ett meningsskapande konstnärligt verk.   

 

Nick DeVille pekar på hur det kombinerade uttrycket av musik, visuella bilder och artistens 

utstrålning och karisma har kommit att ge skivomslag en ikonisk styrka.
9
 DeVille skriver att 

projiceringen av identitet genom skivomslaget är ett sätt att skapa en visuell motsvarighet till 

musikens karaktär. Här har artisten en möjlighet att manifestera sin tillhörighet till en viss 

genre genom diverse stilbundna attribut, men kan också transportera tematik från musik och 

lyrik till det visuella.
 10

  

 

Grønstad och Vågnes uppmärksammar likt DeVille den omedelbara ikoniska kraften i 

skivomslaget vilken genom en organisation bestående av fotograf, skivbolag, visuella 

                                                      
8
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sok/image?type=NE, (2011-01-16) 

9
 DeVille, Nick, 2003 s 8. 

10
 Ibid., s 10. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sok/image?type=NE
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rådgivare och artisten själv, kan kommunicera och bidra till att skapa en bestämd bild av 

artisten.
 11

 

 

Skivomslaget kommunicerar i förlängningen också artistens syn på världen och samtiden 

genom de estetiska attribut som ryms i omslagsbilden och hos vilka återkopplingar till musik 

och text kan tänkas återfinnas. 

 

Jag ser i dessa teorier en möjlighet till att undersöka skivomslagets narrativa funktion i 

kommunikationen med albumets övriga beståndsdelar samt vad det kan tänkas berätta om 

artisten och dennes syn på världen. Värt att uppmärksamma är också om och hur skivomslaget 

i ett tredje steg berättar någonting för lyssnaren/betraktaren – antingen i det direkta mötet med 

omslagsbilden eller som en nyckeldel av albumets övergripande berättelse.   

 

1.6.3 Myten om Amerika 

Den amerikanske historikern Richard Slotkin skriver i sin bok Gunfighter Nation: The Myth 

of the Frontier in Twentieth Century America om hur förståelsen för en nations framväxt kan 

uttryckas genom en symboliskt berättande mytologi där ”myter är berättelser tagna från ett 

samhälles historia som genom ihärdigt användande har förvärvat makten att symbolisera dess 

ideologi och dramatisera dess moraliska medvetande.”
12

 

 

Slotkins syn på mytbildandet av historiska händelseförlopp där ideologi, etik och moral 

förklaras narrativt och genom konstnärliga diskurser, är starkt knuten till populär- och 

masskulturen. Slotkin beskriver hur: 

 

Masskulturen blev central som en gemensam plats för amerikaner att tänka sig […] en grund för 

en ny […] kulturell konsensus kring det amerikanska samhällets riktning och mening […] som i 

berättande form antingen testar ideologiska påståenden gentemot de traditionella värderingar vilka 

konkretiseras inom myter eller bjuder in till projicering av utopiska visioner av ”möjliga” eller 

”alternativa” utfall av nationens historiska vedermödor.
13

 

                                                      
11

 Grønstad, Asbjørn & Vågnes Øyvind, 2010 s 10. 
12

 Slotkin, Richard, Gunfighter Nation: The Myth of the Frontier in Twentieth Century America, 1998 s 5. Min 

översättning av: “Myths are stories drawn from a society’s history that have acquired through persistent usage 

the power of symbolizing that society’s ideology and of dramatizing its moral consciousness” 
13

 Ibid., s 24. Min översättning av: “Mass culture became crucial as a common site in which Americans could 

imagine […] the basis for a new […] cultural consensus on the meaning and direction of American society […] 

played out in story form that either tested ideological propositions against the traditional values embodied in 
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Det mest uppenbara exemplet på hur nationellt mytskapande inom populärkulturen kan 

formuleras torde vara västernfilmen. En mångårig filmtradition som i mångt och mycket har 

bidragit till att forma bilden av Amerika som revolvermannens land. Här återfinns den 

moraliskt dubiöse hjälten som med pistol i hand kämpar för såväl sin egen som den nationella 

frihet som någonstans utgör den amerikanska drömmen.   

 

Slotkins teorier kring konstnärliga yttringar och dess relation till nationella och internationella 

konventioner och händelser kommer att fungera som en stark teoretisk stöttepelare i denna 

uppsats. Mytskapandet är beroende av symboler som genom tiderna har etablerats som 

bekanta referenter till den amerikanska identiteten och som kommer att fungera som ett stöd i 

den semiotiska bildanalysen av skivomslagen. I mötet med bilden ser jag, likt Slotkin medger, 

en möjlighet att blottlägga konventioner och tendenser i relation till såväl dess samtid som 

den historiska och mytologiska tradition till vilken bilden knyter an. 

 

1.6.4 Gränslandsmyten 

Det koncept som lägger grunden för hela det mytskapande vid vilket Slotkins forskning 

uppehåller sig kallar författaren för gränslandsmyten. Konflikt och våld är två centrala 

element inom gränslandsmyten. Ett kolonialismens arv där för de europeiska kolonisatörerna 

ännu outforskade områden måste erövras och den infödda amerikanska indianen drivas ut 

med våld.
14

  

 

Med tiden och i takt med att politiskt engagemang utrikes och kampen mot kommunismen har 

eskalerat har också gränslandet flyttats långt utanför Amerikas gränser. Den grundläggande 

principen, oavsett politisk agenda, förblir inom gränslandsmyten densamma – att driva en 

kamp mot mindre civiliserade folkslag i den territoriella och politiska expansionens intresse.
15

 

Som den absoluta drivkraften för den fortsatta expansionen står vad Slotkin kallar ”savage 

war” 
16

, i denna uppsats hädanefter referat till som indiankrig, av vilken innebörden är att: 

 

 

                                                                                                                                                                      
myth or invited the projection of utopian visions of a “possible” or “alternative” outcome to the nation’s 

historical travail.” 
14

 Slotkin, Richard, 1998 s 11. 
15

 Ibid., s 11. 
16

 Ibid., s 12. 
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Ofrånkomliga politiska och sociala skillnader – grundade i någon sorts kombination av blod och 

kultur gör samexistensen mellan primitiva infödda och civiliserade européer omöjlig på någon 

annan grund än den om underkuvning. […] Med infödingarnas benägenhet för barbari och 

blodtörst i åtanke blir kampen oundvikligen utrotningskrig där ena eller andra sidan försöker 

tillintetgöra sin fiende i grunden.
17 

 

Gränslandsmyten skulle alltså lite krasst kunna sammanfattas som berättelsen om cowboy och 

indian-Amerika. Västernlegendernas tematik nedhackad till sina grundvalar där John Wayne 

och Charlton Heston-figurers kamp för frihet, landområden och civiliserad levnadsstandard 

fortsätter att vara applicerbara på det moderna Amerika, dess vedermödor och politiska 

insatser, såväl inom som utanför landets egna gränser. Viktigt är dock, vilket Slotkin också 

tillstår att inte uteslutande blanda ihop den mytiska representationen med politisk verklighet.
18

 

Jag kommer att förhålla mig till mytskapandet som en möjlighet till analytiskt hjälpmedel i 

studiet av omslagsbilderna. Här blir landet ett mytologiskt koncept med grund i historiska 

händelseförlopp och handlingar vars essens ger återklang i och är applicerbar också på den 

moderna samtiden. 

