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Abstract 

My main purpose with this paper of John Steinbecks Of mice and men is to both analyze the 

long-lived structures and the unique individual destinies of the novel. I employ the method of 

the historical Annales-movement and use three divided levels in my analysis to try to capture 

these high structures and low moments of humanity in Structure, Konjuncture and the 

Individuality. The first level, Structure, is used to see how long-lived almost invisible 

geographic structures set the human act of condition. The second level, Konjuncture, is easier 

to grasp in understanding of time and embraces for example economic structures as the 

industrialism. The last level of Individuality is the fastest in time and easiest to understand but 

in the long run also the least important. Humans are controlled by structures and norms. I try 

to inspect what these three levels look like in Of Mice and Men and how they affect each 

other and the main characters of the novel. 

I make use of Foucault and Butler in the Konjuncture-level to explore how power, 

production and discourse create structures that affects the working man and the “non-

working” woman in Of Mice and Men. I adopt Butler to see how Steinbeck creates gender 

through clothes and working tools. In the Indivual-level we can see the effects of the other 

levels in the characters actions. For example how their sexual preferences are effects of the 

power-structure of the production (Rubin and Foucault), how a society see images of filth or 

purity when someone differ from the norm (Douglas and Foucault) and how we sacrifice one 

member of the social group to contain stability when chaos threatens (Girard). 
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1. Inledning 

Mitt undersökningsmaterial är John Steinbecks Of Mice and Men (1947) [1937], London: 

Albatross.
1
 Steinbecks författarskap behöver ingen större presentation. De flesta av oss har på 

något sätt kommit i kontakt med något av hans verk. Of Mice and Men läste många, precis 

som jag gjorde, redan i grundskolan. Romanen är enkel i sin stil och lätt att ta till sig men det 

är först när jag läser om den som vuxen som den växer till något vidunderligt. Det är ett episkt 

berättande som innehåller så många nyanser att analysera, så många olika nivåer men ändå 

något allmänmänskligt stort, en helhet. Men min uppsats går inte ut på att förklara historien 

genom litteraturen utan detta litterära verk kräver analysverktyg som rör sig fritt genom 

historien, från makro till mikro. Steinbecks litterära gestaltning av ett viktigt skede i historien, 

industrialismen, är också en gestaltning av det större mänskliga varat genom den unika 

individen. En ”vi-mot-dem-känsla” uppstår direkt och läsaren tar per automatik ställning för 

den svagare och här möter vi ett helt gäng svaga. Vem de slåss mot är svårare att se. Dem (i 

vi-mot-dem) är egentligen den position som våra hjältar intar, musens position. 

Men Steinbecks största verk brukar betraktas vara The Grapes of Wrath (1939) som 

han fick Pulitzerpriset för 1940. Han belönades med Nobelpriset 1962 och den romanen 

brukar nämnas som den främsta anledningen till priset. Men temat är detsamma som i Of 

Mice and Men, den jordlöse mot den markägande, den lilla mot den stora. Steinbeck hann 

färdigställa nitton litterära verk innan han dog 1968. 

Jag vill i denna uppsats undersöka hans gestaltning av de lager eller nivåer jag uppfattar 

existera i Of Mice and Men vilka också genomsyrar hela Steinbecks författarskap. 

1.1 Tidigare forskning 

Mycket har skrivits om Steinbecks verk och värld men några återkommande teman kan 

urskiljas; det har skrivs väldigt många biografier om hans liv, var han kom från, vad han var 

med om, vad han såg och vad han skrev. Att han föddes i Salinas, Kalifornien och att många 

av hans berättelser äger rum i hans hemstat. Kopplingen mellan författarens liv och hans 

litteratur verkar vara primärt i mycket av forskningen om Steinbeck, ett exempel är Jay 

Parinis Steinbeck: a biography (1995). New York: H:Holt. Det andra återkommande temat i 

Steinbeckforskningen är ”den amerikanska drömmen”. Vad den innebär och hur det påverkar 

människor genom historien i USA och hur den gestaltas i Steinbecks verk. Tyngdpunkten av 
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 Hänvisningar till Of Mice and Men kommer hädanefter presenteras löpande i texten enbart genom 
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forskningen ligger på The Grapes of Wrath men några utmärkta böcker är inriktade mot Of 

Mice and Men som Claudia Durst Johnson som dels analyserar kopplingen mellan det 

Steinbeck såg och upplevde och hans litteratur och samtidigt låter hans verk fungera som en 

historieskrivning om de ekonomiska system som ägde rum i USA på 1930- och 40-talet i 

Understanding Of mice and men, The red pony, and The pearl: a student casebook to issues, 

sources, and historical documents (1997). Westport, Conn.: Greenwood Press,. Hon liknar 

Steinbecks författarskap med en social protest. Men Johnsons forskning sätter också fingret på 

vad jag inte vill göra med min undersökning; hon beskriver hans verk som: ”…a window on 

history of times.”.
2
 Vad hon, Parini och forskningen överlag gör är att undersöka kopplingen 

mellan vad han såg och upplevde och det han skrev. Hans litteratur förklaras genom historien 

och det jag istället vill göra är inrikta min undersökning mot texten i sig, den litterära 

gestaltningen av historien och människans vara.  

1.2 Syfte och Frågeställning 

Min första tanke var att göra en marxistisk analys av arbetarens situation i Steinbecks romaner 

men det känns som att göra en förenkling av något större. Det finns ett tydligt marxistisk 

motiv bakom Steinbecks verk även om han själv aldrig kallade sig marxist. Tidigare forskning 

har redan gjort den sidan av hans litteratur synlig. Men att det återkommande temat med 

konflikten mellan jordlös och markägande gör det lätt att göra den marxistiska kopplingen. 

Att bortse från klassproblematiken när man analyserar Of Mice and Men är dock omöjligt 

men inte primärt för mig. Vad som slog mig som mer intressant är hur starkt patriarkal 

världen är som beskrivs i romanen och hur nära arbete och manlighet är kopplat. Om 

manligheten är kopplad till arbete vad händer då med kvinnan i romanen? Steinbecks 

berättarröst i Of Mice and Men är allvetande och saklig, men då och då tar den ställning och 

gör en värdering av en karaktär. Den målar upp Slim, gårdens arbetsledare, likt en Messias, 

den perfekta arbetaren, som äger fysiskt styrka och fullkomlighet i sin expertis, men också 

intelligens och en djup visdom om människans vara och ödmjukhet inför sina medmänniskor. 

När berättarrösten däremot beskriver Curlys fru blir den misogyn, hon är manipulativ och ett 

ständigt hot. 

Vad finns det för koppling mellan dessa parametrar, arbete och kön och den misogyna 

stämningen som råder bland männen? Men hur, varför, och på vilket sätt? Jag kommer alltså 
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dels att undersöka hur kön, köns- och maktstrukturer skapas genom arbete, arbetsredskap, 

kläder och diskurs i Of Mice and Men, men också vill jag undersöka hur och varför 

homosociala miljöer blir misogyna. 

1.3 Teori och Metod 

Jag kommer att använda mig av Annales-rörelsens metod genom Peter Burkes Annales-

skolan: en introduktion. (1996) 2. uppl. Göteborg: Daidalos, för att avhandla alla plan av Of 

Mice and Men jag vill undersöka. 

Annales medlemmar var och är historiker, och det finns inget solklart manifest skrivet 

för deras metod och medlemmarna spretar i sina riktningar och metoder. Rörelsen var en 

reaktion mot traditionell historia från slutet av 1920-talet och framåt. Det som väldigt ofta blir 

tydligt är en uppdelning i tre nivåer, tre olika plan för att avläsa historien och jag kommer som 

sagt att använda mig av denna metod att se på historien i min analys av Of Mice and Men. 

Fernand Braudel var en av de mest framstående inom Annales och han liknar historien 

med havet; överst på vågorna ser vi krusningar som kan liknas med händelseförlopp eller 

individnivå. Men de finns bara till på grund av vågornas rörelse, eller är snarare beroende och 

en effekt av vågornas rörelse. För att se den verkliga historien måste vi dyka ned i vågorna.
3
 

Havet och dess långsamma vågrörelse är de ekonomiska, politiska, sociala och kulturella 

strukturer som styr vår historia och krusningarna är enbart en effekt av strukturernas rörelse. 

Längst ned i djupet finns den mest djupgående nivån, den geografiska förutsättningen, den 

fysiska omgivningens vars osynliga inflytande styr människans öde, eller om du vill, sätter 

människans grundförutsättning.
4
 

Traditionell historia är enligt Annales för individriktad, traditionen ser krig och stora 

män som avgörande och primärt för historiens riktning. Det vi egentligen bör undersöka är 

alltså de långsamma strukturer som styr individen för individen har egentligen en väldigt 

begränsad frihet att styra sitt eget eller andras öde. Vad denna rörelse vill är att skriva en 

totalhistoria som går över de konventionella gränserna. Annales använder sig av traditionell 

historia, geografi, ekonomi, sociologi, socialantropologi, psykologi och socialpsykologi för att 

förklara vår historia. För att se de olika nivåerna och deras effekt på varandra använder sig 

Annales av tre analysdelar: Structure, Konjuncture och Individnivå. 
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För det första finns den >>nästan tidlösa>> historien, förhållandet mellan >>människan>> och 

>>omgivningen>>, för det andra ekonomiska, sociala och politiska strukturers historia, som 

gradvis förändras, och slutligen händelsernas snabbrörliga historia. Det kan vara lämpligt att 

diskutera dessa tre delar i omvänd ordning. 
5
 

En kung eller ett slag kan inte förklara eller förändra historiens gång utan bör som sagt ses 

som en effekt av strukturer som ofta är osynliga för individen. 

”...tiden rör sig i olika hastigheter.”
6
 skriver Braudel och menar att vi måste dela upp 

tiden precis som vi gör med ovan nämnda nivåer. Vi ser tre tidsplan; den översta, 

långsammaste nivån ”människan och omgivningen”, mellannivån med en mer översiktlig 

tidsepok, till exempel industrialismen, och sist den snabbaste, individnivån. Genom att se det 

så här märker vi att historien rör sig i olika hastigheter, den för ögat osynliga långsamma 

nivån, den överskådliga mellannivån och ögonblicksnivån på individnivå. Men ändå händer 

de alla samtidigt. 

Vi kan och bör inte försöka förstå de olika nivåerna utan varandra. Individnivån
7
, även 

om den är mest lättillgänglig och kan verka vara mest intressant för mänskligheten, är den 

mest ytliga och minst betydelsefulla nivån. Men det är här vi kan läsa av hur till exempel 

geografin eller ekonomin påverkar vårt handlande, till och med styr vårt öde.
8
 Det är här det 

komplexa i Steinbecks skrivande ställs på sin spets för det är här vi kan avläsa de högre 

nivåernas konsekvens för individen eller den litteräre karaktären och nu se storheten i hans 

verk, hur det omfamnar så mycket. 

