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Abstract 
Yeong-hye – a determined women or a crazy mental patient? – A reading of The 

vegetarian by Han Kang and Yeong-hye as an actor in her sickness. 

 

This essay is investigating the main character Yeong-hye in The vegetarian (2016) by Han 

Kang. The starting point will be the non-fiction book Den sårade divan written by Karin 

Johannisson. Johannisson writes about how mentally ill women are portrayed. Up until now 

there have been two stories when talking about women’s mental illness. The first one is the 

medical story, medikaliseringsberättelsen, where the woman is sick, and that’s that. The 

second one, the victim story, offerberättelsen, explains the sickness as a consequence of 

oppression or abuse. Johannisson introduces a third story, the actor story, aktörsberättelsen. 

She argues that the woman may have some influence on her own sickness. By using these 

three stories this essay analyzes Yeong-hye and how she can be placed in these three 

categories. 

 

Keywords: Han Kang, Karin Johannisson, mental illness, women, The vegetarian, Den 

sårade divan, patriarchy, starvation, line of flight. 
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Inledning 

Vegetarianen (2016) handlar om Yeong-hye, en tystlåten, sydkoreansk kvinna som lever i ett 

alldagligt äktenskap med sin man Mr. Cheong. Plötsligt börjar Yeong-hye att drömma 

mardrömmar som leder till att hon väljer att bli vegetarian. Till sin mans förtret kastar hon ut 

alla animaliska produkter ur hemmet och börjar samtidigt bli mer och mer instängd i sig själv. 

Hon rasar i vikt i takt med att hon distanserar sig från sin omgivning. Hennes pappa, mamma, 

syster och bror försöker alla övertala henne att börja äta kött igen men hon vägrar. Det 

kulminerar vid en lunch hemma hos hennes syster In-hye, då hennes far bokstavligt talat 

försöker tvinga i henne en köttbit vilket slutar med att Yeong-hye skär sig i handleden och 

hamnar på sjukhus. Detta leder till att Yeong-hye får tillbringa en tid på mentalsjukhus och 

hennes man ansöker om skilsmässa. Hennes föräldrar och bror säger upp kontakten med 

henne. Hon får komma ut och bo hos sin syster men hamnar sedan återigen på mentalsjukhus, 

där hon berättar att hon försöker att bli ett träd. Därmed behöver hon bara vatten och solljus 

för att överleva, och hennes avmagrande och envisa vägran att äta eller dricka leder till att 

hon sakta tynar bort. 

Vid en första läsning av Vegetarianen fascineras jag av det raka språket hos 

karaktärerna och den olyckliga vändning Yeong-hyes liv tar efter hennes, enligt mig, relativt 

oprovocerande beslut att bli vegetarian. Men ju mer jag tänker på romanen, desto mer 

komplex blir den. Att få följa Yeong-hyes resa från ordinär, tillbakadragen hustru till 

tvångsinlagd, avmagrad schizofrenipatient är både omtumlande och smärtsamt. Gradvis får 

läsaren fler och fler inblickar i Yeong-hyes liv som skapar en bild av en kvinna som utstått 

mycket våld, både fysiskt och psykiskt, men som trots det hela tiden lyckas behålla sin egen 

drivkraft, som hela tiden uttalar sin egen önskan och vilja. Det står snabbt klart för mig att 

Vegetarianen, trots sina endast dryga tvåhundra sidor, är en komplex roman med många olika 

lager. 

Trots bokens många möjliga infallsvinklar, gjorde mitt personliga intresse för psykisk 

ohälsa det dock ganska naturligt att det var den delen av boken som fascinerade mig mest. 

Min tanke var först att jämföra Yeong-hye med andra kvinnliga karaktärer som patologiseras 

eller spärras in, men det visade sig strax bli ett alldeles för stort arbete i förhållande till den 

tiden jag hade på mig. När jag därför läste Karin Johannissons bok Den sårade divan och de 

tre berättelserna som uppstår kring en psyksjuk kvinna, kände jag att de här tankarna borde gå 

att applicera på karaktären Yeong-hye. Hon är så intressant i sin beslutsamhet och sin envisa 

vägran att göra som hon blir tillsagd, i en familj som styrs av en stark patriark och med hela 
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sin omgivning emot sig. Yeong-hye är en av de mest fascinerande karaktärer jag stött på på 

länge, och att ägna kommande uppsats åt henne känns inte mer än rätt. 

Bakgrund/tidigare forskning 

Vegetarianen är skriven av den sydkoreanska författaren Han Kang och publicerades 2007. 

2015 kom den första engelska översättningen och 2016 vann boken Man Bookerpriset. 2016 

kom även den första svenska översättningen. Romanen består av tre delar, den första delen är 

skriven ur Mr. Cheongs perspektiv, den andra ur Yeong-hyes svågers, och den tredje ur 

Yeong-hyes syster In-hye. Inspirationen till boken kommer enligt författaren från en dikt av 

poeten Yi Sang, där en mening lyder ”I want to believe human beings should be plants.” 

Kang läste denna dikt på universitet och den stannade kvar i hennes medvetande.1 I svensk 

översättning finns även Han Kangs böcker Levande och döda (2018) samt Den vita boken 

(2019). Eftersom Vegetarianen är så pass nyöversatt till både engelska och svenska är den 

tidigare forskningen på dessa språk mycket begränsad, och det enda jag kommit över är 

diverse kortare uppsatser och bokrecensioner. Detta kan göra det svårt att styrka mina 

argument, och jag kommer istället att behöva luta mig mer mot mitt val av teoretiskt material 

för att styrka mina teser. 