  

1.6.5 Den amerikanske hjälten och genus 

Den amerikanske hjälten, han – för det är alltid en han – som försvarar gränslandet från yttre 

påtryckningar stammar som redogjorts här ovan ur berättelser om cowboys och indianer. Men 

i det nationella mytskapandet är dessa traditionella hjälteroller knappast låsta till bilden av 

män i cowboyhatt och sporrar. Revolvermannen är en tidlös skepnadsbytare som lika lätt som 

gränslandet flyttas utanför nationen USA byter skepnad och uttryck för att passa in i den 

rådande kontexten. 

 

Den amerikanske hjälten har med åren omformulerats och bytt skepnad, från cowboy till 

militär i Vietnamfilmer eller till 80-talets tungt beväpnade actionhjälte. Han har anpassats till 

rådande tiders vedermödor och konventioner, men den grundläggande tematiken från de 

klassiska västernfilmerna har kvarstått. Kampen för friheten, vilken den än må vara står alltid 

i fokus.   

                                                      
17

 Slotkin, Richard, 1998 s 12. Min översättning av: ”ineluctable political and social differences – rooted in some 

combination of blood and culture – make coexistence between primitive natives and civilized Europeans 

impossible on any basis other than that of subjugation. […] because of the savage and bloodthirsty propensity of 

the natives, such struggles inevitably become wars of extermination in which one side or the other attempts to 

destroy its enemy root and branch.” 
18

 Slotkin, Richard, 1998 s 13. 
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När John F. Kennedy trädde till makten 1960 fördes en aktiv retorik om det nya gränslandet. 

En möjlighet att få USA på fötter ur en ekonomisk synvinkel men också som ett sätt att hålla 

kommunismen i tredje världen stången.
19

 

 

Kennedy projicerade en aktiv bild av sig själv som en klassisk amerikansk hjälte som genom 

indiankrigstematiken såg en möjlighet att rättfärdiga USA:s väpnade insatser i Vietnam. Här 

odlade Kennedy-administrationen en enad bild av landet där det amerikanska folket 

framställdes som plutonen och presidenten den kommenderande ledare till vilken full tilltro 

och lydnad måste sättas.
20

 Således ursäktades också etablerandet av de Gröna baskrarna som 

det nya gränslandets revolvermän och den Vietnamesiska ”vilden” fick spela rollen som den 

amerikanske indianen som måste slås ner i den amerikanska frihetens intresse.  

 

Slotkin liknar de nya revolvermännen vid politiska redskap kopplade till den heroiska modell 

som Kennedy representerade.
21

 Den amerikanska hjälten är med andra ord en vit, manlig 

figur, med fördel orädd att bruka våld och låst i en suddig moralisk idealism där nationens väl 

står i första rummet. Folket som pluton kan snarare antas ha varit en skuggridå för att 

rättfärdiga och visa upp bilden av ett samlat stöd för insatserna i Sydostasien. 

 

Maskulinitetsforskarens R.W. Connell formulerar i sin bok Maskuliniteter teorier om den 

hegemoniska maskuliniteten – tanken om hur en sorts maskulinitet vid ett givet tillfälle anses 

vara den ideala och maktbärande. Connell beskriver hur hegemonisk makt inte behöver vara 

synonymt med faktisk social eller ekonomisk makt. Istället kan ideal från konstnärliga 

yttringar som filmroller eller rockstjärneidentiteter vara de mest prominenta bärarna av 

hegemoniska maskulinitetsideal.
22

 Connells teorier har också direkta kopplingar till Slotkins 

tankar om hjältemyten där ett maskulint ideal etableras och utnyttjas i politiska och sociala 

syften. Connell pekar på vikten av hur sambandet mellan kulturella ideal och institutionell 

makt är viktig för etablerandet av hegemoni och hur nationella institutioner kan erbjuda en 

kollektiv och auktoritär bild av den ideala maskuliniteten.
23

  

 

                                                      
19

 Slotkin, Richard, 1998 s 489. 
20

 Slotkin, Richard, 1998 s 500. 
21

 Ibid., s 503. 
22

 Connell, R.W. Maskuliniteter, 2008 s 115. 
23

 Ibid., s 115. 
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Connells perspektiv kan med fördel appliceras och förankras i amerikansk kultur och klingar 

bekant i Slotkins idéer när Connell beskriver hur den vita mannen är ett resultat av rädslan för 

”vilden” som ett hinder för kolonialismens framsteg.
24

 Den amerikanska idealmannen, den 

Gröna baskern, revolvermannen måste således visa sig manligare än afrikanen, vietnamesen 

eller indianen och med alla medel slå ner denne för de egna politiska idealen och moralens 

skull.  

 

Connell pekar också på vikten av att förstå maskulinitet och våld som ett resultat av 

kristendenser som rubbar genusordningen – exempel på sådana kriser kan vara en växande 

kvinnorättskamp eller militära nederlag.
25

 Medborgarrättsrörelsens frammarsch i sextiotalets 

USA torde också kunna räknas till listan av sociala företeelser där den rådande vita, 

maskulina dominansen sätts ur spel. Dessa tendenser kräver enligt Connell försök till att 

återerövra eller omkonstruera maskuliniteten, såväl genom kulturella som sociala 

företeelser.
26

 

 

Också genusforskaren Laura Mulvey behandlar i sin text Visuell lust och narrativ film synen 

på mannen som ett idealjag. Mulvey talar om den kvinnliga och manliga blicken. Att vara 

betraktad eller att betraktas. Med avstamp i filmmediet beskriver Mulvey hur bilden av ett 

manligt idealjag kan formas genom att betraktaren identifierar sig med den manlige 

huvudrollsinnehavaren på filmduken.
27

 Genom att ”projicera sin blick […] på sitt surrogat på 

duken” kan den makt rollfiguren besitter ”sammanfalla med den aktiva makten hos den 

erotiska blicken”
28

 och ge upphov till känslan av oinskränkt makt. 

 

Mulvey beskriver vidare hur denna idealman, eller hjälten om man så vill, blir en aktiv och 

företagsam gestalt som ”i kontrast till kvinnan som ikon […] kräver ett tredimensionellt 

rum”
29

 för att bli en figur i ett representerat landskap. Mulvey beskriver hur mannen här har 

makten att styra blickar och narrativ i illusionen av ett gränslöst rum.
30

 

                                                      
24

 Connell, R.W. 2008 s 115. 
25

 Connell, R.W. 2008 s 123. 
26

 Ibid., s 123. 
27

 Mulvey, Laura, Visuell lust och narrativ film, red. Cornell, Peter, et al., Feministiska konstteorier, Skriftserien 

Kairos Nummer 6, 2001 s 57. 
28

 Ibid., s 57. 
29

 Ibid., s 58. 
30

 Ibid., s 58. 
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1.7 Den amerikanska drömmen 

Denna uppsats berör konceptet om den amerikanska drömmen. Ett svårgreppbart begrepp som 

vedertaget brukar förstås som varje amerikans rätt till arbete, land, lön och frihet. För att 

ytterligare klargöra ursprunget till tanken om den amerikanska drömmen redogörs här kort för 

den amerikanska framgångsmyten med utgångspunkt i Richard Weiss, professor i historia vid 

University of Califronia, bok The American Myth of Success. 