”>>När jag tänker på individen>>, skrev han på ett ställe, >>är jag alltid böjd att se 

honom inspärrad i ett öde som han själv inte är särskilt delaktig i.>>”.
9
 Ett exempel är 

Braudels undersökning om Filip II som egentligen är en studie om Medelhavet. Braudels 

hjälte är havet, inte det spanska imperiet eller Filip II och han gör Medelhavet synligt genom 

att röra sig utanför det på mellannivå (det spanska imperiet) och på individnivå (Filip II). 

Braudel är både deterministisk och possibilistisk – strukturerna styr oss men det finns 

ändå möjligheten till handlingsfrihet och det blir min utgångspunkt för min läsning av 

Steinbeck. Jag kommer att dela upp min frågeställning i tre delar efter Annales-metoden. Den 
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 Burke 1996:58-59 

6
 Ibid.:65 

7
 Termen Annales använder är événement, som kanske borde översättas till ”händelse” eller ”händelsenivå”. Den 

används hos Annales för att analysera både historiska händelser (som ett krig eller slag) och historiska personer, 

individen. Jag kommer att använda mig av benämningen Individ eller Individnivå eftersom jag anser att när jag 

analyserar det här litterära verket på den här nivån är den unika individen det primära. 
8
 Burke 1996:62 

9
 Ibid.:66 
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första delen är Structure där jag kommer försöka finna en sorts grundförutsättning för 

mänskligheten genom de geografiska förutsättningarna i undersökningsmaterialet och genom 

Robert Burns dikt To a mouse från 1785 i The Complete works of Robert Burns containing his 

poems, songs and correspondence. With a new life of the poet and notices, critical and 

biographical by Allen Cunnigham (1855). New York: J.C. Derby.
10

 

I en andra del, Konjuncture, ser vi mellannivån och undersöker här hur industrialismen 

eller produktionen påverkar människan. Det främst genom Michel Foucault vars teorier aldrig 

vidrör individnivån utan alltid befinner sig på denna mellannivå. Jag kommer att använda mig 

av Diskursernas kamp (2008). Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion, Sexualitetens 

historia band I. Viljan att veta (2002a). Göteborg: Daidalos, Vetandets arkeologi 

(2002b) [Ny utg.] Lund: Arkiv och Övervakning och straff: fängelsets födelse . (2003). 

Lund: Arkiv. 

Även Judith Butler hamnar på denna nivå och fungerar som en brygga över till 

Individnivån eftersom hon rör sig mellan dessa. Jag använder mig av hennes Genustrubbel: 

feminism och identitetens subversion  (2007). Göteborg: Daidalos. Foucault och queer går 

till viss del in i varandra. Foucault har varit viktig för queerteorin som vidareutvecklar hans 

teorier, det är också en anledning till att jag låter dem husera i samma kapitel. Jag kommer att 

använda mig av en svensk översättning av John Steinbecks Möss och Människor (2005). 

Översättare: Sven Barthel, Stockholm: Albert Bonniers förlag, som referensmaterial för att 

visa hur översättningen smittats av misogyn diskurs (se kapitel 3.2). 

I den sista delen hamnar vi på Individnivån och här inleder jag med att undersöka hur 

Rubins sexuella värdehierarki ser ut i Of Mice and Men, genom Fanny Ambjörnssons kapitel 

om detta i Vad är queer? (2008). Stockholm: Natur & Kultur. När jag sedan närmar mig 

analysen av homosociala miljöer, varför de blir misogyna och konsekvenserna de får i mitt 

undersökningsmaterial kommer jag använda mig av Mary Douglas Renhet och fara: en 

analys av begreppen orenande och tabu (2004) [1966]. Nora: Nya Doxa och René Girard 

Syndabocken: en antologi (2007). Stockholm: Themis. 

Alla ovan nämnda teoretiker kommer att presenteras löpande tillsammans med 

analysen av mitt undersökningsmaterial. Jag kommer att försöka vara så bokstavstrogen jag 

kan i min närläsning av Of Mice and Men. Jag anser att en strävan att försöka hitta universella 

och tidlösa sanningar om människans vara inte är en möjlighet utan vad jag kan göra att 
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stanna till i en kultur under ett ögonblick och se vad som gäller just där under en specifik area 

av tid. Jag ansluter mig alltså till poststrukturalismens grundtanke och här dyker jag ned i 

Steinbecks värld och försöker hitta min analys och slutsats enbart utifrån det som står i boken. 

2. Structure 

John Steinbecks Of Mice and Men är till ytan en enkel läsning men romanen växer åt alla håll 

när jag närmar mig den. Texten har en tydlig, episk berättarröst som på ett självklart sätt lotsar 

oss framåt, vägen berättelsen för oss på känns given och sann, det blir nästan omöjlig att 

berättelsen skulle kunna se annorlunda ut. Steinbecks viktigaste berättartekniska grepp här är 

redundans, han förbereder läsaren om och om igen genom upprepningar så att läsa slutet blir 

likt att lägga den sista pusselbiten för läsaren. 

Redan titeln avslöjar att allt kommer att gå åt helvete, för att det är så livet är. Of Mice 

and Men är ett lån från den skotske poeten Robert Burns dikt med titeln To a mouse från 

1785. Dikten berättar om en mus flitiga samlande av föda inför vintern som går till intet när 

mannens plog förstör hans näste. 

 
Thou saw the fields laid bare an’ waste, 

An’ weary winter comin’ fast, 

An’ cozie here, beneath the blast, 

Thou thought to dwell, 

’Till, crash! the cruel coulter past 

Out thro’ thy cell. 
 

That wee bit heap o’ leaves an’ stibble, 

Has cost thee mony a weary nibble! 

Now thou’s turn’d out, for a’ thy trouble, 

But house or hald, 

To thole the winter’s sleety dribble, 

An’ cranreuch cauld! 

 

But, Mousie, thou art no thy lane, 

In proving foresight may be vain: 

The best laid schemes o’ mice an’ men, 

Gang aft a-gley, 

An’ lea’e us nought but grief and pain, 

For promis’d joy. 

 

Still thou art blest, compar’d wi’ me! 

The present only toucheth thee: 

But, Och! I backward cast my e’e, 

On prospects drear! 
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An’ forward, tho’ I canna see, 

I guess an’ fear.
11

 

 

Hur flitig du än är, och hur goda dina intentioner än är, så slutar allt helt annorlunda än hur du 

planerade din framtid. Skillnaden mellan människor och fä är att djuret lever helt i nuet men 

människan famlar blint i fruktan mot framtiden och tyngs samtidigt av det dystra i dennes 

förflutna. Men vi får inte glömma det som får människan att fortsätta, fortsätta leva och 

fortsätta hoppas. För det är hoppet och förmågan att vilja ha något mer än det strukturen ger 

som gör människan unik. Det finns alltid en möjlighet att allt ska gå bra och vi får det liv vi 

planerar för och åtrår. Här tycker jag att vi kan läsa människans grundförutsättning; det kan, 

eller är till och med troligt, att det kommer gå åt helvete eller åtminstone inte som vi planerat, 

men vi är medvetna om det och fortsätter med gott mod för det är det enda vi vet och kan. 

Det går att likna titeln Of Mice and Men med ordspråk. Ordspråk är ofta visdomsord 

som betecknar en allmänmänsklig situation på några rader och sammanfattar många års 

mänsklig visdom. De är tidlösa och det tar väldigt lång tid för ett ordspråk att bli inaktuellt 

eller omodernt. Ordspråk är på sätt och vis detsamma som Structure-nivån, den nästan tidlösa 

mänskliga situationen på jorden. Hur den fysiska jorden är en del av vårt vara och situationen 

är densamma för både möss och människor, det går inte att bortse från naturen när du tänker 

på människan eller musen. Vi förhåller oss alltid på något sätt till naturen, vi sitter i samma 

båt och både människan och musen blir obefintliga i historien, i litteraturen, i jämförelse med 

naturen. Det vi kan göra och gör är att undvika att se individens obefintlighet, för det är allt 

som räknas för den enskilda människan. Det är den situationen som Steinbeck gestaltar i Of 

Mice and Men. 

Huvudkaraktärerna George Milton och Lennie Small är mössen som det kommer att gå 

åt helvete för. Vi får veta vilka de är, vad de önskar och vilka faror de måste se upp med för 

att nå sina mål. Berättelsen gör litterära ”placeringar”, ett begrepp jag lånar från filmen, vilket 

innebär att regissören zoomar in till exempel en kniv, för att förvarna tittaren, innan den 

används. Regissören leder på det sättet sin publik mot det slut som måste komma och vi 

behöver det för att kunna ta berättelsen till oss som ett naturligt händelseförlopp. På samma 

sätt leder Steinbeck oss mot det dystra slut vi tror måste komma men ändå inte önskar. Detta 

tar inte bort spänningen, eller vår nyfikenhet på vad, hur och varför det går som det gör. Men 

det finns som sagt också alltid ett hopp om att lyckan ska le mot våra litterära hjältar och att 
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 Burns 1855:106 (vad jag har valt att visa av dikten är de fyra sista stroferna, dikten i sin helhet finns tillgänglig 
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de ska undgå strukturernas deterministiska öde. I människans vara existerar alltså alltid 

hoppet om det unika ödet. 

Berättarrösten visar genom dialogen hur George och Lennie går i kompis med 

varandra. Den berättar att de önskar köpa egen mark att bruka istället för att gå från gård till 

gård och slita ut sig för småpengar. Den berättar att Lennies förståndshandikapp tillsammans 

med hans enorma fysiska styrka är hotet mot drömmens uppfyllelse. 

Men varför det kommer att gå åt helvete för dem ligger primärt i deras position, musens 

position vilket här är den jordlösa arbetarens position gentemot den markägande bondens. Jag 

tycker att George och Lennies väg mot den egna gården liknar en kapplöpning mellan 

drömmen och den starkare, snabbare och grymmare verkligheten. De måste gå i mål innan de 

blir upphunna, för om den gör det är det slut med dem. Att rucka på maktstrukturen och själva 

bli markägare sker bara genom ett under och vi som läsare önskar inget annat än att undret ska 

ske. Men det Steinbeck vill skriva är sanningen om hur industrialismen drabbade just den 

jordlöse arbetaren i USA:s jordbrukslandskap under 1930-talet. 

I sanning är människan möss och i Of Mice and Men möter vi ett nästan tidlöst 

landskap, fyllt av frodiga åkrar som däremot består. Det är den geografiska förutsättningen; 

Kalifornien, ett varmt jordbrukslandskap, ett landskap att bruka, att arbeta i. Det som betyder 

något är grödan och det är vi människor som är flyktiga, det är vi som försvinner efter att 

brukat den och den består. Ett hårt och ibland kort liv med många och långa arbetsdagar. Det 

som består här är åkern och dess gröda. Individen är inget, marken bestämmer hur bondens liv 

ser ut och vilket öde denne ska möta och mössen gör inget avtryck i längden. 