Jag kommer att referera till två uppsatser. Den första är Won-Chung Kims “Eating 

and suffering in Han Kang’s The vegetarian” (2019).2 Den andra är Adelia Savitris 

“Subjectivity of women’s body as a resistance to the domination of patriarchy in novel 

Vegetarian by Han Kang” (2018).3 Won-Chung Kim skriver om lidande och hur Kang 

utforskar lidandet genom mat och ätande. Kim skriver dels om vad lidande är och vad det 

utgörs av, samt vilken roll köttätande och sexism spelar för lidandet i Vegetarianen. Adelia 

Savitris text handlar om hur Yeong-hyes beteende kan läsas som en strategi för att slippa 

undan det patriarkala förtrycket och ge sin egen kropp ett värde hon själv bestämmer över. 

Det är viktigt för sammanhanget att nämna att Yeong-hyes beslut att bli vegetarian är 

väldigt kontroversiellt, kanske mer kontroversiellt än vad man som svensk läsare uppfattar. 

Vegetarianism i Sydkorea är inte särskilt vanligt, kött och fisk är en stor del av det koreanska 

 
1 Sabine Peschel, “Korea’s kafka? Man Booker winner Han Kang on why she turns a women into a plant”,  DW, 
12/9 2016, https://www.dw.com/en/koreas-kafka-man-booker-winner-han-kang-on-why-she-turns-a-woman-
into-a-plant/a-19543017 [hämtad 5/1-2020]. 
2 Won-Chung Kim, “Eating and suffering in Han Kang’s The vegetarian, CLCWeb: Comparative Literature and 
Culture, 21:5 (2019). 
3 Adelia Savitri, “Subjectivity of women’s body as a resistance to the domination of patriarchy in novel 
Vegetarian by Han Kang”, International Journal of English and Literature, 8:1 (2018). 
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köket. Även rätter som kan tyckas vegetariska, så som kimchi, kan ändå innehålla buljong 

eller smaksättare från till exempel fisk eller fläsk. Köttätande är norm även i Sverige, men det 

kan vara bra att känna till att det kan ses som en större provokation i en sydkoreansk familj än 

en svensk familj att plötsligt sluta äta kött.4 

 

Frågeställning/syfte 
 
Vegetarianen börjar med Yeong-hyes, enligt omgivningen provocerande, beslut att bli 

vegetarian. Hennes beslut gör att hennes familj tror att hon blivit galen, och de börjar 

patologisera henne. Det leder till att hon till slut förlorar kontakten med alla utom sin syster 

och hamnar på ett mentalsjukhus. Där får hon diagnoserna anorexi och schizofreni. Men är 

Yeong-hyes tillstånd verkligen så enkelt att man kan avfärda henne som galen, sätta 

diagnoser på henne och sen spärra in henne? Det finns sekvenser i boken som tyder på att 

Yeong-hye är mycket klartänkt och medveten om de val hon gör. Det skulle gå att läsa 

Yeong-hyes insjuknande som delvis självvalt. Därför blir uppsatsens frågeställning: 

Hur kan man läsa Yeong-hyes till synes drastiska insjuknande som något hon själv styr över? 

Med utgångspunkt i Karin Johannissons begrepp medikaliseringsberättelse, 

offerberättelse och aktörsberättelse är syftet med denna uppsats att undersöka hur man kan 

tolka Yeong-hyes psykiska ohälsa på olika sätt. Detta görs för att försöka skapa en bred bild 

av Yeong-hye som karaktär, men också för att undersöka om hon kan sägas styra över sitt 

eget psykiska tillstånd. Hon blir definierad som sjuk av sina närstående och sätts tillslut på 

mentalsjukhus, hon beskrivs som galen och världsfrånvänd, men är förklaringen verkligen så 

enkel? 

Oförståelsen som omgivningen visar för Yeong-hye börjar redan vid hennes val att bli 

vegetarian, som hennes man beskriver som ett absurt beslut.5 Yeong-hye förklarar att beslutet 

kommit till henne genom en dröm, men ingen tycks vilja ta till sig hennes förklaring. Yeong-

hyes egna förklaringar och ord avfärdas genom hela romanen, men denna uppsats vill 

undersöka om man kan få en annan bild av hennes sjukdom om man stannar upp och tittar på 

just det som Yeong-hye säger och tänker. Anorexi- och schizofrenidiagnoserna som hon fått i 

 
4 Bo-eun Kim, “Embracing vegetarianism”, The korea times 1/4 2015, 
http://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsIdx=176353 [hämtad 11/12 2019]. 
5 Kang Han Vegetarianen, (Stockholm: Natur och kultur, 2016), s. 19. 
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slutet av boken är enkla och begripliga förklaringar för alla i Yeong-hyes närhet, och även för 

oss som läsare, men Yeong-hye själv uttrycker frustration över att ingen tycks förstå henne. 

Vad öppnar sig för bild av Yeong-hye om man studerar hennes handlingar och lyssnar på vad 

hon har att säga? 

 

Teori/metod 

Denna uppsats kommer huvudsakligen att utgå ifrån Karin Johannissons facklitterära bok 

Den sårade divan (2015). Karin Johannisson var en idéhistoriker och författare som skrev 

flera verk om psyket och det mänskligas historia.6 Flera av Johannissons böcker har blivit 

nominerade till Augustpriset i kategorin facklitteratur, och Den sårade divan är en av dem.7 I 

den undersöker hon tre kvinnliga konstnärer och författare, Agnes von Krusenstjerna, Nelly 

Sachs och Sigrid Hjertén. Hon vill ta reda på hur deras psykiska hälsa har format dem som 

konstnärer, men framför allt hur de själva har format sina sjukdomar. Frågor som 

Johannisson ställer sig i inledningen av sin text är: “Hur samspelar kvinnan med sin diagnos? 

Hur böjliga kan hon göra normalitetens gränser? Och vem tillåts spela med sin galenskap?”8 

Johannisson menar att det funnits två berättelser om den psykiskt instabila kvinnan. 