 

Den amerikanska drömmen föds enligt Weiss ur den ideologiska övertygelsen om alla 

människors lika möjligheter till framgång vilken under det sena 1800-talet mytologiserades 

genom det ramverk av värderingar som nedtecknades av kristna amerikanska puritanister och 

som senare hittade fotfäste i självhjälpsguider och litteratur för liv och leverne.
31

  

 

I dessa verk kopplades dygd ihop med framgång och synd med misslyckande. Genom att leva 

rättroget kunde människan nå såväl frälsning som materiellt välstånd. Weiss beskriver hur 

”framgång sammanslagen med sedlighet betraktades som ett tecken för frihet”
32

 

 

Med bakgrund i dessa, via myt förvärvade övertygelser utvecklades den amerikanska 

drömmen till tanken om varje amerikans frihet att styra över och välja sitt eget öde, med 

materiell lycka och välstånd som belöning för den som lever sitt liv rätt. Den del av det 

moraliska medvetandet vilken berättas om i gränslandsmyten och inbegriper sökandet efter 

och förvärvandet av nya landområden och att hålla stånd mot primitiva folkslags hot mot den 

egna friheten blir således också en omistlig del av den amerikanska drömmen.   

 

1.8 Metod 

1.8.1 Analysmodell och tillvägagångssätt 

Då denna uppsats fokuserar på ett intermedialt konstfenomen inom ramarna för ett starkt 

samhällsorienterat teoretiserande kommer ett bildsemiotiskt analysperspektiv vara det som 

huvudsakligen används i studie- och analysarbetet.  

 

                                                      
31

 Weiss, Richard, The American Myth of Success, 1988 s 4. 
32

 Ibid., s 6. 
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Jag kommer att använda mig av delar av den bildanalytiska modell enligt Göran Sonesson 

vilken framläggs av Anders Marner i Tilde nr. 12, 2009 då denna lämpar sig väl för bred 

analys av såväl bild som kringliggande kontexter.  

 

Jag kommer att studera omslagsbildernas indexikaliteter, rummet och vad som händer i 

anslutning till det. Vidare kommer jag att titta på relationerna mellan olika symboler i 

bilderna. Bildernas retorik, vad som talas om kommer att analyseras liksom konnotationer och 

intertextuella kopplingar till andra bilder eller genrer. Den intermediala relationen mellan bild 

och lyrik kommer att analyseras och jämföras. Likaså bildernas funktions- och cirkulationsart.  

 

Utifrån sagda modell samt teorier kring representation, mytskapande och visuell kultur 

kommer jag att med relevant litteratur och analyser av Annie Leibovitz omslagsbilder att 

undersöka och försöka åskådliggöra tendenser och konventioner som ligger bakom 

omslagsbilderna.  

 

Jag kommer också att undersöka vilken roll den visuella gestaltningen av omslaget spelar för 

representationen av Springsteens image samt vad sagda image kan tänkas representera i en 

eller flera närliggande kontexter.  

 

1.8.2 Material, källor och källkritik 

Jag kommer att använda mig av tryckta vetenskapliga källor inriktade på studiet av 

skivomslag, mytskapande och genus. Merparten av dessa källor är författade av namnkunniga 

och erkända forskare vars teorier och forskningsresultat har refererats till i flera vetenskapliga 

texter. Jag anser således dessa källor vara väl tillförlitliga. Jag kommer också i mindre 

utsträckning att använda mig av källor från etablerad musiklitteratur samt biografiska texter 

med gott erkännande.  

1.9 Disposition 

Jag inleder med en genomgång av teorier samt kort bakgrundshistoria för Bruce Springsteens 

konstnärskap och delar av USA:s historia väsentlig för den fortsatta studien. Också kortare 

lyrikanalyser kommer att göras för att ge ökat stöd i analysen av bilderna. Sedan följer 

semiotiska bildanalyser av studieobjekten. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring 

analysresultaten samt en sammanfattning.  
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2. Bakgrund 

2.1 USA under Reagan 

 

Han ledde USA tillbaka till storhet – gällandes kraften i dess militära försvar, dess ekonomiska 

styrka, folkets frihet – och genom att göra detta etablerade han vårt land som en imponerande 

modell för ett bra samhälle.
 33

 

 

Orden är Ronald Reagans ekonomiske rådgivare Martin Andersons, citerad i Susan Jeffords 

bok Hard Bodies: Hollywood Masculinity in the Reagan Era i ett försök att sammanfatta 

presidentens framgång under dennes åtta år vid makten. Efter många svåra år där den 

nationella moralen hade kullkastats och den amerikanska ekonomin hade körts i botten 

representerade Ronald Reagans tillträde ett uppsving för nationen USA. Här fanns en 

karismatisk ledare, känd för allmänheten via en lång och någorlunda framgångsrik 

skådespelarkarriär, vars persona och image från Hollywood-filmen i mångt och mycket kom 

att etablera Reagan som en pålitlig och stark ledargestalt.
34

  

 

Slotkin beskriver hur Reagan mycket aktivt återuppväckte och kanoniserade symboler och 

ritualer från det allmänna mytskapandet, stammande från presidentens roll som 

skådespelare.
35

 Reagan målade i sina kampanjer upp en ikonisk bild av landet, där inslag av 

det mytologiska landskap vilket genom åren hade etablerats genom Hollywood-filmen 

framställdes som ideala. Men också ledaren själv framställdes som en klassisk amerikansk 

hjälte.
36

  

 

Till skillnad från Kennedy valde dock Reagan att basera hjältebilden av sig själv helt på myter 

som hade producerats i mass- och populärkulturella yttringar och med tiden blivit ”trovärdiga 

substitut för verkliga historiska eller politiska handlingar i giltighetsförklarandet av politiska 

ledares karaktär och ideologiska anspråk”
37

 

 

                                                      
33

 Jeffords, Susan, Hard Bodies: Hollywood Masculinity in the Reagan Era, 1994 s 3. Min översättning av: “He 

led the United States back to greatness – in the power of its military defenses, the strength of its economy, the 

freedom of its people – and by so doing established our country as a towering model of a good society” 
34

 Ibid., 1994 s 4. 
35

 Slotkin, Richard, 1998 s 643. 
36

 Ibid., s 643-644. 
37

 Ibid., s 644. Min översättning av: “credible substitutes for actual historical or political action in authenticating 

the character and ideological claims of political leaders.” 
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Den mytologiska hjältepresidenten blev ett eftersträvansvärt mansideal som skulle rädda 

landet från den svåra avmoralisering det hade fått utstå under åren efter Vietnam. Det 

ursäktade också många av de ekonomiska reformer som Reagan-administrationen vidtog för 

att på nytt få landet på fötter. Reformer som enligt Slotkin delvis stärkte USA:s ekonomi men 

som också svårt felfördelades för att gynna de redan ekonomiskt välmående.
38

 

 

De militära reformerna gick under Reagan huvudsakligen ut på att förstärka försvaret mot 

kommunismens framsteg men utan att drabbas av samma traumatiserande bakslag som följde 

i Vietnamkrigets kölvatten. Lösningen på problemet blev att det så kallade Vietnam-

syndromet – ett retoriskt grepp med avsikten att utmåla varje insats i tredje världen som en 

metafor för misslyckandet i Vietnamkriget vilket uppfattades som ett stort militärt misstag 

och omöjligt att vinna – behandlades som defekt symbolik.
39

  

 