3. Konjuncture 

Denna mellannivå är mer överskådlig och kommer att behandla den intensiva tidsepok som 

industrialismen innebär. Nu förändras människans förutsättningar och småbonden håller på att 

försvinna och stora markägare eller företag tar över jorden. Produktionen ändras och ska nu 

maximeras och i och med det betyder den lilla människan allt mindre. 

3.1 Maktstrukturer och diskurs 

Enligt mig rör sig Michel Foucault för det mesta på denna mellannivå, Konjuncture, men 

fungerar som en brygga mellan den och Structure-nivån. 

Jag vill kort försöka sammanfatta essensen i Foucaults teorier för att sedan mer 

ingående visa dem innan min analys av Of Mice and Men börjar. Makt är en viktig term för 
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Foucault och makten finns överallt. Genom strukturer och institutioner utövas makten över 

individen och styr denne mot en norm, en norm som ska vara produktiv och gagna samhället 

individen lever i. Den ska gagna stat och andra institutioner och säkra dess överlevnad genom 

reproduktion. Makten, institutionen, diskursen, normen och reproduktionen är ett. Vi sitter 

fast i maktens osynliga kedjor men där det finns makt existerar även ett naturligt motstånd och 

i motståndet ligger möjligheten till förändring. Motståndet är en vilja att inte bli styrd. Det 

liknar mycket människans situation eller vara som jag beskrev i kapitlet innan. Motståndet är 

hoppet om något annat än det den givna strukturen ger, något mer eller annorlunda än makten 

vill. 

Foucaults metodgenealogi går ut på att studera en del av ett samhälle under en 

tidsperiod och den delen får fungera som representant för vad som händer i mänsklighetens 

historia, hur mänskliga fenomen och varan ändras. Till exempel visar fängelset i Övervakning 

och straff hur vi ser på brott och straff. Straffen har ändrats från fysiska och grymma till mer 

humana men genom den humana bestraffningen ökar maktens övervakning och kontroll av 

individen. 

För att bättre förstå hur makten utövas och blir alstrande genom en disciplinär 

institution använder sig Foucault av fängelset Panopticon som exempel. Benthams idémodell 

Panopticon är enligt Foucault det ultimata fängelset där fångarna till slut övervakar sig själva, 

och hans teori är att om den modellen förs ut i samhället kan det bli så att kommer alla 

invånare till slut övervakar sig själva. Panopticon ser ut som följande: Byggnaden är cirkulär 

med ett högt torn i mitten. Cellerna har ett fönster mot tornet och ett åt andra hållet som 

släpper in ljus mot tornet och cellerna är avskilda från varandra. Ljusinsläppet och fönstren 

gör att övervakaren i tornet hela tiden kan se vad som pågår i cellen. Fången vet om att denne 

hela tiden kan vara övervakad men kan inte se övervakaren själv, så det blir omöjligt att veta 

för fången när den är iakttagen. Att fångarna inte kan kommunicera eller se varandra gör att 

de inte kan fungera i grupp, planera flykt eller utöva dåligt inflytande på varandra.
12

 

Maktinflytandet är totalt och man kan från tornet studera individens beteende och vem som 

helst kan vara övervakaren om direktören inte kan vara på plats, det vet fången inget om.
13

 

Denna byggnads princip kan appliceras på sjukhus eller skola och Panopticon kan användas 
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för att forma och ändra individens beteende till den önskade normen. När individen vet om att 

den kan vara övervakad, övervakar denne till slut sig själv: 

Den som ingår i ett synlighetsfält och som vet det, axlar maktens tvång och låter det spontant gå ut 

över sig själv; han upptar i sig en maktrelation, inom vilken han åtar sig båda rollerna; han blir 

principen för sitt eget underkuvande.
14

 

Kontrollen av individen på det här sättet har en tendens att sprida sig i samhället: 

Medan å ena sidan de disciplinära institutionerna mångfaldigas, har deras mekanismer å andra 

sidan en tendens att ´avinstitutionaliseras´, att tränga ut ur de slutna borgar där de tidigare 

fungerade och att cirkulera i ´fritt´ tillstånd; de massiva, kompakta formerna av disciplin upplöses i 

smidiga kontrollförfaranden som kan överföras till andra områden och anpassas.
15

 

En annan maktalstrande parameter är diskursen och diskursen är allt det vi säger, skriver och 

handlar men lika mycket det vi inte gör. Det som ligger outsagt, bakomliggande meningar, 

och de handlingar vi inte utför för att de inte överensstämmer med vad vi tycker och känner, 

är lika viktigt som det vi säger och gör rätt ut. Diskursen befäster de maktstrukturer som 

råder, till exempel ger en stat inte ut skriftlig propaganda som underminerar styret. Men det är 

mer subtilt än så, mer smygande outsagt. Den är också reproducerande, det vill säga att 

diskursen ska leda till att nya produktiva normala individer formas. Den leder även till 

självtekniker, när vi själva för in oss i diskursen för att passa in.
16

 

Makt, kunskap och diskurs hör också ihop. Ju mer du vet om en diskurs desto mer makt 

har du i det sammanhanget men ju mer du vet desto mindre handlingsfrihet har du. Om du till 

exempel känner till etikettsreglerna om vilka bestick som ska användas under en måltid desto 

mindre är sannolikheten att du bryter dem under en finare middag. Ju mer du är inne i en 

diskurs desto starkare är diskursens grepp om dig. Kunskapen ger dig makt men minskar din 

frihet.
17

 

När vi till exempel studerar en sexuell perversion så lär vi oss inte bara mer om 

människans sexualitet utan också vad som är normalt eller avvikande. Genom att studera det 

avvikande lär vi oss vad som är normalt. Ett kunskapsämne som förs ut i den offentliga 

diskursen skapar maktpositioner eller strukturer genom att berätta vad som är rätt – normalt, 

och det som är fel – avvikande och reproducerar på så sätt nya produktiva individer. För det 

som är normalt är produktivt. Kedjan reproducerar sig själv och diskursen får individen att 

vilja passa in i normen. 
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I Sexualitetens historia band I visar Foucault hur en sexuell norm skapas. När vi 

började prata och utforska människans sexualitet undersökte vi inte normen utan det som 

avvek och förvandlade det till något som inte passar in. 1800-talets urbanisering skapade ett 

behov att kontrollera kroppen, och därigenom sexualiteten och barnafödandet. Bordeller, 

homosexualitet och polygami blev det onormala, det perversa och den monogama, 

heterosexuella tvåsamheten inom äktenskapet blev normen. Det eftersträvansvärda blev att 

leva i par och det för att främja produktionen. Allt är kopplat till att säkra produktionen och 

den heterosexuella tvåsamheten inom äktenskapet blev en institution. Äktenskapet 

institutionaliserade och styrde den växande borgarklassen.
18

 

Men vad är det som har hänt i Of Mice and Men? Här härskar inte den heterosexuella 

tvåsamheten inom äktenskapet, i alla fall inte för arbetarklassen. Tvärtom verkar tillfälliga 

sexuella kontakter mellan den arbetande mannen och den prostituerade kvinnan på bordellen 

vara normen, till och med den enda möjligheten. Vad vi möter i Of Mice and Men är den 

amerikanska industrialismen i sin vagga, med ett arbetsklimat och liv utan fungerande sociala 

skyddsnät. 

Eftersom allt är kopplat till produktionen inleder jag min analys av människans 

sexualitet i den arbetande mannens situation. Hur hänger produktion och sexualitet samman 

här? 

Basen är den absoluta makten på gården och Curly är hans son. De äger marken och 

behöver inte arbeta och står över den vanlige arbetaren. Curly beblandar sig dock med 

arbetarna, dricker med dem och slåss med dem, bevisar sin manlighet och makt genom våld. 

Han och Basen har en maktposition på gården på grund av sin klass. Curly är den enda som är 

gift. Den äktenskapliga institutionen existerar enbart för borgarklassen. George konstaterar 

tidigt i romanen hur den arbetande mannen däremot lever: ”Guys like us, that work on 

ranches, are the loneliest guys in the world. They got no family. They don´t belong no place.” 

(sid. 28) 

Produktionen kräver detta av arbetaren i industrialismens vagga: ensamhet, precis som 

fången i Panopticon ska individen isoleras. För den ensamme arbetaren är rörlig och billig 

arbetskraft. En struktur skapas som gör det i princip omöjligt för arbetaren att skaffa familj 

och hem. De behövs ute på vägarna, från ranch till ranch. 
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Med en mening konstaterar han hur diskursen tvingar in arbetaren i ensamhet: ”A guy 

on a ranch don´t never listen nor he don´t ask no questions.” (sid. 46). Samhället lyder under 

produktionen, vad som behövs för att samhället ska överleva, och skapar som sagt strukturer 

som skapar individen. Individen får genom disciplinära institutioner lära sig vad som 

förväntas av denne och att lyda. Man lär sig att veta vilken fråga som kommer att ställas och 

vad som man förväntas svara. Lite likt; ”they say jump, you say how high”, och här 

visualiseras den effekten på individen i Of Mice and Men. Du är ensam, du lyssnar inte och du 

frågar inte, du bara arbetar. 

Arbetarens öde verkar deterministiskt, du ska vara ensam, gå från gård till gård tills du 

hamnar på något fattighem eller i graven och alla verkar gå samma öde till möte: ”Both ends 

the same, he said. George why is it both end´s the same? I don´t know, said George. That´s 

jus´ the way they make ´em.” (sid. 98). 

Konversationen äger rum när George lägger patiens och Lennie undrar varför korten 

ser likadana ut åt bägge ändar men jag anser att det kan vara en metadiskussion om arbetarens 

situation. George konstaterar att det inte finns någon plats utanför strukturen och att deras öde 

redan verkar vara bestämt. Det borde sluta på samma sätt oavsett vilket håll de går åt. Men det 

finns ett hopp om att just de inte ska behöva gå samma väg som alla andra och det genom att 

faktiskt skaffa egen mark, en egen gård. 

Strukturerna övervakas av individen, det blir tydligt gestaltat av gubben Candy och 

hans hund som verkar leva i en sorts symbios, bägge är gamla och gör ingen större nytta ur ett 

produktionsperspektiv. Candy fick 250 dollar för att han under arbetet förlorade en hand och 

får jobba kvar som städare på gården, men för hur länge? Carlson skjuter hans hund eftersom 

den på samma sätt som Candy är värdelös ur ett nyttoperspektiv. Candy höll fast vid hunden 

och ville inte skjuta den själv eftersom hunden och hans eget öde är emotionellt 

sammanlänkade. Han är rädd för att bli utslängd och gå en ensam död till möte. 