Den första kallar hon för medikaliseringsberättelsen. Den beskriver kvinnans psyke utefter 

genetik och biologi. Om en kvinna diagnostiseras med till exempel schizofreni så är hon sjuk 

och så är det inget mer med det. Makten att definiera sjukdomen läggs helt i psykiatrins 

händer. Antingen är det ett genetiskt arv eller en obalans i kroppens neurosystem.9 Den andra 

berättelsen är offerberättelsen. Där menar hon att kvinnan är offer för olika sociala krafter 

och samhälleliga strukturer, till exempel patriarkalt förtryck eller känslan av att vara fångad i 

sitt kön. Denna berättelse tillåter alltså även sociala faktorer att spela in när man bedömer 

någon som sjuk eller frisk.  Men Johannisson introducerar en tredje berättelse, 

aktörsberättelsen.10 I den tredje berättelsen handlar det inte om hur psykiatrin eller 

omgivningen definierar sjukdomen, utan personen själv. Hon menar att om man läser 

patientjournaler på djupet, så kan man se att under ett trasigt jag, kan det gömma sig protest, 

 
6 Matilda Gustavsson, “Karin Johannisson: Verklig galenskap står vi inte ut med”, Dagens Nyheter 12/9 2015, 
https://www.dn.se/kultur-noje/karin-johannisson-verklig-galenskap-star-vi-inte-ut-med/ [hämtad 11/12 2019]. 
7 Elisabeth Lahti Davidsson, “Ett kalejdoskop av kvinnlig galenskap”, dagensbok.com 4/11 2015, 
http://dagensbok.com/2015/11/04/ett-kalejdoskop-av-kvinnlig-galenskap/ [hämtad 11/12-2019]. 
8 Karin Johannisson, Den sårade divan, (Stockholm: Albert bonniers förlag, 2015) s. 10–11. 
9 Johannisson 2015, s. 14. 
10 Johannisson 2015, s. 14–15. 
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trots och en vilja att förändra. Att den sjuka kan agera självständigt, och att en sjukdom inte 

behöver sluka hela personen.11 

Inspirationen för dessa tre berättelser har Johannisson hämtat från Lisbeth Larssons 

“Virginia Woolf och biografin” i Det universella och det individuella (2013).12 Larsson 

analyserar olika biografier som skrivits om Virginia Woolf, och hur det där har vuxit fram tre 

olika förklaringsmodeller till Virginia Woolfs psykiska ohälsa. 

 

I den första definieras hon som biologiskt sjuk, i den andra som ett offer för externa krafter 

och i den tredje som en utsatt men självständig aktör. Den första hamnade snabbt i skuggan av 

den andra, offerberättelsen, vilken i sin tur utlöste en biografisk strid om vem eller vad hon 

varit offer för: sin make, sin far, sin styvbror, modersförlusten, skrivblockeringar, läkarnas 

missgrepp, andra världskriget och de tyska bombningarna eller alltsammans. Under 2000-talet 

är det emellertid den tredje berättelsen som kommit att dominera. Den om Virginia Woolf 

som en i grunden frisk men utsatt person, som hanterade sina problem med en imponerande 

kraft samtidigt som hon utvecklade ett litterärt mästerskap.13 

 

Dessa tre berättelser är de som kommer att ligga till grunden för min analys. Jag väljer att 

utgå från Den sårade divan därför att jag vill undersöka hur de här tre berättelserna går att 

återfinna hos Yeong-hye i Vegetarianen. Alla tre berättelser kommer att ta plats, men fokus 

kommer att ligga på aktörsberättelsen, eftersom jag anser att den är mest intressant just i 

Vegetarianens fall. Hur kan Yeong-hye läsas som en aktör i sin egen sjukdom? Är hon endast 

ett offer för en biologisk sjukdom, eller för patriarkala strukturer, eller finns det en egen kraft 

i hennes insjuknande, någonting bortom det som de i hennes närhet uppfattar? 

I den delen av analysen som inkluderar aktörsberättelsen kommer även Gilles 

Deleuzes begrepp flyktlinjer att finnas med som en accent till Yeong-hyes vilja att fly undan 

mänskligheten och lidandet. En flyktlinje kan beskrivas som ett kryphål, en väg ut. Todd G. 

May beskriver begreppet flyktlinje i sin artikel “The politics of Life in the Thought of Gilles 

Deleuze” (1991) som: “Lines of flight are flows that break with both the axioms and the 

codes of a given society in order to create new forms of life that are subversive to the 

repressions of that society. They do not flow along regulated pathways, but are instead 

 
11 Johannisson 2015, s. 15–16. 
12 Se Johannisson, 2015, fotnot 9, under rubriken Inledning, s. 340. 
13 Lisbeth Larsson, “Virginia Woolf och biografin” i Det universella och det individuella, red. Kerstin Bergman, 
Jon Helgason, Immi Lundin, Astrid Regnell, Ann Steiner, (Göteborg: Makadam förlag, 2013), s. 60. 



 

8 

‘transversal’ to them, cutting across them and using elements from them in the process of 

producing something new, different, and most important, alive.”14 

Claire Colebrok beskriver i sin bok Gilles Deleuze - en introduktion (2010) att varje 

form av liv utgörs av förbindelser och kopplingar. Begreppet celler bildar varelser, som bildar 

grupper, till exempel. Varje förbindelse utgör därmed en möjlighet till debatt om vad som 

utgör just den förbindelsen, vilket leder till att förbindelserna inte är fasta utan rörliga. “Alltså 

bär varje definition, varje territorium eller kropp på möjligheter att öppnas upp för en 

flyktlinje som skulle kunna förvandla den till någonting annat,” skriver Colebrok.15 En 

flyktlinje är alltså ett sätt att fly de vanliga konventionerna som råder inom ett samhälle 

genom att hitta ett kryphål ut ur dem. Det krävs inte att man nödvändigtvis måste omvälva 

systemet man flyr från, utan snarare att man väljer en väg ut ur det. 