Reagans Vietnamkrigs-revisionism var starkt kopplad till de populärkulturella yttringar, 

främst inom filmmediet, vilka målade upp krigsscenarier där amerikanska soldater inte kunde 

återvända till hemlandet förrän förpliktelserna mot de soldater som kallblodigt hade lämnats 

åt sitt öde i fiendehänder hade uppfyllts. Vänskapsbanden mellan soldaterna var här det 

viktiga och sträckte sig långt bortom framställningen av Washingtons allt mer klenmodiga, 

närmast fega inställning till kriget. Den amerikanske hjälten blev den som i realiteten bar 

landet på sina axlar i ett Vietnamkrig som genom Reagans retorik ansågs vara ”en nobel, 

osjälvisk kamp som hade kunnat sluta i seger om inte Washingtons liberala politiker hade 

bundit militärens händer.”
40

 

 

2.2 Att flytta gränslandet till omslagsbilden 

Som beskrivits ovan är gränslandsmyten ett flyktigt begrepp. Den representerar ett 

mytologiskt landskap som ständigt ändrar karaktär då det omstöps av politiker, konstnärer, 

filmmakare eller musiker som med mytologisk retorik och symbolik ändrar förutsättningarna 

för eller geografiskt flyttar det mytiska utrymmet i eget syfte.
41

 

 

                                                      
38

Slotkin, Richard, 1998 s 648. 
39

 Ibid., s 649. 
40

 Ibid., s 649. Min översättning av: “a noble, unselfish struggle that could have ended in victory if only the 

liberal politicians in Washington had not tied the hands of the military.” 
41

 Ibid., s 5-6 
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Filmen och litteraturens tämligen raka narrativa konstruktion har genom åren lämpat sig väl 

för vädrandet av mytologisk historieskildring men också den amerikanska konsten och 

rockmusiken har arbetat med den mytologiska bilden av nationen USA. Minns till exempel 

Grant Woods American Gothic (1930) och dess representation av urtypen av det unga, rurala 

Amerika och dess purtianistiska tanke om hur hårt arbete för hem och härd bör premieras och 

i slutändan belönas. 
42

 

 

Ett träffande exempel taget ur rockmusiken torde vara The Bands berömda låtar om den 

amerikanska historien och dess mytiska rötter samt bandets visuella image – medlemmarna 

kunde på skivomslagsbilder ses representerade som 1800-talets agrariska sydstatsbönder mot 

bakgrund av ett öppet amerikanskt landskap – som väckte mytologiska bilder av en enklare 

tid, i kontrast till den sociopolitiskt problematiska 1960-tals-samtid i vilken bandet levde och 

verkade.
43

 

 

Genom skivomslagskonsten kan artisten från album till album se den egna visuella identiteten 

omformuleras i samspel med musiken, för att med mytologiska medel aktivt kommunicera 

med samtid, dåtid och konstnärliga och sociala teman. Albumets övergripande tematik kan 

sammanfattas genom det visuella uttrycket men också otydliggöra kopplingen mellan musik 

och lyrik för att ytterligare utmana eller uppmana betraktaren till vidare tolkning och 

omprövning av genom det musikaliska uttrycket förvärvad tematisk förståelse.   

 

2.3 Kort om Bruce Springsteen till och med Born In The U.S.A. 

Den schematiska bakgrund av Bruce Springsteens historia fram till och med Born In The 

U.S.A. som här följer bygger i stor utsträckning på förförståelse jag genom åren har anskaffat 

genom intervjuer, artiklar och böcker. Ytterligare stöd i denna förförståelse kommer att 

hämtas ifrån Uncut: Ultimate Music Guide.  

 

Fram till och med det slutgiltiga artistiska genomslaget med Born To Run (1975) hade Bruce 

Springsteen etablerat bilden av sig själv som den store rockromantikern. Med cineastiskt 

                                                      
42

 Se bild 4 
43

 Se bild 5 
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bildspråk skrev han låtar om flykt från vardagens tristess där räddningen manifesterades i 

kvinnan och den amerikanska bilen.
44

 

 

Springsteens beskriver en amerikansk dröm som enkelt kan sammanfattas. Den handlade om 

en tro på USA som en möjligheternas och förhoppningarnas nation. Ett land där livets 

svårigheter lätt kunde övervinnas genom flykt till en ny plats eller frälsning genom kärlek. 

Föga engagerad i annat än det egna konstnärskapet och med få egentliga politiska eller 

socialkritiska utspel odlade Springsteen en bohemisk image rotad i lika delar Spanish Harlem-

mode som klassisk luffarestetik.
45

   

 

Bruce Springsteens bild av den amerikanska drömmen skulle dock snart komma att solkas. 

Med 1978 års album Darkness On the Edge of Town störtdök en avromantiserad Bruce 

Springsteen ner i en vardagsrealism där det förlovade landet lika mycket var en mödosam 

mylla för arbetarklassens slit och hopplösheten i kölvattnet av Vietnamkriget. Fröet till den 

mer socialt och politiskt medvetne Bruce Springsteen hade såtts och skulle för alltid hänga 

som en skugga över artistens produktion. 
46

 

 

Born In The U.S.A. (1984) föregicks av Nebraska (1981) ett svartsynt soloalbum och den 

musikaliska manifestationen av den totala nationella uppgivenheten efter Vietnamkriget och 

ett land plågat av en nationell ekonomi körd i botten.
47

 Här blottades samhällets baksida lika 

mycket i den avskalade musikens tematik som i det svartvita skivomslaget där betraktaren 

genom bakrutan av en bil, Springsteens ofta återkommande symbol för frihet och flykt, ser ett 

krasst, öde landskap försvinna allt längre bort mot horisonten.
48

 Omslaget är tämligen lätt läst 

som flykten från den krossade amerikanska drömmen. Den förhoppningsfulla pånyttfödelsen 

har grusats och vägen ut leder ingenstans.  

 

Born In The U.S.A. står i svårt beroendeförhållande till sistnämnda album. Ett verk samtida 

med återinvalet av Ronald Reagan som USA:s president som skulle visa sig väsentligt för 

                                                      
44

 McKay, Alastair, Born To Run, red. Jones, Alan, Uncut: Ultimate Music Guide, 2010, s 30. 
45

 Roberts, Chris, The Wild, The Innocent & The E-Street Shuffle, red. Jones, Alan, Uncut: Ultimate Music 

Guide, 2010, s 15-16. 
46

 Scoppa, Bud, Darkness On The Edge Of Town, red. Jones, Alan, Uncut: Ultimate Music Guide, 2010, s 42. 
47

 Spencer, Neil, Nebraska, red. Jones, Alan, Uncut: Ultimate Music Guide, 2010, s 62. 
48

 Se bild 3 
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albumets tematik i allmänhet och dess omslagsbild i synnerhet. Albumet kom att representera 

en hoppfull återuppryckning i kontrast till det nattsvarta töcken som utgjorde Nebraska. 

 

3. Analyser 
I denna del följer de huvudsakliga semiotiska analyserna av de båda omslagsbilderna. Dessa 

föregås av schematiska och tämligen kortfattade analyser av Springsteens lyrik som den 

återges på Born In The U.S.A. som en del av den intermediala helheten och som kan anses 

sammanfatta albumets tematik. Jag väljer att utföra dessa analyser för att förtydliga och ge 

stöd i bildanalyserna. Observera att endast ett urval av låtar kommer att analyseras samt att 

någon analys av albumets musikaliska uttryck inte kommer att göras. Samtliga citat har 

hämtats från Bruce Springsteens officiella webbsajt, www.brucespringsteen.net .  