”You seen what they done to my dog tonight?” (sid. 106) säger han och hans 

desperation blir tydlig. Det existerar inga sociala skyddsnät, han har ingen familj, den enda 

han kan räkna med är sig själv. Det hela leder till att han vill vara med på George och Lennies 

drömgård. Allt han kräver är att inte bli utslängd när han blir för gammal för att utföra några 

sysslor alls. De kommer överens om att tillsammans utmana strukturen, men än saknas lite 

pengar för att drömmen ska gå i uppfyllelse: ”Don´t tell nobody about it. Jus´ us three an´ 

nobody else. They li´ble to can us so we can´t make no stake.” (sid. 108) 
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Maktstrukturen för arbetaren blir tydlig; även om de tre och deras lilla gård inte utgör 

något hot mot de stora jordägarna eller industrialismen, upprätthålls allas position genom en 

nästan omedveten maktutövning. Om de skulle berätta att de ska köpa sin egen gård skulle de 

troligen få sparken för att hindra dem att samla ihop de sista pengarna. Likt Panopticom 

övervakar alla varandra för att upprätthålla strukturer och normer. 

Men vad händer med de individer som inte uppfyller normen eller är produktiv? När 

George och Lennie anländer till gården de ska arbeta på placerar George sina få ägodelar i en 

synlig hylla vid sängen: ”He unrolled his bindle and put things on the shelf, his razor and bar 

of soap, his comb and bottle of pills, his liniment and leather wristband.” (sid. 38) 

Han intar sin plats bland de andra männen genom att nästan rituellt lägga fram sina 

saker på sin hylla. Det är exakt samma saker som de andra männen äger. Han intar sin 

normalitetsposition. Han passar in och på gården är den som arbetar mest och bäst lika med 

produktiv. Men även vishet och intelligens som i kusken och arbetsledaren Slims fall 

premieras. Han är på grund av de egenskaperna en bättre arbetare än andra och mer produktiv. 

De som då avviker från normen är Lennie, Candy och Crooks. Lennies 

förståndshandikapp gör att han först ses med misstänksamhet men när han visat att han kan 

leverera, arbeta hårt, vara produktiv och lyda order accepteras han in i arbetslaget. Men han är 

ett också hot mot produktiviteten på grund av sitt handikapp. Om han inte sköter sig åker han 

ut. Candy är gammal och har förlorat en hand och kan därför inte utföra de arbetsuppgifter 

som de andra kan. Han är inte till nytta och han vet att han till slut kommer att avlägsnas från 

gården. Han är inte längre produktiv och kommer därför elimineras. Crooks avviker i och med 

att han är svart och puckelryggig men han kan arbeta och därför har han en plats på gården, 

även om han inte betraktas som en riktig man. Han får bo för sig själv och äger inte samma 

skyddsnät som den vite mannen. Lennie arbetar för två, Candy gör småsysslor och Crooks 

kan arbeta och vann ett slagsmål mot en annan arbetare och har på detta vis bevisat sin 

manlighet. Därför får de leva på gården i den homosociala arbetsmiljön men deras platser är 

inte säkra, de kan när som helst få lämna sin plats för någon mer duglig, någon 

normalbegåvad, någon yngre med två händer, någon med vit hudfärg. 

Den värld Steinbecks skriver är patriarkal och den reproduceras genom diskursen. Men 

hur påverkar dessa strukturer arbetarens sexualitet? De flesta manliga karaktärerna i romanen 

verkar sakna begärriktning mot kvinnan, det finns heterosexuella drifter och begär, men de 

liknar mer att släcka törsten eller att äta sig mätt. Om du blir kåt går du till bordellen, alla 

kvinnor som inte är avsexualiserade är i romanen en prostituerad eller en slampa. I sina 
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drömmar befinner männen sig inte bredvid en kvinna att älska och leva tillsammans med, utan 

bredvid en eller flera andra män på sin egen gård där de brukar sin egen mark och lever ifred. 

Det är som att möjligheten att leva med en kvinna inte existerar i arbetarens värld. Den värld 

som målas upp är i princip så patriarkal som tänkas kan; det är inte så att mannen har en högre 

ställning än kvinnan i detta minisamhälle utan kvinnan har slutat existera och blivit reducerad 

till en figur i periferin som man går till för att betala för sex och ingenting annat. 

Curlys fru arbetar inte och är den som är mest avvikande genom sitt kön. Hon existerar 

på gården enbart på grund av Curly. De är gifta och hon är ingen person utanför äktenskapet, 

hon är Curlys fru, punkt slut. Hon har inget eget namn utan blir till genom Curly. Hon arbetar 

inte och bär kläder som inte är lämpade för arbete. Hon blir sina klänningar och sitt smink och 

sina naglar. Hon blir sitt kön och på grund av sitt kön och sin sexualitet blir hon också ett hot. 

Hon beblandar sig med de arbetande männen och när hon lämnar sin traditionella 

kvinnoposition i hemmet utmanar hon den rådande könsstrukturen. Hon är ett främmande 

element som inte har där att göra och det får hon höra om och om igen. Curlys fru hör inte till 

den världen och hon blir en hora genom diskursen, alla män skvallrar om henne och säger rakt 

ut att hon ska betraktas som en sådan. Till och med berättarrösten tar ställning mot henne. Det 

finns dock inga bevis för hennes påstådda promiskuitet. Hennes maktposition behålls som låg 

genom den reproducerande diskursen. 

Ett återkommande tema på gården i Of Mice and Men är just att tala illa om Curlys fru. 

Männen övervakar henne och varandra, de bär samma heterosexuella begär och hon är den 

enda kvinnan i minisamhället på gården, men hon är Curlys fru och är därför inget lagligt 

objekt för deras begärriktning. Hennes chans till makt över någon annan på gården ligger i 

hennes sexualitet. Men hon blir bara en påminnelse om vad männen inte har och inte kan få. 

När en av männen börjar prata om henne hakar de andra direkt på, som för att skapa ett 

skyddsnät mot det främmande elementet och att påminna varandra om att de är en och samma 

och hon är det inte och männen ser vad den andre gör. Curlys fru berättar om hur diskursen 

går och hur männen är annorlunda när de träffar henne på tu man hand och när de befinner sig 

i grupp. (sid. 135) Hur de påminner varandra om vad de ska tycka och vara mot henne. De 

övervakar varandra. Steinbecks värld är som sagt patriarkal och individerna i den kan inte 

bete sig annorlunda än att på alla sätt de kan bibehålla denna könsstruktur. Ingen verkar vilja 

göra motstånd mot denna maktutövning. Slim är den enda som verkar vara trevlig mot Curlys 

fru. 
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Ras är en ännu en maktparameter är räkna in. Crooks är stalldräng och den enda svarta 

mannen personen på gården och i området. Han bor med djuren och får inte vara inne i de 

andra männens bostad. Hans mediciner förvaras i samma låda som djurens. När han får höra 

om gården de tre vill köpa blir han intresserad och vill vara med. Han uttrycker sorg över sin 

ensamhet: ”A guy goes nuts if he ain´t got nobody. Don´t make no difference who the guy is, 

long´s he´s with you.” (sid. 127) 

Dels visar hans uttalande än en gång hur Rubins sexuella värdehierarki förändrats (se 

kap 4.1) och dels visar det att hans ensamhet är deras väg ut ur arbetarens ensamma situation. 

Med det menar jag att Crooks drömmer inte om att leva tillsammans med en kvinna utan det 

han ser som en möjlighet är att leva med en annan man och eftersom Crooks är så ensam 

måste han ha pengar sparade. Han kan inte gå in till bordellen på grund av sin hudfärg, han får 

inte vara med och spela bort sina pengar på kort och han har ingen att dricka alkohol med. 

Alla fällor för den arbetande mannen existerar inte för honom på grund av hans hudfärg. 

Tillsammans med de andra ”halvmännen” Lennie och Candy, ledda av George, skulle de fyra 

kunna utmana strukturerna och lämna gården redan nästa dag. Men det är farligt och Curlys 

fru dyker upp och påminner Crooks om hans plats i den amerikanske landsbygden i USA på 

1930-talet. Hon påminner honom om att hon kan få honom hängd om hon vill. (sid. 141) 

Ingen skulle lyssna på en nigger, en dåre eller en gammal gubbe med en hand. Crooks ser 

faran att sticka ut hakan och vilja ha något mer och tar tillbaka sin önskan om att vara med på 

gården. (sid. 145) 

”Nobody never gets to heaven, and nobody gets no land.” (sid. 129-130) konstaterar 

Crooks och eftersom han är den enda som tar tillbaka sin önskan om en egen gård är han den 

som går oskadd ur kampen. 

I slutet av romanen får Curlys fru uttrycka samma ensamhet precis som Crooks. Även 

hon har drömmar. Och de drömmarna går inte ut på att vara prostituerad eller hålla sig på sin 

traditionella plats i hemmet. Lennie bryter hennes nacke efter att hon uttalat sin önskan. 

Händelseförloppet löper som sådant: Lennie har av misstag dödat sin hundvalp och den döda 

valpen blir ett hinder för hans personliga, största dröm: att få ta hand om kaninerna på gården. 

Curlys fru kommer in till honom upptäcker valpen men de börjar prata parallellt om sina 

respektive drömmar. Lennie vill som sagt barnets dröm, att ta hand om och klappa de mjuka 

kaninerna och Curlus fru vill bli ”någon”, egentligen bara en person, människa, hon vill bli 

sedd. Hon kunde varit vid filmen berättar hon och att det inte är för sent än. I detta mänskliga 

möte blir de farliga för varandra för drömmarna ligger utanför rådande strukturer, arbetarens 
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och kvinnans. Lennie får smeka hennes hår och blir till sig över hur lent och fint det är tills 

hon blir arg för att han rufsar till henne och börjar skrika, han blir rädd och håller fast hennes 

och skakar henne till slut så våldsamt att hennes nacke bryts. Berättarröstens ton förändras i 

och med att hon dör. “And the meanness and the plannings and the discontent and the ache for 

attention were all gone from her face. She was very pretty and simple, and her face was sweet 

and young.” (sid. 160-161) Hon blir någon, men först i döden. När Lennie dödar henne ger 

han sig själv sin egen dödsdom. George blir tvungen att skjuta honom. Han har genom mordet 

blivit omöjlig ur nyttoperspektiv och får i och med det samma värde som Candys hund. Och 

alla drömmar går till intet. 