Ett begrepp som används i analysen som kräver en kortare förklaring är ordet 

växtblivande. Det är det uttryck jag valt att använda för att beskriva det tillstånd Yeong-hye 

befinner sig i under bokens tredje och sista del, när hon börjar agera utifrån tanken att hon vill 

bli ett träd, alltså att hon vill bli en växt. Växtblivandet går att koppla just till Deleuze, i och 

med att det är ett verktyg Yeong-hye använder sig av för att skapa sin flyktlinje. 

Metoden för denna analys är närläsning. Närläsningen är sprungen ur nykritiken, och 

innebär att delar av texten väljs ut för att studeras på nära håll. Författaren, författarens 

biografi och eventuella intentioner läggs åt sidan och fokus ligger på själva texten och vad 

den vill säga. På så sätt kan man upptäcka tendenser, teman eller idéer i de utvalda, korta 

delarna. Närläsning är en värderande metod, där den som analyserar kan titta på bland annat 

hur vissa delar förhåller sig till helheten.16 I denna analys kommer Johannissons tre olika 

berättelser, medikalisering, offer och aktör, att vara grunden. Alla tre berättelserna kommer 

att få varsin del i analysen och i varje del lyfts olika sekvenser från boken ut och studeras 

närmare. På så vis ska analysen ta reda på hur man kan placera in Yeong-hye i de tre 

berättelserna. Genom att placera in Yeong-hye i de tre berättelserna är förhoppningen att det 

ska bildas en bred bild av hennes psykiska tillstånd, och att en djupare förståelse för Yeong-

hye som karaktär och som patologiserad ska växa fram. 

 
14 Todd G. May, “The politics of Life in the Thought of Gilles Deleuze”, SubStance, 20:3, (1991), s. 32–33. 
15 Claire Colebrook, Gilles Deleuze: En introduktion, (Göteborg: Bokförlaget Korpen, 2010), s. xx. 
16 Ulla Lundqvist, Läsa, tolka, förstå: litteraturpedagogiska modeller, (Stockholm: Almqvist och Wiksell förlag 
AB, 1995), s. 16 samt s. 29. 
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Analys 

Medikaliseringsberättelsen 

”Ingen förstår mig… läkarna, sköterskorna, de är likadana allihop… de försöker inte ens 

förstå… de bara tvingar mig att ta medicin och sticker sprutor i mig.”17 Så uttrycker sig 

Yeong-hye när hon hamnat på Ch’ukeongs psykiatriska klinik. I den första delen av denna 

analys utgår jag från medikaliseringsberättelsen för att förstå hur omgivningen ser på Yeong-

hyes psykiska tillstånd. Olika sekvenser ur boken som skapar Yeong-hyes 

medikaliseringsberättelse kommer här att lyftas upp. 

Det är främst i den tredje delen av romanen som Yeong-hyes roll som sjuk är 

tydligast, eftersom den utspelar sig under hennes vistelse på ett mentalsjukhus. Iklädd 

patientrock och boende i ett rum vars fönster är försedda med järngaller tillbringar hon sina 

dagar på Ch’ukseongs psykiatriska klinik. Här får vi för första gången ett längre uttalande av 

en läkare om diagnoserna och symptomen som Yeong-hye uppvisar: 
 

Jag vet att jag sa det här förra gången, men femton till tjugo procent av anorexipatienterna 

svälter sig till döds. Även när de bara är skinn och ben är de övertygade om att de har gått upp 

i vikt [...] men Yeong-hye är ett av de speciella fall där patienten vägrar äta och samtidigt 

lider av schizofreni. Vi var övertygade om att hennes schizofreni inte var allvarlig; vi hade 

ärligt talat ingen möjlighet att förutse att det hela skulle utvecklas som det har gjort […] Men 

vi vet fortfarande inte säkert varför Kim Yeong-hye vägrar att äta, och inga av de mediciner 

vi gett henne verkar ha någon effekt.18 

 

Här finns det en tydlig sjukdomshistoria och ett tydligt ställningstagande att Yeong-hye 

skiljer sig från vanliga, friska människor. Hon är till och med så sjuk att hon inte klarar av att 

leva i det vanliga samhället. Yeong-hye har tilldelats diagnoserna anorexi och schizofreni. 

Schizofreni “står för ett psyke i upplösning och kollaps”, enligt Johannissons beskrivning i 

Den sårade divan.19 Hon skriver vidare att ”[d]en schizofrena beskrivs genomgående som 

kännetecknad av bisarra beteenden, hallucinationer och vanföreställningar (alltså inte bara 

vanföreställningar utan ‘bisarra vanföreställningar’). Bisarr står för obegriplig.”20 Både 

 
17 Han 2016, s. 184. 
18 Han 2016, s. 165–166. 
19 Johannisson 2015, s.100. 
20 Johannisson 2015, s. 102. 
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bisarra beteenden och vanföreställningar kan vi hitta hos Yeong-hye. Det faktum att hon 

slutar äta kött beskrivs av hennes man som sanslöst, egoistiskt och absurt.21 Senare i romanen 

ser vi även hur Yeong-hye blottar brösten för solen för att få bort knuten hon upplever i 

bröstet, eller står på händer och vägrar sluta för att hon försöker att bli ett träd. Så visst verkar 

schizofrenidiagnosen rimlig om man tittar på just dessa beteenden. 

Yeong-hyes läkare säger att anorexipatienter anser sig vara tjocka, och att de är 

övertygade om att de går upp i vikt även när de är nära att dö av svält. Men att detta skulle 

vara anledningen till att Yeong-hye svälter sig är inget vi som läsare får veta i boken. 