 

3.1  Lyrikanalys 

3.1.1. Born In The U.S.A. 

Albumets titelspår är en tämligen rak protestlåt. Springsteen tecknar här bilden av en soldat 

som återvänder från kriget i Vietnam och lämnas åt sitt öde i ett USA som vänder honom 

ryggen. Låten inleds med raderna: 

 

Born down in a dead man’s town/The first kick I took was when I hit the ground/You end up like 

a dog that’s been beat too much/Till you spend half your life covering up 

Born in the U.S.A./I was born in the U.S.A. 

 

Omedelbart presenteras bilden av ett land oförmöget att ta hand om sin egen befolkning. Det 

är en svartsynt bild av nationen USA där livet utmålas som hopplöst redan i det mest initiala 

av skeden. När problemen hopar sig för textjaget och ett desperat utspel ska bestraffas 

beskriver Springsteen hur låtens subjekt skickas till kriget i Vitenam. ”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” 

 

Återvändandet framställs senare som lika hopplöst. ”I’m ten years burning down the 

road/Nowhere to run ain’t got nowhere to go” sjunger Springsteen i låtens sista vers vilken 

följs av refrängmantrat ”Born in the U.S.A.” med inslaget ”I’m a long gone Daddy in the 

U.S.A.” för att understryka försummandet av den hemvändande soldaten.  

http://www.brucespringsteen.net/
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När det sista stycket refräng har avverkats följer så raden ”I’m a cool rockin’ Daddy in the 

U.S.A.” där Springsteen plötsligt bryter av och på deus ex machina-manér skriver in sig själv 

i texten som skildrare av samhällstillståndet sett ur en rockstjärnas ögon. 

 

3.1.2. Downbound Train och My Hometown 

I låtarna Downbound Train och My Hometown berättar Springsteen om den ekonomiska 

felfördelningen under Reagan-eran där rika blir rikare och fattiga allt fattigare. Det 

förstnämnda spåret gestaltar arbetarklassens stora förlorare i Reagans USA och berättar hur 

den  ekonomiska kollapsen i slutändan också raserar textjagets kärleksförhållande 

 

I had a job, I had a girl/I had something going mister in this world/I got laid off down at the 

lumber yard/Our love went bad/Times got hard/Now I work down at the carwash/Where all it ever 

does is rain/Don’t you feel like you’re a rider on a downbound train. 

 

I slutändan ser textjaget sig slaget av förlorad kärlek och raserad ekonomi och hårt arbete vid 

järnvägen blir hans enda utväg. 

 

Now I swing a sledge hammer on a railroad gang/Knocking down them cross ties, working in the 

rain/Don’t you feel like you’re a rider on a downbound train. 

 

Den förlorade kärleken kan läsas som kärleken till den krossade amerikanska drömmen om 

framgång och välstånd. Det som förloras förloras tusenfalt och vägen tillbaka kan enbart nås 

genom ytterligare och alltmer hopplöst slit. 

I My Hometown behandlar artisten kärleken till den egna staden och lyfter upp hemmet och 

familjen som amerikanska dygder att kämpa för och bevara. Textjagets far ber sin son om att 

se sig noga omkring och komma ihåg att ”det här är din hemstad.”  

 

Som ung man bevittnar textjaget hur staden genomgår kaotiska förändringar med 

rasmotsättningar och våld i fokus. Den oskuldsfulla blicken har sotats. Verkligheten kraschar 

in.  

 

In ’65 tension was running high at my high school/There was a lot of fights between black and 

white/There was nothing you could do 
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Och senare: “Words were passed in a shotgun blast/Troubled times had come to my 

hometown.” 

 

När pojken har växt upp och ser sin stad genom vuxna ögon i det nya tuffa Amerika skådar 

han försumning och uppbrott. 

 

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 

 

3.1.3. Darlington County, No Surrender och Working On The Highway 

Utöver de socialt medvetna och politiskt kritiska texterna rymmer Born In The U.S.A. också 

betydligt mer uppsluppna kompositioner som i sin lyrik uppmärksammar och värnar om de 

dygder och de nationella knutpunkter och konventioner som utgör den amerikanska drömmen 

och formar individen till amerikan. 

 

Darlington County berör delvis den tematik som utgör albumets mer svartsynta spår. Men det 

är också en hoppfull låt som vägrar se förhoppningen om framgång och lycka förgås, oavsett 

hur tuffa tiderna är. Texten är en klassisk road movie-berättelse där två unga grabbar har 

tjänat ihop lite pengar och ger sig ut med bilen för att festa, lyssna på rock ’n’ roll och träffa 

tjejer i en text sprängfylld med passningar till amerikanska landmärken och ett bildspråk som 

andas hoppfull amerikansk framåtanda.  

 

Me and my buddy we're from New York City/We got two hundred dollars we want to rock all 

night/Girl you're looking at two big spenders/Why the world don't know what me and Wayne 

might do/Our pa's each own one of the World Trade Centers/ For a kiss and a smile I'll give mine 

all to you 

 

Inte ens när det går åt skogen för Wayne ger de båda karaktärerna upp sin frihetsdröm, den 

om kvinnan, bilen och de öppna amerikanska vidderna så bekanta för Springsteen. 

 

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 
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No Surrender är Bruce Springsteens övertygelse om att inte ge sig utan kamp, en kamp för 

den amerikanska drömmen som ska vinnas genom musikens hoppfulla budskap. 

 

Now young faces grow sad and old and hearts of fire grow cold/We swore blood brothers against 

the wind/I'm ready to grow young again/And hear your sister's voice calling us home across the 

open yards/Well maybe we could cut someplace of our own/With these drums and these guitars  

 

Här tecknas bilden av starka vänskapsband, musik och frihet. Allt knyts ihop till en 

eftersträvansvärd ideologi där blodsbröder och systrar håller ihop och inte ger sig. I låtens 

refränger använder sig Springsteen av militaristisk retorik inom ramarna för fredlig aktion: 

”Like soldiers in the winter's night with a vow to defend/No retreat no surrender” 

 

Working On The Highway är en hyllningslåt till den hårt arbetande amerikanen. Han som 

arbetar för drömmen att en dag få leva ett bättre liv med fru, familj och välstånd. 

 

I work for the county out on 95/All day I hold a red flag and watch the traffic pass me by/In my 

head I keep a picture of a pretty little miss/Someday mister I'm gonna lead a better life than 

this/Working on the highway 

 

I slutändan lyckas textjaget tjäna ihop tillräckligt mycket pengar för att lämna sitt jobb och 

flyr tillsammans med sin nyfunna kärlek mot de öppna vidderna för att söka sig ett nytt liv. 

Det unga paret lever gott ett tag, till dess kvinnans bröder kommer för att hämta tillbaka henne 

till den familj som inte såg med blida ögon på parets förhållande. Mannen döms till fängelse 

på lösa grunder och sätts i straffarbete. 