”I´ll work my month an´ I´ll take my fifty bucks an´ I´ll stay all night in some lousy cat 

house.” (sid. 164) säger George och inser att drömmen om en plats utanför arbetarens struktur 

inte längre existerar för honom eller för Candy. Han kommer efter att Lennie dör göra det som 

alla andra gör. Arbeta ensam från gård till gård för att sen spendera sina pengar på 

prostituerade och sprit och Candy kommer att bli utslängd och hamna på något fattighem, 

ensam. 

3.2 Att skapa kön genom arbete 

Sexualitet är en social konstruktion och väldigt godtycklig, precis som normer skapas 

sexualitet för att främja produktionen. Äktenskaplig heterosexuell tvåsamhet för 

borgarklassen och tillfälliga heterosexuella förbindelser med prostituerade för arbetarklassen 

är de normer jag kan avläsa. Foucaults teser vidareutvecklas inom queerteorin. Här är även 

kön en social konstruktion. I detta kapitel vill jag visa hur Steinbeck konstruerar kön genom 

kläder och arbetsredskap. Hur godtyckligt det vi kallar manlighet är och hur kvinnan tvingas 

vara sitt kön. Arbetaren är man och mannen i Steinbecks värld definieras genom sitt arbete. 

Judith Butler menar att manligt och kvinnligt bara är en diskursivt skapad konstruktion. 

Hon menar att våra föreställningar om både genus och biologiskt kön är diskursiva 

produktioner. Kön länkas i sin tur samman med en begärriktning (man/manlig - begär 

kvinnor; kvinna/kvinnlig - begär män). Det finns ingen urtypssexualitet, ingen ursprungsbild 

av hur en människas sexualitet ska vara. Produktionen av kön/genus skapar en falsk 

naturlighet i heterosexualiteten, medan homosexualitet blir så att säga den felaktiga kopian. 

Butler visar dock hur både hetero- och homosexualitet är kopior, som vi själva konstruerar. 

Den heterosexuella tvåsamheten är vårt samhälles norm, hon kallar problematiken den 

heterosexuella matrisen. Vi får av vår omgivning denna konstruerade ursprungsbild som vi 
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själva repeterar och gör till vår egen norm. Ju fler gånger vi repeterar normen desto svårare 

blir det att bryta den. 

Subjektet är inte fastställt av de regler varigenom det utvecklas, ty betecknandet är inte en 

grundläggande handling, utan snarare en reglerad upprepningsprocess som just genom att skapa 

materialiserande effekter genomdriver reglerna och samtidigt döljer sig själv.
19

 (författarens 

kursivering). 

Våra handlingar är performativa, det vill säga medskapande till konstruktionen. 

Butler menar också att när diskurserna tvingat på oss denna norm som springer ur den 

falska ursprungsbilden, så är den inte fast och oföränderlig hos oss. Tvärtom, på grund av att 

ursprungsbilden just är falsk kan vi välja att inte följa den. Vi försöker hela tiden återskapa 

något som är falskt, som inte egentligen existerar och är därför dömda att misslyckas. I 

misslyckandet ligger möjligheten till förändring. Eftersom vi inte lyckas nå det som inte finns 

blir vi inte hela, vi blir inte kompletta utan är dömda till evigt misslyckande: ”…det ’verkliga’ 

och det ’sexuellt faktiska’ är illusoriska konstruktioner – illusioner om substans – som 

kropparna tvingas försöka motsvara, vilket de aldrig helt lyckas med.”
20

 

Men vår sexualitet är inte den normen ger oss, utan den ligger i oss själva. När vi 

misslyckas att återskapa den konstruerade falska normen så kan vi leta i oss själva och finna 

vilka vi egentligen är. 

Den viktigaste uppgiften är snarare att spåra de strategier för subversiv upprepning som möjliggörs 

av dessa konstruktioner, att bejaka de lokala interventionsmöjligheterna genom att delta i just de 

upprepade handlingar som är identitetsbildande och därmed i och genom sig själva möjliga att 

bekämpa.
21

 

De subversiva handlingarna är de som revolterar mot konstruerade konventioner och skapar 

sprickor i normen. 

Till att börja med kan vi undersöka hur manlighet och kvinnlighet konstrueras i Of 

Mice and Men. Här skapas könet bland annat genom arbetsredskap och kläder, Steinbecks sätt 

att beskriva sina karaktärer är performativt dels i hur karaktärerna beskrivs och dels i sättet 

han lägger värderingar i sina personbeskrivningar. Kvinnan blir sin sexualitet och sitt kön 

genom att enbart vara sina kläder, sitt smink och sitt hår och naglar medan mannen beskrivs 

utifrån vad han kan göra, kläderna avslöjar vilken roll han har på gården. I 

personbeskrivningarna får mannen sin karaktär utifrån vad han kan göra med sitt 

arbetsredskap. Mannen är aktiv och kvinnan är passiv. 
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Gubben Candy blir ett med sin borste, han kallas först ”The old swamper”. (sid. 34) 

Han har blivit av med sin arm i en arbetsolycka och kan inte längre utföra det arbete de andra 

männen kan. Han är ett med sin borste. Han får göra de traditionella kvinnosysslorna och är 

inte lika mycket värd som de andra arbetsföra männen. Här finns en spricka i konstruktionen 

man, det räcker som sagt inte med att ha penis och skägg för att vara man, utan manlighet 

existerar i en fallande skala utifrån vad han kan göra; arbeta, slåss, knulla. 

I kapitel 3.1, om Foucault, beskriver jag det normalitetsskapande som George gör när 

han äger och visar sina ägodelar, de samma saker som alla de andra männen äger och visar 

upp. Han gör också kön genom att visa upp sina ägodelar. Makt och könstrukturer skapas 

genom kläder och Bossen beskrivs så här: ”...and he wore high-heeled boots and spurs to 

prove he was not a laboring man.” (sid. 40) 

Det som visas här är att Bossen är en man, men en man av en annan sort. Han avviker från de 

vi tidigare mött. Inte i hans manlighet utan i det att han befinner sig i en position över de 

andra männen genom att ha på sig stövlar som inte passar för arbete. Han behöver inte arbeta 

och han behöver inte lyda samma regler som de andra männen. Han är en jordägande man. 

Hans identitet skapas genom de högklackade stövlarna och inte efter förmåga till arbete. Det 

handlar om olika premisser för olika klasser. 

Första gången vi möter Bossens son Curly beskrivs han på ett lite annorlunda vis än sin 

far: ”He wore a work glove on his left hand, and, like the boss, he wore high-heeled boots.” 

(sid. 47) 

Likt sin far behöver han inte arbeta och visar det genom sin stövlar men han bär också 

en handske på vänster hand. Candy berättar att handsken är full av vaselin och varför han bär 

handsken: ”he´s keepin´ that hand soft for his wife”. (sid. 51) 

Candy fortsätter att ifrågasätta Curlys sexuella förmåga; ”An´ I bet he´s eatin´ raw eggs 

and writin´ to the patent medicine houses.”. (sid. 60) Att han behöver vaselin i handsken, 

högklackade stövlar och kanske till och med äta potenshöjande mediciner för att bevisa sin 

manlighet. 

Här jämför egentligen Steinbeck de två ledande männen, Curly och Slim. Slim den 

arbetande mannen har ”…hands, large and lean, were as delicate in their action as those of a 

temple dancer.” (sid. 61) och ”One lean finger touched her cheek...” (sid. 167) medan Curly i 

sin något desperata önskan att betraktas som en ”riktig” man, vilket också innebär att 

betraktas vara en god älskare, tror sig behöva behålla sin hand mjuk för sin fru genom att 
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alltid bära en handske med vaselin i. Detta trots att han inte arbetar och inte behöver oroa sig 

för att få grova arbetshänder. 

”Slim don´t need to wear no high-heeled boots on a grain team.” (sid. 52) säger Candy 

och sätter fingret mitt i prick. Manligheten trumfar i Steinbecks värld klasstillhörigheten 

(dock inte när det handlar om egentlig makt utan när det handlar om värderingar). Fastän 

Curly befinner sig i en position över Slim i fråga om klass så värderas Slim högre genom att 

uppfylla alla krav på manlighet. 

Händerna blir i Of Mice and Men en symbol för manlighet. Händerna visar hur stark du 

är, hur bra du är på att slåss, hur bra du är på att arbeta, men även vilken sorts älskare du är. 

Curly får sin manlighet bokstavligen krossad av Lennie när de slåss. Curlys manlighet hotas 

av att han inte vågar slåss med Slim och när han visat sig vara feg, utmanas han dels av 

Carlson och dels av Candy vilka bägge hånar honom. Candy är dock skyddad av sin ålder och 

av att han saknar en hand; om Curly slår Candy skulle hans manlighet bli ännu mer ifrågasatt 

eftersom det vore fegt att slå en äldre, handikappad man. Curly vänder sig då mot Lennie och 

ger sig på honom och när George skriker åt Lennie att försvara sig hugger denne tag i Curlys 

hand och krossar den tillsammans med Curlys manlighet. (sid 112) 

Manlighet och sexualitet är starkt sammankopplade och det blir tydligt när alla män 

åker in till stadens och bordell stannar bara Candy, Lennie och Crooks hemma. Crooks är 

svart och ingen riktig man på grund av sin hudfärg, Lennie är förståndshandikappad, ett barn, 

och Candy är som sagt både gammal och handikappad. Ingen av dem uppfyller kraven på 

manlighet och deras sexualitet diskvalificeras. 

Om vi går vidare till kvinnan och hur hon beskrivs så blir det hela mindre komplext i 

Steinbecks värld. När Curlys fru för första gången beskrivs så blockerar hon solens strålar in i 

arbetarnas barack. Hon blir ett direkt hot, likt ett åskmoln som drar förbi. 

She had full, rouged lips and wide-spaced eyes, heavily made up. Her fingernails were red. Her 

hair hung in little rolled clusters, like sausages. She wore a cotton house dress and red mules, on 

the insteps of which were little bouquets of red ostrich feathers. (sid. 57)  

Inget står det om hennes egenskaper eller vad hon kan eller inte kan göra. Inget förutom hur 

hon ser ut, sitt smink, sina naglar och sin klänning. Innan hon dyker upp värderar Candy 

henne som lösaktig och det hänger med, hans värdering av henne för läsaren mot vad vi ska 

förvänta oss och tycka. Den misogyna diskursen smittar. Vi kan se den effekten på 

översättningen till svenska: Curlys frus ”wide-spaced eyes” översätts till ”oskuldsögon”. 