Däremot, om man som läkare ska diagnostisera en person som drastiskt har ändrat sina 

matvanor, kan det anses vara en rimlig tolkning, och ur ett medikaliseringsperspektiv känns 

det som en förklaring som passar dem i Yeong-hyes omgivning. I en annan bok av 

Johannisson, Den mörka kontinenten (2013), skriver hon att just avsmak för kött var vanligt 

hos kvinnliga patienter kring sekelskiftet som hade anorexia. Kött associerades med 

sexualitet och lusta: ”I medicinvetenskapens och populärmedicinens dietiska föreskrifter - i 

synnerhet som botemedel mot sexuell överaptit - återkom ständigt varningarna för det 

‘hetsande’ köttet.”22 Yeong-hye börjar sin svältande process med att sluta äta just kött, och 

kanske är detta något som doktorn reagerat på. 

I första delen av boken uttrycker Yeong-hyes man sin oro kring sin frus eventuella 

insjuknande: ”Emellanåt upplevde jag allt detta som inte enbart löjligt utan också aningen 

illavarslande. Tänk om det här var tidiga symtom på något som inte skulle gå över? Om de 

tecken på hysteri, vanföreställningar, svaga nerver och så vidare, som jag tyckte mig ana i det 

hon sa, skulle utvecklas till något värre. Ändå hade jag svårt att tro att hon verkligen höll på 

att bli tokig.”23 Mr. Cheong funderar även kring sin frus familj och eventuella genetiska arv:  

 
Varje gång jag oroade mig över allt detta försökte jag lugna mig själv genom att gå igenom 

vad jag visste om min frus familj. Hennes far arbetade på ett sågverk i en liten stad långt ute 

på vischan och hennes mor drev ett litet lunchhak. Min svägerska och hennes man var 

vanliga, hyggliga människor båda två - så det verkade i varje fall inte finnas någon psykisk 

sjukdom i hennes släkt.24 

 

 
21 Han 2016, s. 18–19. 
22 Karin Johannisson, Den mörka kontinenten, (Stockholm: Norstedts, 2013), s. 137. 
23 Han 2016, s. 23. 
24 Han 2016, s. 24. 
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Han väljer här att tills vidare lugna sig genom att studera ärftligheten och genetiken som kan 

förekomma i samband med psykiska sjukdomar. Han vill ännu inte se Yeong-hyes beteende 

som symptom på något som faktiskt håller på att utvecklas till någonting sjukt. 

I slutet av romanen är Yeong-hyes sjukdomstillstånd kritiskt och hennes öde ligger 

helt i händerna på läkare och sköterskor. Hennes svältande har lett till att hon måste föras till 

ett vanligt sjukhus för att bli tvångsmatad. Dropp, medicin, blod och slutna avdelningar 

präglar den sista delen av boken, och Yeong-hyes roll som sjuk genomsyrar systern In-hyes 

tankar och handlande. Yeong-hye är sjukförklarad och närmar sig döden, nu finns inte längre 

tid eller ork, om det någonsin har funnits, för att lyssna på Yeong-hyes eventuella önskemål, 

nu handlar allt om att rädda hennes liv. Hon är en patient i behov av vård, och trots In-hyes 

stundtals reflekterande över hur det blev såhär så lägger hon allt fokus på att rädda Yeong-

hye undan döden.  

Offerberättelsen 

Att tolka Yeong-hye ur offerberättelsens perspektiv är mycket tacksamt. Det finns många 

olika yttre faktorer som kan kopplas till hennes insjuknande. Misshandel, sexuellt våld, tvång 

och förtryck är en stor del av Yeong-hyes liv, och hon är utsatt för patriarkalt förtryck av 

både sin pappa, sin man och sin svåger. Det finns exempel att hämta från alla tre delarna av 

boken i dessa fall, men jag kommer att lyfta scener främst från del ett, som är skriven utifrån 

Mr. Cheongs perspektiv. Där finns flera exempel på objektifiering och diskriminering av 

Yeong-hye. Jag väljer här att lyfta upp en våldtäktsscen samt lunchbjudningen hos In-hye, 

eftersom de är extrema och tydliga fall när Yeong-hye faller offer för patriarkatet.  

Ett tag efter att Yeong-hye blivit vegetarian slutar hon att ha sex med sin make. Hon 

talar om att han luktar kött, en förklaring han inte godtar. Till en början accepterar han hennes 

nej, och berättar för läsaren att han börjar se på henne som ett hembiträde, för att göra 

situationen hållbar. Men till slut tröttnar han på “att inte få sina sexuella behov tillfredsställda 

under så lång tid.”25 En kväll kommer han hem och tvingar ner henne på golvet och våldtar 

henne. Här träder en ny bild av Yeong-hye fram, hon går från sin hittills tysta och passiva 

karaktär till att kämpa emot “med häpnadsväckande kraft” och svära “som en borstbindare.”26 

Efter det övergreppet blir det lättare för Mr. Cheong att förgripa sig på Yeong-hye, och han 

gör det flera gånger. Men han drabbas ändå av kalla kårar över Yeong-hyes reaktioner, på 

 
25 Han 2016, s. 38. 
26 Han 2016, s. 38. 
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morgnarna efter ett övergrepp känner han sig mycket olustig när han tittar på henne. Mr. 

Cheong berättar: “Jag stod inte ut med hur hennes ansiktsuttryck, som fick det att se ut som 

om hon var en hårt luttrad kvinna som hade genomlidit svåra prövningar, gnagde på mitt 

samvete.”27 Här uppvisar han inte minsta tillstymmelse till insikt över att han faktiskt våldför 

sig på henne. Han kan inte föreställa sig att det han utsätter sin fru för faktiskt kan räknas som 

just sådana svåra prövningar han beskriver. Även om han någonstans känner att något är fel 

så kopplar han inte det till sina egna handlingar och hur han behandlar sin fru. 