 

I wake up every morning to the work bell clang/Me and the warden go swinging on the Charlotte 

County road gang/Working on the highway 

3.1.4. Resultat och diskussion 

Viktigt att uppmärksamma är att Springsteens texter på intet sätt är socialrealistiska. De är 

romantiska historier baserade på symbolik och retorik förvärvad ur populärkulturell mytologi 

vilken omprövas inom det mytologiska landskapet för att kritisera samtida konventioner och 

aktualiteter.  
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Det är en lyrik djupt rotad i en mångårig rock ’n’ roll-tradition men också i den mytologi 

vilken Springsteen genom sitt eget konstnärskap har upprättat kring sin person och sitt 

musikaliska uttryck. Den hårt arbetande mannen står i ständigt fokus, kvinnan är en bifigur 

eller en symbol för frälsning. Mer än något framträder Springsteens amerikanska dröm här i 

sin mest barskrapade form. Det är tanken på USA som ett dygdernas land, byggt på strävan att 

göra rätt för sig och sin familj och sina vänner. Ett land där arbete premieras och hinder är till 

för att övervinnas. 

 

Men Springsteens amerikanska dröm ställs på Born In The U.S.A. under internaliserade hot 

och kampen för frihet blir således problematisk. Vem ska bekämpas när de politiska 

symbolerna för USA och landets moral och etik är de stora bovarna i dramat? Springsteen har 

i sin lyrik inga tydliga svar. Istället hakar han sig mer eller mindre hjälplöst fast vi de 

drömmar som är hans egna. Att genom musiken skapa förändring och försöka lysa hopp i de 

mest hopplösa av situationer. 

 

3.2 Bildanalys I - albumomslaget 

En manskropp står med ryggen mot betraktaren, vänd mot en bakgrund bestående av sex 

stycken jämt fördelade röda och vita horisontella linjer. Längsmed den översta linjen finns 

den typografiska texten: Born In The U.S.A./Bruce Springsteen återgiven i mörkblått. I 

linjerna finns en upprepad, stadig rytmik. Manskroppen är placerad i förgrunden i det 

plastiska skiktet, den är beskuren strax under låren och ovanför axlarna. Mannens placering i 

förgrunden bryter av den repetitiva rytmen i bakgrunden. Mannen är iklädd blåjeans, en vit 

kortärmad t-shirt och ett nitat läderbälte med silverdetaljer och pärlor. Ur den högra bakfickan 

hänger en solblekt, röd baseballkeps. Mannens färger kommunicerar med de som återfinns i 

bakgrunden. Den vita t-shirten och den röda kepsen återfinns i linjerna. Blåjeansen har bara 

en marginellt ljusare blå nyans än den som återfinns i typografin. 

 

Mannens ansikte finns inte representerat i bilden, men med såväl typografin som det faktum 

att bilden ofrånkomligt kan ses i relation till den albumhelhet till vilken den tillhör i åtanke 

står det tämligen klart att det är artisten Bruce Springsteen vi ser. Springsteens pose ger ett 

avslappnat, stillastående intryck. Som om han är medveten om att han fotograferas. Men 

artisten skulle lika gärna kunna ta ett steg mot bakgrunden eller backa ifrån den. 

 



 

23 

 

Den linjerade bakgrunden relaterar, med typografin i åtanke till den amerikanska flaggan. 

Också färgerna på Springsteens kläder återkopplar till flaggan. Artisten visar på så vis att han 

är en del av landet USA samtidigt som han tycks betrakta det på håll eller möjligtvis gör sig 

redo att kliva in i flaggan och beträda landets mark. 

 

I kombination med bildens funktion som skivomslag finns i flaggan också en intertextuell 

koppling till en albumtradition av amerikansk militärmusik. Exmplet Irving Berlin’s All-

Soldier Shows This Is The Army (1944) visar en beväpnad pluton bakom en transparent 

amerikansk flagga som ekar bekant i Springsteens omslagsbild.
49

 Några beväpnade män finns 

dock inte representerade i omslagsbilden till Born In The U.S.A. Här syns istället folkets 

symboler i form av artistens kläder. Men de pryder den amerikanske 80-talshjältens kropp, 

vältränad och sexualiserad ekar den bekant i Reagans upplyftande av maskuliniteten som 

nationellt frihetsideal. 

 

Men här finns också andra perspektiv på den manliga kroppen. Rummet där Bruce 

Springsteen befinner sig är begränsat. Här saknas såväl det djup som det handlingsutrymme 

vilket Laura Mulvey talar om som nödvändigt för idealmannen, en möjlighet att aktivt röra sig 

och styra handling. I kombination med den fragmenterade kroppen framstår Springsteen 

snarare som berövad all makt. Han blir här istället anonymiserad och förlamad. Inslaget av 

anonymitet relaterar till albumets titelspår där Springsteen beskriver mottagandet av den från 

Vietnamkriget hemvändande soldaten – anonym och bortstött blir han ansiktslös. Bilden är 

skuren så att betraktaren associerar till detta bemötande och artisten upplevs representera 

dessa ansiktslösa människor.  

 

Här uppmärksammas således också de kristendenser i maskulinitetsordningen om vilka 

Connell skriver. Det militära nederlaget som har stympat mannen eller hjältens förmåga till 

aktiv handling blottläggs i det begränsade rummet och den anonyma kroppen. Springsteens 

bestämda hjältepose ger ett splittrat intryck i relation till rummet och bildens skärning. Ser vi 

hjälten brytas ner eller gör han ett försök till att återerövra det han i kriget har förlorat? 

 

Här finns också symboler som relaterar till andra sociala grupper vilka omnämns i albumets 

låtar. Arbetarklassamerikanen, han som lägger asfalten eller jobbar i fabrikerna kan läsas i den 
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avslappnade klädseln och den solblekta kepsen. De slitna jeansen relaterar till hårt arbete, men 

är också ett attribut i den klassiska bilden av västerncowboys och rockstjärnor. Också bältet, 

såväl elegant som funktionellt kan uppfattas relatera till dessa två yrkesgrupper.   

 

Jeansen i kombination med kontraposten refererar vidare till ytterligare en text: Levi’s 

reklambild där Michelangelos David har klätts i ett par korta blåjeans.
50

 Kopplingar kan 

således göras till en klassisk hjälte och dennes kamp mot en tillsynes övermäktig motståndare. 

Med Levi’s-reklamen i minnet blir också omslagsbilden ett ytterligare upplyftande av den lilla 

människans idoga strävan för frihet.  

 

Skivomslaget har förstås en säljande funktion. Det är en förpackning som signalerar den 

musikaliska produktens innehåll och lockar till eller får en konsument att avstå från köp. Men 

omslagsbilden har också en kommunikativ funktion i sin egen rätt – som del av den större 

konstnärliga helhet som utgör Bruce Springsteens album Born In The U.S.A. Tillsammans 

med övriga av verkets texter, musik och lyrik, för bilden en aktiv kritisk retori mot landets 

rådande politik, främst gällandes behandlandet av krigsveteraner och tveksamma ekonomiska 

reformer.  

 

Viktigt att uppmärksamma är dock faktumet att tämligen få av albumets låtar driver en samlad 

tematik kring de ämnen som behandlas i titelspår och omslagsbild. Att betrakta skivomslaget 

som sammanfattande för en tematisk helhet låter sig således inte göras. Istället är 

omslagsbilden tämligen fristående musiken.  