Översättaren, Sven Barthel, gör en egen värdering här och ”oskuldsögon” blir motsatsen för 

till exempel oskyldiga ögon eller stora ögon. ”Oskuldögon” är ögon som vill verka oskyldiga 
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men är det motsatta, något tillgjort och manipulativt. Översättaren låter sig dras med.
22

 Slims 

beskrivning är något helt annorlunda än Curly eller hans fru: 

... and he moved with a majesty only achieved by royalty and master craftsmen. He was a jerkline 

skinner, the prince of the ranch, capable of driving ten, sixteen, even twenty mules with a single 

line to the leaders. He was capable of killing a fly on the wheeler´s butt with a bull whip without 

touching the mule. There was a gravity in his manner and a quiet so profound that all talk stopped 

when he spoke. His authority was so great that his word was taken on any subject, be it politics or 

love. This was Slim, the jerkline skinner. His hatchet face was ageless. He might have been thirty-

five or fifty. His ear heard more than was said to him, and his slow speech had overtones not of 

thought, but of understanding beyond thought. His hands, large and lean, were as delicate in their 

action as those of a temple dancer. (sid. 61) 

Där Curlys fru bara är ögon, smink, röda naglar och klänning och Curly bara manlig fåfänga 

och dumhet är Slim majestätisk. Han är någon, han är kusken, han är gården prins, han 

skicklig i sitt yrke, han är intelligent, han är tidlös, hans händer är i sitt sätt känsliga likt en 

tempeldansare. 

Kvinnan är bara kvinna, bara kön och sexualitet medan mannen är någon som kan 

något, någon som gör något, en person med kvaliteter. Hon är någons fru och han är kusk. 

Beskrivningen har tydliga homoerotiska undertoner när han liknas med tempeldansare vilka är 

kvinnliga oskulder som utför sin konst för att hylla kärlekens gudar och gudinnor inom 

hinduismen. Först när den ultimata mannen beskrivs kan en kvinnlig egenskap vara en högt 

värderad sådan. 

”George looked over at Slim and saw the calm, God-like eyes fastened on him” (sid. 

72). Här liknas Slim med en gud och George bestämmer sig för att lita på honom och biktar 

sig och berättar hans och Lennies historik för honom. 

Kvinnlighet och manlighet är som sagt inte konstant utan följer en fallande skala och 

kan därför betraktas som godtycklig och som en konstruktion. Manligheten visar sina sprickor 

genom att inte vara konstant utan istället lägga godtyckliga regler till vad som kan betraktas 

som mer eller mindre manligt. 

Judith Butler hamnar här på Konjuncture-nivån för att hennes teorier rör sig fritt både 

på mellannivån och på individnivån. Det är både allmänmänskligt och personligt. I nästa 

kapitel ska jag försöka undersöka vad som är mer unikt för just de karaktärer som huserar Of 

Mice and Men. 
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4. Individnivå 

De övre nivåerna Structure och Konjuncture berör, till och med styr individen utan att 

egentligen vara synlig och samtidigt hela tiden vara närvarande. Men hur de påverkar och 

vilka konsekvenser de får för individen ska mer ingående undersökas i nästa kapitel även om 

det redan avhandlats en del på Konjuncture-nivån. 

4.1 Rubins sexuella värdehierarki 

Gayle Rubin har gjort ett värdeschema som visar vilka sexuella läggningar och sexuella 

ageranden som premieras av samhället och inte. Det mest värda och eftertraktansvärda 

sexuella akten är den heterosexuella tvåsamheten inom äktenskapet för att alstra barn. Helst 

utan betalning och utan hjälpmedel och helst ska det handla om en man och kvinna av samma 

etnicitet inom samma ålderspann.
23

 

Genom institutionaliseringen av äktenskapet har den blivit något som varje individ bör 

eftersträva och det som ses som normalt. Medvetet och omedvetet vill vi passa in i normen 

och inte avvika. Lågt värderat i Rubins schema är till exempel sex med en prostituerad. Jag 

vill här göra en enkel omarbetning av detta värdeschema till det som faktiskt existerar i Of 

Mice and Men enligt min analys av romanen. 

Jag har genom Foucault etablerat att samhället skapar produktiva individer. Det som 

främjar produktionen premieras av samhället och skapar en norm som alla medvetet eller 

omedvetet försöker passa in i. Det samhälle jag undersöker nu befinner sig i industrialismens 

vagga. Småbonden är på väg att försvinna och stora jordägare eller företag tar över jorden. 

Det industrialismen i den här fasen kräver av individerna är billig och rörlig arbetskraft. Det 

nya samhället som växer fram har ännu inte tid eller råd med att tillgodose alla individers 

rättigheter. Med rättigheter menar jag mat, skydd och kärlek, i just den ordningen. När 

arbetarna går från gård till gård får de mat, husrum och skydd så länge de befinner sig på 

gården. Men tiden när lönearbetaren befinner sig mellan arbeten måste de lita på sig själva för 

att tillgodose dessa ting. Hur mycket av sin lön arbetaren sparat lägger grunden till de 

rättigheter de kan räkna med. Det är först när det finns ett institutionaliserat skydd och 

individen kan räkna med överlevnad som arbetaren kan se nästa steg, kärleken och 

möjligheten att skaffa familj och barn. Vad som händer i den här delen av vår historia, i USA 

som i Sverige, är att födelsetalen sjunker. Industrialismen behöver i sin början enbart billig 
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och rörlig arbetskraft och utsikten för lönearbetaren att skaffa familj existerar knappt. Innan 

hade de flesta en plats i ett gårdshushåll eller i ett skrå eller så var de småbönder med en liten 

bit egen jord att bruka. I Of Mice and Men kan inte lönearbetaren se utsikten att kunna skaffa 

familj. Industrialismen kräver alltså till en början ökad arbetskraft men sedan också en ökad 

marknad och eftersom globaliseringen inte tagit fart än så måste den inhemska marknaden öka 

och då måste födelsetalen göra likaså. Därför förbättrades de sociala skydden för 

lönearbetaren men det har ännu inte hänt i mitt undersökningsmaterial. 

På samma sätt kan vi se hur de sexuella premisserna ändras. Från Rubins värdeschema 

till ett annat. I lönearbetarens värld i industrialismens vagga existerar inte kvinnan alls vid 

sidan av en man. Den heterosexuella läggningen ändras inte men den heterosexuella 

tvåsamheten. Det som premieras mest eller ses som norm är en heterosexuell man som lever 

med en eller flera andra heterosexuella män i avhållsamhet. 

Kvinnan har ingen plats i Steinbecks värld. Hon är reducerad till enbart kön och även 

om begärriktningen går mot kvinnan så har hon ingen plats bredvid mannen. Inte ens i George 

och Lennies utopi, på den egna självförsörjande gården existerar hon. Drömmen är inte att 

hitta sig en kvinna att leva och få barn med, fastän heterosexualitet är den rådande normen, 

utan att leva i en homogen miljö, män bland män. Kvinnans plats intas av gubben Candy, som 

är man, men en reducerad sådan. Han kan inte arbeta längre utan får ta hand om matlagning, 

tvätt och hönsen i deras dröm. När könsdriften kommer över George, som är den enda av dem 

som betraktas som hel man, kan han då och då åka in till bordellen, för att sedan återvända till 

sitt liv bland männen. 

Att spendera sin inkomst på en kvinna när inga socialt skyddsnät existerar är inte något 

som premieras men ändå är väldigt vanligt, till och med inom strukturen. För det är något som 

värderas, eller snarare ses som norm, den sexuella akten med en prostituerad. Då behöver 

mannen inte oroa sig för att få ett oönskat barn som denne inte har möjlighet att ta hand om. 

Den sexuella akten mellan en man och en kvinnlig prostituerad har i Of Mice and Men blivit 

norm. 

Kvinnor ses snarare som ett hot mot livet med andra män. Det finns ändå en kvinna 

som får ett positivt omdöme i Of Mice and Men av Whit (en av de arbetande männen) och det 

är Susy, bordellmamman. Hon beskrivs så här: ”We go in to old Susy´s place. Hell of a nice 

place. Old Susy´s a laugh – always crackin´ jokes. … She never talks dirty, neither. Got five 

girls there.” (sid. 92) Två och en halv dollar kostar det att ligga med en prostituerad hos Susy, 

men du behöver inte ha sex om du inte vill utan det går bra att sitta och dricka om man vill 
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det. Det finns en bordell till också, Claras, men hon ser sig själv som lite finare och där får 

man inte sitta och dricka om man bara vill det, så hon är inte lika populär. Det som premieras 

är den glada horan som inte ställer några krav på mannen. Att vara prostituerad är det yrke 

som faktiskt är öppet för kvinnan och det positiva omdömet från Whit kan vara kopplat till att 

Susy faktiskt arbetar.  

”Well, a guy got to have some fun sometime, said Whit.” (sid. 94) och sätter fingret på 

vad kvinnan är för mannen i arbetarens situation, lite kul, utan krav. 

You give me a good whore house every time, he said. A guy can go in an´ get drunk and get 

ever´thing outa his system all at once, an´ no messes. And he knows how much it´s gonna set him 

back. These here jail baits is just set on the trigger of the hoosegow. Lennie followed his word 

admiringly… (sid. 98-99) 

Den sexuella driften är bara något som gör att mannen förlorar, men om han går till en 

prostituerad vet han hur mycket. Om mannen försöker med något annat kommer det gå åt 

helvete. Alla kvinnor som inte är horor är ”jailbaites”. Här blir det sexuella värdesystemet 

som det ser ut i Of Mice and Men tydligt. 

Långt ut i värdeschemat måste sex med en annan mans fru befinna sig. Speciellt illa 

måste det vara i mitt undersökningsmaterial eftersom äktenskapet är, för att generalisera, 

enbart till för borgarklassen och att inleda en sexuell affär kan bli ödesdigert när den mannen 

står över i fråga om klass, makt och möjlighet att orsaka skada. 

Ingenstans i Of Mice and Men nämns någonting annat för den vanliga lönearbetaren. 

Inga realistiska drömmar om att finna någon att bli kär i. George nämner i början av romanen 

att om han inte hade Lennie skulle han till och med kunna hitta sig en flicka. (sid. 17) Men 

den drömmen är inget annat än en just en dröm eller den drömmen hänger snarare ihop med 

drömmen om att äga sin egen mark. Äktenskapet verkar ju vara vigt åt dem som har ett 

fungerande skyddsnät, det vill säga Basen och Curly. Curlys fru och kvinnans möjlighet, 

ligger i att hitta en man med fungerande skyddsnät. 

”…I could stay in a cat house all night.” (sid. 24) är något som George upprepar flera 

gånger i mitt undersökningsmaterial. George kunde ha ”lyxat” till det med att spendera sin 

lediga tid i bordellen, om han inte hade haft Lennie. Det skulle Geroge kunnat göra även när 

han tar hand om Lennie men något större äger rum i och med det ansvaret. Hans sexuella drift 

får stå åt sidan för att i princip rädda Lennies liv. Det är bara en fråga om tid innan Lennie 

kommer att bli lynchad eller satt på dårhus på grund av sitt förståndshandikapp om de inte 

hittar ett eget säkert ställe att leva på. George behöver den anledningen för att rädda sig själv 

på samma gång. Vad kvinnan är reduceras till i Of Mice and Men är horans position. Det talas 
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bara om kvinnan antingen som en prostituerad eller som en hora utanför sin plats. ”Wait´ll 

you see Curly´s wife … Well-she got the eye … I seen her give Slim the eye … An´ I seen 

her give Carlson the eye … Know what I think? George did not answer. Well, I think Curley´s 

married …. a tart.” (sid. 52-53) Detta säger Candy egentligen helt utan belägg för sitt 

uttalande. 