Att Mr. Cheong reagerar så starkt på att han inte längre blir serverad kött kan dels 

bero på den köttätande norm som råder i Sydkorea som nämnts tidigare. Men en annan faktor 

är köttätandets koppling till manlighet. Won-Chung Kim skriver i sin artikel “Eating and 

suffering in Han Kang’s The vegetarian” att: “That Yeong-hye’s refusal to eat meat is 

followed by her refusal to have sex with her husband shows the close relationship between 

eating meat and sex.”28 Kim utvecklar dessa tankar utifrån Jeremy Rifkins idéer om att 

köttätande har varit ett av de starkaste medlen att bevara patriarkatet. “Examining the 

psychology of eating beef, he notes the close relationship between eating red meat and men’s 

sexual desire: ‘for a long time in the myth and tradition people have thought the blood 

flowing through the red meat confers [on them] strength, aggression, passion, and sexuality, 

all virtues coveted among beef-eating people.’”29 Sambandet mellan köttätande och 

manlighet är något som Carol Adams skriver om i The sexual politics of meat (2015). Adams 

skriver att eftersom köttätande är något maskulint blir motsatsen, vegetarisk kost, feminin. 

Om man då som man blir nekad kött kan det därför likställas med att bli nekad en del av sin 

manlighet: ”To remove meat is to threaten the structure of the larger patriarchal culture.”30 

Kött är en symbol för manlig dominans. Adams skriver:  

 
Men who batter women have often used the absence of meat as a pretext for violence against 

women. Women’s failure to serve meat is not the cause of the violence against them. 

Controlling men use it, like anything else, as an excuse for their violence. […] As one woman 

battered by her husband reported, ’It would start off with him being angry over trivial little 

things, a trivial little thing like cheese instead of meat on a sandwich.’31 

 

 
27 Han 2016, s. 39. 
28 Kim 2019, s. 6. 
29 Kim 2019, s. 6. 
30 Carol Adams, The sexual politics of meat. A feminist-vegetarian critical theory, (New York: Bloomsbury 
Publishing Inc, 2015), s. 16. 
31 Adams 2015, s. 17. 
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Mr. Cheong visar hur detta samband mellan kött och manlighet tar sig uttryck i hans relation 

till sin fru. När han först får reda på att hon tänker sluta laga mat av animaliska produkter 

säger han: “Det här är sanslöst. Menar du att jag inte får äta kött?”32 Och efter en stunds 

reflekterande för sig själv: “I alla andra fall var det inget annat än ren styvsinthet om en 

hustru gick emot sin makes vilja så som min hade gjort.”33 Efter att ha levt med sin fru ett tag 

utan att varken få äta kött eller ha sex, våldtar han henne till slut och har därmed visat att han 

inte har mer respekt för henne än för de döda djuren som han lägger på sin lunchtallrik. 

Ett annat övergrepp som sker i boken är när hennes pappa försöker tvinga i henne kött 

på en familjesammankomst. Mr. Cheong, Yeong-hyes far och mor, syster, bror och deras 

respektive är samlade på lunch hemma hos Yeong-hyes syster In-hye. Alla har hört talas om 

Yeong-hyes nya vegetarianism och ställer sig kritiska till hennes beslut. Vid det här laget har 

hon även magrat en hel del och enligt hennes man ser hon gråblek och sjuk ut. Familjen 

börjar med att försöka övertala henne att äta maten genom att hävda att hon behöver energi 

för att orka leva och att det här vegetariska tramset får vara slut nu. Yeong-hye svarar genom 

att lägga ifrån sig ätpinnarna demonstrativt på bordet. Då börjar mamman försöka att fysiskt 

mata Yeong-hye, med hjälp av In-hye. När Yeong-hye förklarar att hon inte vill äta det, 

börjar hennes far tappa tålamodet. Han ber tillslut Yeong-hyes bror att hålla i henne medan 

han med våld bokstavligt talat försöker trycka in en bit fläsk i hennes mun. Yeong-hye biter 

hårt ihop tänderna, men när hennes far tillslut slår till henne i ansiktet åker hennes mun upp 

och han trycker in köttet i hennes mun. Yeong-hye sliter sig loss och spottar ut köttet, ger 

ifrån sig ett ångestfyllt skri och skriker åt dem att låta henne vara. Istället för att fly greppar 

hon tag i en fruktkniv och skär upp handlederna. 

Det är en scen som nästan är övertydlig i sitt påvisande av det patriarkala förtrycket 

som Yeong-hye får utstå. Hennes man, bror och far försöker tillsammans och med hjälp av 

våld tvinga henne till något hon inte vill. Kvinnorna i scenen försöker få männen att sluta, 

samtidigt som det var de som började försöka tvångsmata Yeong-hye. Denna scen tas även 

upp av Adelia Savitri i hennes text “Subjectivity of women’s body as a resistance to the 

domination of patriarchy in novel Vegetarian by Han Kang” som ett tydligt exempel på det 

starka patriarkat som råder i Yeong-hyes liv. Själva ordet patriark betyder just fadersmakt. 

Fadern har den slutgiltiga makten över dottern, starkare än Mr. Cheong, och han tillåter sig 

själv att gå så långt som att fysiskt angripa sin dotter för att få henne att lyda honom.34 Han 

 
32 Han 2016, s. 18. 
33 Han 2016, s. 20. 
34 Savitri 2018, s. 5. 
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talar till och med om sig själv i tredje person för att påvisa sin makt. ”Om din far säger åt dig 

att äta, så äter du!”35 Detta övergrepp kan starkt kopplas till Yeong-hyes insjuknande, i och 

med att det är efter denna incident hon för första gången hamnar på sjukhus. 