 

3.3 Bildanalys II - singelomslaget 

En man ses utföra ett högt hopp med ryggen mot en bakgrund bestående av fyra vita och fem 

röda horisontella linjer. I bakgrundens översta högra hörn finns en mörkblå fyrkant. I 

fyrkanten ryms den typografiska texten: Born In The U.S.A. i vitt. I bildens nederdel finns 

texten Bruce Springsteen, förnamnet i vitt mot röd bakgrund, efternamnet i rött mot vitt. 

Manskroppen är placerad i förgrunden i det plastiska skiktet. Mannen är iklädd blåjeans, en 

vit kortärmad t-shirt och ett nitat läderbälte. Ur bakfickan hänger en röd keps. På fötterna har 

mannen ett par svarta boots. Över axeln hänger en gitarr vilken mannen greppar med 
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vänsterhanden. Högerhanden är knuten i luften. Mannens ansiktsuttryck är avslappnat men 

blicken fokuserad och intensiv. Mannen är lättigenkännlig som artisten Bruce Springsteen.  

 

Liksom i albumomslaget är kopplingarna till nationen USA här tydliga, i Springsteens klädsel 

och typografin men framförallt i bakgrunden som här inte kan misstas för någonting annat än 

just den amerikanska flaggan. Springsteens rumsliga handlingskraft är här också betydligt 

större. Han är inte längre anonymiserad utan har istället återtagit makten över såväl sin egen 

kropp som det rum i vilket han befinner sig, det utnyttjas också i större omfång. Artisten kan 

uppfattas ta aktiv ställning till landet han tidigare (Born In The U.S.A. släpptes den 4 juni 

1984, singelversionen närmare fem månader senare, den 30 oktober samma år)
51

 beskådade. 

Han visar sig som en del av det och rör sig aktivt i förhållande till det. Genom att ha vunnit 

sin rätt till att förfoga över både sig själv och rummet har Springsteen också förvärvat den 

narrativa makt han tidigare hade förlorat. Han har gått från betraktande men också betraktad 

till stark och idealiserad allmakt. 

 

Uppfattningen av att det är en rockstjärna vi ser är här också betydligt tydligare. Gitarren och 

rockposen är lättigenkännliga symboler för detta, som ryckta ur ett liveframträdande. Det är 

ett rörligare motiv, mer fysiskt än den tämligen statiska bilden på albumomslaget. Den knutna 

högerhanden i luften kan uppfattas vara på väg ner för att slå an strängarna eller riktad uppåt i 

en upprorisk gest. Den signalerar såväl rockartisten Springsteens yrke som den rebelliska och 

politiska ståndpunkt artisten kommunicerar i musiken. Också när titelspåret spelades på den 

efterföljande världsturnén lyfte Bruce Springsteen på givet tillfälle knytnäven i luften i en 

tydlig protest och självständighetsförklaring.
52

 

 

På så vis går också singelomslaget att läsa som en narrativ fortsättning av albumomslaget. 

Efter att ha betraktat det nationella tillståndet tar Springsteen här ställning till det, lyfter näven 

och grabbar tag i sitt naturliga vapen för förändring, gitarren.  
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4. Diskussion 

4.1  Dualistiskt skapande 

Bruce Springsteens konstnärskap knyter an till en romantisk tradition av dualistisk konst. Lika 

rotat i opposition mot som kamp för den svårdefinierbara amerikanska drömmen. Det är en 

konstnärlig kamp som utspelar sig på en mytologisk arena där nationens framväxt skisseras 

och representeras. En kreativ verklighet där samtid och dåtid med mytologiska symboler och 

framställningar behandlas inom ramarna för den konstnärliga visionen. Det är ett mytbildande 

av historiska händelseförlopp där ideologi, etik och moral förklaras narrativt via konstnärliga 

diskurser. 

 

Skivomslaget till Born In The U.S.A. ansluter sig till den mytologiska tanken om det 

amerikanska gränslandet som dramatiserad skådeplats för nationen USA:s moraliska och 

politiska utspel. Det finns där förkroppsligat i flaggan. Det mytologiska området är öppet för 

såväl konstnären som betraktaren att tolka och utforma. Således gör omslagsskaparna aktiva 

val i utformningen av omslagsbilden i relation till de mytologiska inslag vilka man samtidigt 

väljer att kritisera. 

 

4.2 Image 

Den bild av Bruce Springsteen som tecknas i de analyserade omslagsbilderna är den som 

bärare av flera amerikanska ideal. Artisten formulerar i lyrik och bild ett syfte som går ut på 

att försvara de värderingar som utgör artistens syn på Amerika och den amerikanska 

drömmen. Här presenteras en eftersträvansvärd moral som genom politisk makt och reformer 

har gått förlorad. USA har blivit en nation där redan svaga bryts ner ytterligare och där 

ekonomiskt välstånd inte längre är ett mål uppnåeligt för alla amerikaner. 

 

Bruce Springsteen motsätter sig detta. Han tänker inte ge upp sin amerikanska dröm. Istället 

kanaliserar artisten i lyrik och bild alla de människor som har drabbats av oförrätter men 

också den maskulinitet och hjälteroll som i Reagnas USA anses ideal. Springsteen blir en 

tvetydig hjälte i användande av den gränslandsmytologiska tanken om att slå ner fienden, i det 

här fallet den rådande amerikanska politiken, på dennes eget område och genom dess egna 

medel.  
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För att motsätta sig Reagan-administrationens mytologiska retorik måste Bruce Springsteen 

helt enkelt fysiskt formulera sig själv som en aktiv del av densamma. Det är en sorts 

återfödelse eller infiltration, inte genom våld likt den Richard Slotkin referar till som 

grundläggande för gränslandsmyten men genom att aktivt arbeta för en breddad kritisk 

tolkning av Reagans mytskapande för att i slutändan försöka rasera densamma. 

 

4.3 Att medvetet förvirra 

Sedd ur sin tematiska helhet är omslagsbildernas budskap allt annat än tvetydigt. En effektiv 

kritik mot landets rådande politik, genom ton, lyrik och bild. Men ryckt ur sitt sammanhang 

blir omslagsbildens innebörd alltjämt dubiös. Så pass att själva källan till albumets kritiska 

anslag misstolkade budskapet. 

 

Amerikas framtid vilar i tusen drömmar inuti era hjärtan; den vilar i det hoppfulla budskap i 

sånger så många amerikaner beundrar: New Jerseys egen Bruce Springsteen. Att hjälpa er att 

förverkliga dessa drömmar är vad mitt jobb går ut på. 
53

 

 

Ronald Reagans citat från ett kampanjtal i Springstens hemstad New Jersey år 1984 är idag 

närmast klassisk rockkuriosa. Några dagar senare reagerade artisten själv från scen i en 

introduktion till den hårt Reagan-kritiska låten Johnny 99 genom att säga: 

 

Presidenten nämnde mitt namn häromdagen, och jag började undra vilket av mina album som är 

hans favorit. Jag tror inte att det är Nebraska-albumet. Jag tror inte att han har lyssnat på den här.
54

 

 

Reagans uppenbart populistiska försök att knyta an till den yngre generationen genom att 

referera till en artist vars stora kommersiella genombrott grundade sig på bitsk kritik mot 

presidenten och dennes administration upplevs förstås mycket ironiskt. Men med enkom 

omslagsbilden till Born In The U.S.A. i åtanke ter sig presidentens misstag allt annat än 

obegripligt. Här fanns nämligen ett överflöd av de mytologiska inslag vilka presidenten hade 

etablerat i det allmänna medvetandet synliggjorda i en välkomponerad bild.  