4.2 Horan och homosocialitet 

Jag avslutade förra kapitlet med ett starkt citat för att avhandla nästa fråga i min 

undersökning; varför diskursen blir så väldigt starkt misogyn på gården (eller i många andra 

homosociala miljöer)? 

Man kan avfärda männens uttalanden som en produkt av sin tid, att det var så man 

talade då. Men jag anser att det finns något mer än så bakom mängden av misogyna 

uttalanden från männen och att en sådan diskurs ännu existerar idag. 

”Bet she´d clear out for twenty bucks.” (sid. 59) säger George efter att ha mött Curlys 

fru för första gången. 

”Don´t you even take a look at that bitch. I don´t care what she says and what she does. 

I seen ´em poison before, but I never seen no piece of jail bait worse than her.” (sid. 59) 

fortsätter George varnande till Lennie. 

”Well, you keep away from her, ´cause she´s a rat-trap if I ever seen one.” (sid. 60) 

Curlys fru är ett tydligt hot och den hatiska stämningen mot henne är stark. 

”She ain´t concealin´ nothing. I never seen nobody like her. She got the eye goin´ all 

the time on everybody. I bet she even gives the stable buck the eye” (sid. 91) Whit talar här 

om Curlys fru och tycker att hon är så slampig att hon till och med slänger ett öga på den 

färgade stalldrängen. 

”Seems like she can´t keep away from guys.” (sid. 91) säger männen för att hon inte 

håller sig i hemmet. 

”They´s gonna be a bad mess about her. She´s a jail bait all set on the trigger ... Ranch 

with a bunch of guys on it ain´t no place for a girl, specially like her.” (sid. 92) säger George. 

Dessa uttalanden är exempel på hur diskursen går och varje uttalande suger Lennie, 

barnet, åt sig och den ultimata konsekvensen för den homosociala, misogyna stämningen får 

vi läsa i Of Mice and Men. För diskursen går på om hur kvinnan är en hora och ett ”jail bait”. 

Hon är ett hot för alla män och för Lennie blir hon ett hot mot hans dröm om den egna gården. 

Han lyssnar på de andra männen och speciellt på George. Först kommer hon in till männens 
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bostad och grälar, sedan beskriver George henne som något farligt och som en hora och något 

Lennie ska akta sig för. Ofta faller konversationen över till den egna gården eller bordellen 

efter att de pratat illa om Curlys fru. George använder ordet ”cathouse” för bordell många 

gånger i romanen. En gång efter att Curlys fru gått och de pratat klart om henne byter de 

samtalsämne och kommer in på den egna gården och Lennies kaniner. De pratar om att de ska 

skaffa hund och några katter men att Lennie måste se upp med katterna så att de inte dödar 

kaninerna och Lennie blir direkt rasande. Han säger att han ska bryta nacken av alla katter 

som hotar hans kaniner. (sid. 103) Så i Lennies, barnets värld, etableras kvinnan som ett hot 

och liknas med en katt och sedan etableras katten som ett hot mot det han åtrår mest i hela 

världen: kaninerna. Han säger att han ska bryta nacken alla katter som hotar hans dröm och 

det sluta med att han bryter nacken av Curlys fru, kvinnan, katten. (sid. 158) Att Lennie 

ibland verkligen lever i en imaginär värld får vi beviset för i slutet av romanen när han talar 

med en inbillad jättekanin. (sid. 176) 

Jag kommer att använda mig av socialantropologen Mary Douglas och litteraturvetaren 

René Girard för att söka en förklaring av hur den misogyna diskursen påverkar 

händelseförloppet men även varför den uppstår just här. 

Mary Douglas har skrivit Renhet och fara och det är en socialantropologisk studie av 

människan i en kultur/samhälle och hur gruppen tar till sig främmande element antingen som 

något farligt/tabubelagt eller rent/heligt. Föreställningen om vad smuts är, är primärt i studien. 

För smuts, renhet och tabu är egentligen symboler för ordning eller kaos inom gruppen. Det 

handlar om att en kultur vill undvika vissa element som skapar oordning och det leder till i sin 

tur till denna föreställning. Det handlar inte om en rädsla för att bli sjuk, kopplingen smuts – 

sjukdom existerar egentligen inte utan smuts – kaos.
24

 

Vi kan koppla samman Douglas teori med Foucaults. För tanken om smuts som 

egentligen är kaos och något vi bör undvika, kan länkas samman med tanken om att 

maktstrukturer skapas för att främja produktionen. Ett stabilt samhälle är helt klart att föredra 

i de flesta fall ur ett produktions- och reproduktionsperspektiv. Tanken om smuts eller renhet 

är helt enkelt en vilja att organisera samhället vi lever i och normen är produktiv och det som 

avviker är det inte och ses därför som smuts. 

Men om ett främmande element försöker penetrera en kultur eller någon som ingår är 

avvikande, avvisar gruppen det avvikande eller omorganiserar sig så att avvikelsen får plats. 
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Gruppmänniskan ser det nya antingen som farligt eller heligt, smuts eller renhet, hora 

eller madonna. Det som anses vara smuts men inte ses som farligt, förbises det, men om det 

hotar stabiliteten i gruppen blir det farligt och måste avlägsnas eller införlivas. Om gruppen 

inte gör plats för det avvikande sker genom avvisande och ofta genom repressalier.
25

 

René Girard är en litteraturvetare vars teorier tar sin början i det mimetiska begäret. Det 

vi människor gör är att imitera eller efterlikna varandra. Det vi gör och säger (diskursen), de 

begär vi äger, är inte våra egna utan vi lär oss från barnsben att imitera de andra människorna 

som finns i vår omgivning (man kan säga att vi imiterar normen). Vi lär oss helt enkelt vad 

som är bra att åtrå.
26

 Men eftersom vi begär samma saker i vuxen ålder uppstår en rivalitet 

och kaos kan utbryta när som helst men gruppens strukturer stabiliserar samhället. Skolan, 

familjen, tabun och riter och så vidare håller oss i schakt men det kan ändå uppstå oordning 

och då måste gruppen renas. En syndabock utses, ibland av ren slump, och offras för att 

återställa stabilitet.
27

 

Även här kan vi se likheter med Foucaults idéer: vi lär oss av de disciplinära 

institutionerna (skola, familj, fängelse) vad som är den åtråvärda normen och införlivar den 

som vår egen. Stabilitet sker genom maktutövning och den ultimata maktutövningen är att 

göra våld på en annan person. Stabilitet genom ett offer. 

I Of Mice and Men kan vi läsa av en starkt homosocial miljö. Den baseras på kön och 

kan betraktas som stabil. Men det som hotar ordningen, den homosociala enheten, 

klasstrukturerna för arbetaren och borgaren och den patriarkala könsstrukturen, är de individer 

som avviker på något sätt. 

René Girard beskriver det mimetiska begäret genom formen av en triangel. 

Karaktärerna imiterar varandra och varandras begärriktning. A imiterar B som imiterar A i 

triangelns bas. Vad som också kan uppstå är en rivalitet mellan A och B. Jag tycker att vi kan 

avläsa två sådana trianglar i vårt undersökningsmaterial, en på Konjuncture-nivån och en på 

Individnivån. På Konjuncture-nivån kan vi se de jordlösa arbetarna och markägarna på varsin 

sida i triangelns bas och det de äger begär mot är produktionsmedlen, det vill säga marken. De 

imiterar varandras begär och en rivalitet uppstår. Den jordlöse begär mark och markägaren 

vill äga mer mark och försvara den de har. 
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Individnivåns triangel ser ut som sådan: i basens två sidor ser vi på ena sidan alla män 

inklusive berättarrösten som en enhet och Curlys fru på andra sidan. I toppen av triangeln 

hittar vi Slim. I basen imiterar de varandras begärriktning mot Slim. Curlys frus har en 

heterosexuell sådan som dels springer ur samhällets konventioner och strukturer och dels är 

en imitation av den andra delen av basen, den bestående av män. Männens begärriktning mot 

Slim kan dels ses som en imitation av Curlys frus heterosexuella och dels komma ur den 

homosociala miljön som premierar arbete. Det handlar alltså dels om ett mer legalt 

heterosexuellt begär och ett med homoerotiska undertoner men också en imitation av 

identifikation. Männen är män därför att de arbetar och den ultimate arbetaren och människan 

är Slim och begärriktningen blir en sorts identifikationsriktning, de vill vara som Slim. Curlys 

frus begärriktning är likadan. Den är dels av sexuell karaktär och samtidigt uttrycker den en 

vilja att vara en del av det minisamhälle som existerar på gården och därför vill hon vara som 

alla andra och får på så vis samma identifikationsriktning mot Slim. Alla åtrår och vill 

samtidigt vara Slim. Man kan också säga att de begär varandras begär; männen begär Curlys 

frus legala heterosexuella begär mot Slim och Curlys fru begär den manliga gruppens 

homosociala begär mot honom. Hon begär samhörigheten som springer ur kön, hon begär en 

position i samhället, möjligheten att få vara en social människa. Mellan triangelns bas uppstår 

en rivalitet på grund av att hon inte kan bli som männen för att hon inte arbetar, hennes kön 

stänger dörren. Hon blir ett hot mot mansgruppen på grund av sin mer legala heterosexuella 

begärriktning mot Slim och för att hon avviker från den traditionellt osynliga platsen för 

kvinnan. Slim blir en ”förmedlare” av begär och identifikation som Girard beskriver med 

förhållandet mellan den ultimate riddaren Amadís och Don Quijote.
28

 

Jag har redan redogjort för de personer som avviker på gården och på vilket sätt: 

Candy, Lennie, Crooks och Curlys fru. Men de har alla upptagits, accepterats på gården under 

vissa premisser. Alla förutom Crooks bryter premisserna för Crooks tar tillbaka sin önskan att 

bryta arbetarens ensamma situation och leva på drömgården. Därför går han oskadd ur kaoset. 

Candy vill bryta strukturen som fängslar den arbetande mannen och leva på en egen gård. 