 

Aktörsberättelsen 

Detta är den berättelse som kommer att få störst fokus i denna analys. Den är mest intressant 

just i Vegetarianens fall, eftersom det finns mycket som tyder på att Yeong-hye, trots att hon 

verkligen är ett offer för patriarkala strukturer, ändå har mycket egen vilja och kraft att styra 

sitt insjuknande och sin omgivning. För att förstå hur Yeong-hye agerar på ett djupare plan är 

det viktigt att titta på de få sekvenser i boken där vi får följa hennes egna tankar och känslor. 

De är skrivna i sex olika avsnitt i den första delen av boken, alla är kursiverade och berättade 

ur Yeong-hyes perspektiv. Här speglas främst hennes mardrömmar, som hon anger som den 

främsta orsaken till sitt beslut att sluta äta animaliska produkter, men även minnen från 

barndomen och andra känslor och tankar. Analysen kommer även att titta närmare på 

sekvenserna kring Yeong-hyes undvikande att bära behå och till slut hennes växtblivande, det 

vill säga hennes vilja att bli ett träd. Dessa delar är intressanta eftersom de för hennes familj 

och utomstående verkar världsfrånvända och mystiska, medan analysen kommer att söka 

svaren på de här beteendena i Yeong-hyes egna tankar och känslor för att se om de från 

hennes sida sett kan ses som rationella. 

När Mr. Cheong vaknar en morgon och finner sin fru i färd med att rensa ut hela 

frysen på köttprodukter blir han förfärad. Som svar på sin fråga vad sjutton hon håller på med 

får han endast, i en lugn ton, svaret: Jag hade en dröm. Mr. Cheong har tidigare beskrivit sin 

fru som ytterst alldaglig och “en helt igenom ordinär hustru som gjorde det hon skulle utan en 

massa trams.”36 Men detta nya beteende oroar honom direkt. 

Under romanens gång återkommer drömmen som förklaring till Yeong-hyes beslut att 

bli vegetarian. Hennes omgivning blir frustrerad över hennes nonchalanta svar när de en efter 

en frågar varför hon blivit vegetarian. Jag hade en dröm. Det är den återkommande 

anledningen Yeong-hye ger sina närstående, men det är ingen som riktigt bryr sig om att 

fråga vad drömmen handlar om. Som läsare får vi ta del av drömmen under Yeong-hyes 

 
35 Han 2016, s. 47. 
36 Han 2016, s. 8. 
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kursiverade delar. Bland annat i sin första del beskriver hon delar av drömmen. Hon befinner 

sig i en byggnad där det hänger stora köttstycken från bambustänger. “Vad hade jag gjort i 

den där ladan? Tryckt in det röda råa köttet i munnen, känt hur det pressades mot tandköttet, 

gommen, slipprigt av rött blod.”37 Drömmen är mycket obehaglig och ger Yeong-hye “en 

intensiv, märklig, fasansfullt kuslig känsla.”38 Det är alltså efter den första natten då denna 

dröm dyker upp som Yeong-hye tömmer kylen och frysen på allt kött och andra animaliska 

produkter. Hon tror att drömmarna ska försvinna om hon blir vegetarian, men det visar sig 

snart att de bara blir värre. Yeong-hye berättar: 

 
Nu kommer de till mig fler gånger än jag kan räkna. Drömmar överlappade av drömmar, 

lager på lager av fasa. Våldshandlingar utförda om natten. En vag känsla som jag inte kan 

sätta fingret på… men minns som blodisande definitiv. Outhärdlig avsky, så länge 

undertryckt. Avsky som jag alltid försökt maskera med tillgivenhet. Men nu faller masken av. 

Denna skälvande, tarvliga, ohyggligt brutala känsla. Mördare eller mördad, en upplevelse 

alltför levande för att inte vara verklig. Beslutsam, desillusionerad. Ljummen, likt aningen 

svalnat blod.39 

 

Hon ger här uttryck för en avsky som verkar ha funnits länge, men som hon maskerat och 

dolt väl. Hennes man beskriver henne först som alldaglig och vanlig, men efter att hon slutar 

äta kött blir hon personlighetsförändrad. Han berättar att det är första gången på fem år som 

han kliver upp på morgonen utan att hon har plockat ihop hans saker och vinkat av honom 

innan han ska till jobbet.40 In-hye berättar även att ju äldre Yeong-hye blir, desto mer har hon 

dragit sig in i sitt eget skal, hon börjar distansera sig från alla och även från sig själv: ”Ett 

sorgset ansikte bakom en samlad mask.”41 Det är som att Yeong-hye, bakom all sin 

vardaglighet och timida personlighet, dolt all den här ångesten som nu bubblar fram. Masken 

faller av, det finns ingen ork kvar att bära upp den, och hon börjar sakta att avsäga sig sin 

mänsklighet. 

En intressant del som möter läsaren väldigt tidigt i romanen är fokuset på Yeong-hyes 

bröst. De beskrivs redan på de första sidorna av hennes man: “Det enda som var det minsta 

ovanligt med min fru var att hon inte tyckte om att bära behå.”42 Första gången han märker 

 
37 Han 2016, s. 18. 
38 Han 2016, s. 18. 
39 Han 2016, s. 36. 
40 Han 2016, s. 16. 
41 Han 2016, s. 153. 
42 Han 2016, s. 9. 
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det tror han att hon kanske försöker skicka någon sexuell signal, men han förstår snabbt att så 

inte är fallet. Han funderar på om det kan bero på lathet eller att hon inte bryr sig, men tycker 

själv att det är obegripligt eftersom hon inte ens har snygga bröst som passar den behålösa 

stilen. Mr. Cheong stör sig uppenbarligen på detta till synes oskyldiga beteende, men verkar 

inte särskilt intresserad av att förstå sig på sin frus behålösa stil. För oss som läsare blir det 

dock mer och mer relevant ju mer vi läser. I en av Yeong-hyes kursiverade sekvenser 

beskriver hon sin relation till sina bröst: 

 
Kan bara lita på mina bröst nu. Jag tycker om mina bröst, inget kan dödas av dem. Hand, fot, 

tunga, blick - allt är vapen som inget går säker för. Men inte mina bröst. Med mina runda 

bröst kan jag vara lugn. Fortfarande lugn. Så varför fortsätter de att krympa? Inte ens runda 

längre. Varför? Varför förändras jag så här?43 

 

I den här perioden av Yeong-hyes liv, med hennes våldsamma mardrömmar och stigande 

skuldkänslor är det som att hon ser att det enda hos henne som inte kan skada andra varelser 

är brösten. De är oskyldiga, mjuka och har en lugnande effekt på Yeong-hye. Våldet hon 

börjar uppleva om nätterna som förfärar henne så, verkar på något sett inte kunna nå fram till 

hennes bröst. 