                                                      
53

 Marsh, Dave, Glory Days: Bruce Springsteen in the 80’s, 1988, s 260 Min översättning av: “America’s future 

rests in a thousand dreams inside your hearts; it rests in the message of hope in songs so many Americans 

admire: New Jersey’s own Bruce Springsteen. And helping you make those dreams come true is what this job of 

mine is all about.” 
54

 Marsh, Dave, 1988, s 263 Min översättning av: “The President was mentioning my name the other day, and I 

kinda got to wondering what his favorite album of mine musta been. I don’t think it was the Nebraska album. I 

don’t think he’s been listening to this one.” 



 

28 

 

 

Huruvida det tvetydiga budskapet i omslagsbilden är medvetet eller ej låter jag vara osagt. 

Den frågan torde bara artisten, fotografen och den visuella rådgivaren kunna besvara. Men 

faktumet att skivomslaget till Born In The U.S.A. inte enkom presenterar en enkelspårig 

tolkning kvarstår alltjämt. Måhända finns det också en poäng i denna perceptiva förvirring.  

 

Här finns förstås en ren PR-aspekt att ta ställning till. Springsteens skivbolag vill sälja in 

produkten Born In The U.S.A. och gör också detta i en massiv satsning på artisten och albumet 

i fråga. Singelutgåvan kan tyckas tjäna just det syftet i en rak och lättuppfattad bild av artisten 

Bruce Springsteen som snuddar vid den tematik som behandlas på albumet. Det blir en 

inkörsport som skall locka lyssnaren vidare till den större konstnärliga helheten. Men den 

kommunicerar också narrativt med albumomslagsbilden i en berättelse som inte avslöjas eller 

utstakas förrän betraktaren/lyssnaren ser bildserien i sin helhet. 

 

I mytlandskapet är det dualistiska anslaget som tidigare nämnts heller ingenting underligt, 

snarare är det en förutsättning för att kunna ompröva konstnärliga idéer. När en konstnär 

uppmanar till feltolkning av sin konst genom dubiösa signaler, symboler och tecken 

uppmärksammar hon inte bara sin medvetenhet och förståelse för kringliggande kontexter, 

hon erbjuder också betraktaren en möjlighet att acceptera det direkta intrycket eller att 

ifrågasätta och läsa vidare för att bilda sig en egen tolkning. 

 

4.4 Maskulinitet 

De analyserade omslagsbilderna knyter tämligen omedelbart an till den i Reagans Amerika 

odlade och upplyfta bilden av mannen som den fysiskt fulländade hjälten. Springsteens 

fysiska förvandling klingar bekant i såväl tanken på Reagans amerikanska hjältar som i det 

kroppsliga, populärkulturella manifesterandet av desamma i muskelpaket som Sylvester 

Stallones Rambo och Arnold Schwarzeneggers många hjältekaraktärer.
55

 Minns också 

referensen till Michelangelos David.  

 

Också Springsteen ikläder sig den fysiska rollen som klassisk amerikansk hjälte. Men den 

strid som utkämpas är inte Reagans väpnade dito. Istället är Springsteens hjälte en kritiker. 

Ord, ton och bild är hans vapen, artistens slagfält är den populärkulturella myten. 
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Arbetarklasshjälten som bygger landet och som upplyfts mer eller mindre direkt i flera av 

albumets låtar är Springsteens cowboy. En vapenlös revolverman som kämpar för den 

amerikanska drömmen i ett gränsland där de internaliserade, nationella vedermödorna står i 

första rummet. Omslaget till Born In The U.S.A. omformulerar den rådande idén om 

patriotism och nationell kärlek. Men det gör det i mångt och mycket på de grunder och med 

hjälp av de mytologiska instrument som etablerades av samma regim som omslaget aktivt 

opponerar sig mot och kritiserar. 

 

Såväl Springsteen lyrik som omslagsbilderna uppehåller sig vid starka män. Kvinnan är 

snarare en språngbräda till en väg ut ur det kärva livet. Också här andas de konstnärliga valen 

gränslandsmytens konventioner. Actionhjälten mot världen, den ensamma revolvermannen 

som strider för familjen, landet och kvinnans frihet men samtidigt låter henne vara en bifigur 

eller en symbol för det som anses vara värt att kämpa för. 

 

Omslagsbilderna kan också läsas som skildrandet av det maskulina bakslaget efter Vietnam 

samt återerövrandet av detsamma. Albumomslaget presenterar en vingklippt hjälte. Trots sin 

fysiskt starka kropp framstår han vara anonym och med begränsat handlingsutrymme. Det kan 

anses troligt att skaparna av omslagsbilden i en subtil pik vill aktualisera och kritisera det 

politiskt odlade mansidealet om den närmast odödlige, fysiskt fulländade amerikanske hjälten. 

Den politiska verkligheten var förstås en helt annan.  

 

Hjälten från Born In The U.S.A. låter sig å andra sidan inte se sig slagen. I det narrativ som 

fullföljs i singelomslaget bevittnar vi återuppryckningen. Här är maskuliniteten återupprättad, 

åtminstone tillfälligt redo för en strid om de värderingar som Springsteen i albumhelheten 

värnar så varmt om. 
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5. Sammanfattning 
Jag har i denna uppsats analyserat Annie Leibovitz omslagsbilder till Bruce Springsteens 

album Born In The U.S.A. och singelutgåvan av titelspåret utifrån teorier kring nationellt 

mytskapande, genus och skivomslagskonst. Jag har ställt frågor kring hur och i vilket syfte en 

artist etablerar en image samt hur denna image kan tolkas i flera olika kontexter. 

 

Jag har kommit fram till att omslagsbilderna tillsammans med närliggande texter, främst 

albumets lyrik driver en aktiv kritisk retorik mot ett politiskt system. Uppsatsen visar på 

populärkulturens möjligheter att med mytologiserad symbolik och bildspråk aktivt opponera 

sig mot vedertagna konventioner och sociopolitisk verklighet på ett symboliskt och 

mytologiskt slagfält. 

 

Vidare visar uppsatsen på hur en artist genom skivomslaget och i samspel med albumets 

övriga texter kan formulera sin identitet och image för att aktualisera och utmana sociala och 

politiska konventioner. Uppsatsen åskådliggör också hur den mytologiska retorikens 

inneboende tvetydighet kan försvåra tolkningen av konsten, såväl medvetet som omedvetet.   
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I uppsatsen behandlas omslagsbilderna till Bruce Springsteens Born In The U.S.A. samt 

singelversionen av titelspåret utifrån teorier kring nationellt mytskapande, genus och 

skivomslagskonst. 

I uppsatsen undersöks hur och i vilket syfte en artist etablerar en image samt hur denna image 

kan tolkas i flera olika kontexter. Här visas genom semiotisk bildanalys på hur 

omslagsbilderna driver en aktiv kritisk retorik mot ett politiskt system. Vidare visas på 

populärkulturens möjligheter att med mytologiserad symbolik och bildspråk aktivt opponera 

sig mot vedertagna konventioner och sociopolitisk verklighet.  

Den mytologiska retorikens inneboende tvetydighet och förfogandet däröver lyfts fram, 

liksom hur en artist genom skivomslagsbilden kan formulera sin identitet för att aktualisera 

och utmana sociala och politiska konventioner och trender. 
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