Curlys frus premisser går ut på att hon intar en traditionell kvinnoroll genom att inte synas 

och stanna i hemmet men detta bryter hon och straffas för det. Hon skapar oordning i den 

homosociala mansmiljön. Lennie befinner sig på barnets nivå intelligensmässigt och dödar 

som vi vet Curlys fru. Med det dådet skapar han ordning i den grupp av män han tillhör. Hon 
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är avvikande genom sitt kön och på grund av den misogyna diskursen har Lennie lärt sig att 

hon är något farligt, ett hot mot den drömtillvaro han ska ingå i på den tilltänkta gården. Han 

imiterar på sätt och vis den misogyna stämningen bland männen när han dödar henne. När 

mordet, eller offret, har skett uppstår genast stabilitet i gruppen av män. Vad Lennie utfört är 

dock inte ett kollektivt offer utan agerat på egen hand och därför uppstår inte den långvariga 

stabilitet offret ska skänka. Men de andra männen gör gemensam sak och letar upp Lennie för 

att ta lagen i egna händer och döda honom. Det Lennies mord gjort är att skapa en ny 

oordning i gruppen av arbetande män. Lennie sågs med misstänksamhet på grund av hans 

förståndshandikapp men det gjordes plats för honom i detta minisamhälle för att hans fysiska 

styrka och arbetskapacitet var så stor. Det under premisserna att han inte avviker genom att 

skada någon annan och lyder order och ordning. När han dödar en annan människa har han 

brutit dessa premisser och nu måste ordning skapas genom nya repressalier. Det är dåligt för 

makten, produktionen och gruppen när ett mord begås och detta måste beivras och ordning 

skapas genom ännu ett offer. Ordning skapas och varken George eller Candy kommer att 

undgå strukturens kedjor och bli sina egna män. 

Gruppen och strukturen renas och ordning återställs i och med offret, i det här fallet 

offren. Det som skiljer offren och deras bödlar är det unika i Of Mice and Men:s karaktärer. 

Den sällsamma vänskapen mellan Lennie och George gör att George inte gömmer sig i eller 

bakom lynchmobbens massa och ensamheten hos Curlys fru får henne att ta kontakt med den 

förståndshandikappade Lennie. Att just Lennie blir den som dödar henne sker av otur, slump 

eller ödet om du vill. 

5. Slutdiskussion 

Min undersökning kan avfärdas på många sätt. Den kan tyckas godtycklig, som en 

generalisering eller för individinriktad, eller både och. Men det har varit tanken, jag vill röra 

mig både på makro- och mikronivå. Mitt undersökningsmaterial kräver det eftersom den 

litterära gestaltningen befinner sig både högt och lågt, samtidigt. Jag vill och behöver försöka 

läsa av större ting än den enskilde individen i min analys för utan ett större sammanhang 

existerar vi inte som människor. Människan är en social varelse och en social konstruktion 

men samtidigt är det individen som griper tag i mig och får mig att känna. Det är det unika i 

varje människas livsöde som spelar roll men ändå omöjligt att göra en korrekt analys av utan 

kontexten, tiden och varat. Här anser jag mig undersöka en vidunderlig historia, individens 
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dröm mot strukturens, människan och naturen, motståndet mot makten. Kapplöpningen dem 

emellan kan både ses som universell som unik. 

Michel Foucault blir en ledstjärna genom alla mina kapitel. Hans teorier är kompatibla 

med mina andra teoretiker. Structure-nivån tycker jag mig egentligen äga samma mål som 

Foucault och det är att hitta strukturer som beskriver människan vara. Det som skiljer dem åt 

är att Annales försöker hitta något utanför människan för att förklara varför vad vi slutändan 

kan göra och gör, något nästan evigt och bestående genom geografin. Foucault däremot letar 

hos gruppmänniskan för strukturerna är enbart mänskliga konstruktioner. 

Queerteoretikerna i min undersökning representerade av Judith Butler och Gayle Rubin 

och de utvecklar, drar Foucaults teser vidare. Kön är en konstruktion precis som vår sexualitet 

och våra begär och våra normer. Motståndet mot makten är det subversiva handlandet, det vill 

säga det som utmanar konstruktioner och normer. 

Hos Mary Douglas ser vi hur normen i en kultur inte får utmanas. Ordning måste 

bibehållas och det som hotar ordning eller normen stöts bort om det är möjligt. Jag tycker att 

Foucaults teser om maktutövning, normer om hur dessa är kopplade till produktionen och 

Douglas teser om ordning i kulturen är väldigt kompatibla. 

René Girard visar hur gruppen, normen, strukturen eller ordningen upprätthålls genom 

offer. Här går maktutövningen som ska kaparcitera individen och vara produktiv dels går över 

till våld, till destruktivitet, men är på samma gång produktiv. Den upprätthåller gruppen, 

normen, strukturen och ordningen och främjar på så vis produktiviteten men genom ett 

destruktivt sätt. Jag tycker det synliggör den mänskliga maktutövningen och strukturens 

obarmhärtighet. 

6. Sammanfattning 

Min undersökning av Of Mice and Men är uppdelad efter Annales-rörelsens metod, i tre 

avsnitt, där varje del representerar en nivå av tid och förutsättningar för människans vara och 

historia: Structure, Konjuncture och Individnivå. 

Den första nivån, Structure, är den långsammaste tidsmässigt, nästan omöjlig att avläsa 

och den handlar om de geografiska grundförutsättningarna för människan vara och hur de styr 

oss. De sätter upp gränser för vad vi kan göra och inte men ses som en naturlig del av oss. 

I mitt undersökningsmaterial fann jag ett frodigt jordbrukslandskap som här bestämmer 

människans öde. Landskapet kommer i längden att bestå utan större påverkan av de individer 

som brukar den, oavsett om individen är en ensam självförsörjande småbonde med eller ett 
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storföretag vars mål är att maximera landet, skörden och vinsterna. Här lever människan 

genom fysiskt arbete och varje individ blir lika viktig som en vindfläkt genom sädesslagen. 

Men i människans grundförutsättning finns alltid ett hopp, varje öde är potentiellt unikt hur 

oviktigt det än må vara. 

Mittennivån, Konjuncture, är mellannivån och här handlar det om att försöka läsa av 

långvariga men överskådliga strukturer sprungna ur Structure-nivån. I Of Mice and Men ser vi 

början av industrialismen i USA:s 1930-tal och hur det påverkar maktstrukturen mellan 

markägare och arbetare. Jag har använt mig av Michel Foucaults teorier för analysera mitt 

undersökningsmaterial och kom först och främst fram till att mannen får sin position och 

definition genom arbete och yrkesskicklighet men även genom klass. Hur du än vänder och 

vrider på det vinner alltid klass maktutövningen. Maktstrukturer skapas genom ägande, arbete 

och manlighet för att främja produktionen. Sedan reproduceras både individ och struktur för 

att det produktiva samhället ska bestå. I Of Mice and Men kan vi se hur dessa strukturer ser ut. 

En struktur för arbetaren som behöver hållas mobil och utan känslomässiga band som kan 

hindra rörelsen. För här behövdes rörlig arbetskraft som gick från gård till gård för att arbeta 

för mindre summor pengar. Inga sociala skyddsnät skapades för då skulle arbetaren kunna slå 

sig ned och skaffa familj och behöva en bättre lön och vara mindre rörlig. Den andra 

strukturen är den för borgarklassen, eller den markägande klassen. Här existerar ett skyddsnät 

skapat av ägandet, de behöver inte vara rörliga eller oroa sig för inkomst eller arbetslöshet. 

För dem existerar möjligheten till äktenskap och familj. Vi kan se arbetaren som motståndet 

och markägaren som maktutövningen. 

På denna mellannivå utvecklar jag min analys genom Judith Butlers teori om att kön 

enbart är en social konstruktion och undersöker hur Steinbeck skapar kön genom arbete, 

arbetskläder och redskap. Vi ser hur kvinnan lämnas i marginalen eftersom hon inte arbetar 

och hur manlighet är en godtycklig konstruktion. Hur den bäste arbetaren, Slim, målas fram 

som en Messiasfigur. Han är en mästare i sitt yrke och därför också den bäste mannen, den 

bäste människan. Kvinnan däremot blir sina kläder, sitt smink och sin sexualitet. Han kan och 

gör, hon bara är. Sprickorna i konstruktionen är också sprickor mot frihet i det unika, mot 

hoppet genom subversivt handlande, mot de konstruerade strukturerna. Butler för oss vidare 

till den sista nivån. 

Individnivån är den snabbaste nivån tidsmässigt och här tycker jag att vi kan avläsa de 

konsekvenser som de tidigare nivåerna får för individen. Här beskriver jag hur den sexuella 

värdehierarkin ser ut bland männen i Of Mice and Men genom en omarbetning av Rubins 
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schema. Här kan vi se hur en rådande norm, den heterosexuella tvåsamheten inom 

äktenskapet, enbart existerar för borgarklassen. För arbetaren blir normen att leva homogent 

man bredvid man. Den sexuella akten byts från den mellan man och kvinna inom äktenskapet 

till den mellan en man och en prostituerad kvinna. För kvinnan existerar tre alternativ som jag 

kan avläsa; att stanna hos sin familj, bli prostituerad eller att hitta en man inom borgarklassen 

som kan stå för de sociala försäkringar som annars saknas. 

Den miljö vi möter i undersökningsmaterialet är starkt patriarkal, homosocial och 

misogyn och jag använder mig av Mary Douglas för att visa hur en kultur, eller ett samhälle, 

hanterar avvikande eller främmande element. I Of Mice and Men är kvinnan både avvikande 

och främmande. Gruppmänniskan har en tendens att läsa in bilder av smuts eller renhet hos 

tendenser inom kulturen när det egentligen handlar om ordning eller kaos inom gruppen. 

Antingen ses det främmande som rent och smutsigt, heligt eller farligt, madonnan eller hora. 

Antingen införlivas det i gruppen eller stöts bort genom repressalier. Miljön vi möter på 

gården är som sagt starkt homosocial och den som avviker på ett tydligt sätt är Curlys fru 

genom sitt kön. Hon hotar med oordning bland männen och stöts bort genom den ultimata 

repressalien, döden. 

René Girard är den andra teoretikern jag använder för att beskriva konsekvensen för 

den homosociala miljön och misogynitet som uppstår, varför Curlys fru måste dö. Han 

beskriver hur gruppen offrar en individ för att skapa ordning när kaos har uppstått eller hotar 

att uppstå. Curlys fru är det första offret som enar männen men ett nytt brott mot ordningen 

har uppstått när det första offret utförs. När Lennie mördar Curlys fru agerar han ensam och 

det är det kollektiva offret som stabiliserar gruppen och därför måste han själv offras för att 

stabiliteten ska kvarstå då mord nästan alltid ett hot mot ett stabilt samhälle. När Lennie 

offras, går både George och Candys drömmar i graven med honom. De hade tillsammans 

utmanat arbetarens struktur, arbetarens situation, och nu får de ta på sig maktens bojor igen. 

Åter råder ordning. 
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