När Yeong-hye försöker ta livet av sig genom att skära sig med en fruktkniv hamnar 

hon på sjukhus några dagar. Hennes man sover där på nätterna, och en morgon vaknar han 

och Yeong-hye är försvunnen. Han hittar henne ute vid en fontän på gården. Där har hon tagit 

av sig sin sjukhusskjorta och sitter barbröstad och solar. När han förfärat frågar vad hon gör 

svarar hon bara att “det är så varmt, så jag klädde av mig.”44 Senare beskrivs detta beteende 

av hennes svåger: “Det var svårt att tro att en sådan kvinna en gång hade försökt ta livet av 

sig, eller att hon hade suttit barbröstad inför en samling främmande människor, något som 

tydligen var symptom på någon sorts tillfällig sinnesförvirring efter självmordsförsöket.”45 

Det är så han har fått situationen beskriven för sig, som att hon är sinnesförvirrad. Men att 

handlingen att blotta brösten ute i solen visar på en tillfällig sinnesförvirring verkar inte vara 

hela sanningen, eftersom detta beteende ska visa sig återkomma hos Yeong-hye. Beteendet 

kan kopplas till en av Yeong-hyes kursiverade delar. 

 

 
43 Han 2016, s. 42. 
44 Han 2016, s. 63. 
45 Han 2016, s. 84. 
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Det är i bröstet jag har ont. Något har fastnat i mellangärdet. Jag vet inte vad det kan vara. 

Nuförtiden sitter det där permanent. Trots att jag har slutat bära behå känner jag den där 

klumpen hela tiden. Hur djupt jag än andas vägrar den att försvinna. Tjut och ylanden, 

sammansnärjda i lager på lager, har skapat klumpen. På grund av kött. Jag åt för mycket 

kött. Alla djur jag åt. Deras liv har fastnat där. Blod och kött, alla dessa slaktade kroppar 

ligger utspridda inom mig, och även om de fysiska resterna har utsöndrats klibbar deras liv 

fortfarande envist fast vid mina inälvor. En gång, bara en gång till, vill jag skrika.46 
 

Blottandet av brösten är ett sätt för Yeong-hye att försöka lätta på knuten hon har i bröstet, 

knuten som är bildad av den ångest hon fått kring sitt köttätande. När hon utsätter sin nakna 

byst för solens strålar hjälper värmen knuten att upplösas. I tidigare citat uttrycker hon 

förvirring kring varför brösten blir mindre, hon förstår inte varför hennes bröst förändras i 

takt med att hon fortsätter att exponera dem för solen. Att brösten minskar kan ses som en 

metafor till att Yeong-hyes mänsklighet, och med det hennes kvinnlighet, minskar. De 

kvinnliga brösten är, som även Won-Chung Kim skriver om i sin uppsats, något som från 

början är till för att mata bebisar, men som har blivit sexualiserade och därför något som bör 

döljas från andra, till exempel genom användandet av behå.47 Att brösten minskar i takt med 

att hon magrar är naturligt, men det blir också ett tydligt sätt att rent metaforiskt visa på hur 

Yeong-hye förlorar mer och mer av sin kvinnlighet. När hon ligger på Ch’ukeongs 

psykiatriska klinik och har svultit sig själv ett tag slutar hon även att få sin mens, och hennes 

syster beskriver henne ”som ett groteskt, förvuxet barn, helt asexuell.”48 När kvinnligheten 

tynar bort, tynar också mänskligheten bort. 

Vad är det då Yeong-hye vill? Vad är hennes agenda med att sluta äta kött, som leder 

till att hon slutar äta helt. Vad är hennes agenda med att klä av sig och sitta i solen, att sluta 

prata, att sluta upp med allt? Vi har kommit till delen om växtblivandet. In-hye beskriver 

Yeong-hyes beteende när hon hamnat på mentalsjukhuset: “Soliga dagar tryckte hon sig mot 

fönstret, knäppte upp patientrocken och blottade brösten för solen.”49 Hon berättar även att 

hon finner Yeong-hye stående på händer en dag. En sköterska talar om att hon stått så i två 

dagar. Så fort de puttat ner henne ställer hon sig på händer igen. Yeong-hye förklarar för In-

hye: “Jag visste inte. Jag trodde att träd stod upprätta. I själva verket står de med båda 

armarna i jorden. Allihop, alla står på huvudet.”50 

 
46 Han 2016, s. 59–60. 
47 Kim 2019, s. 3. 
48 Han 2016, s. 177. 
49 Han 2016, s. 163. 
50 Han 2016, s. 174. 
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Yeong-hye avbröt henne. ‘De säger att mina inre organ är helt förtvinade.’ […] Yeong-hye 

lutade sig närmare sin syster: ‘Jag är inget djur längre’, sa hon, efter att först ha spanat ut över 

den tomma salen som om hon var på väg att avslöja en stor hemlighet. ‘Jag behöver inte äta, 

inte nu längre. Jag kan leva utan mat. Det enda jag behöver är solljus’. 

‘Vad pratar du om? Tror du verkligen att du har förvandlats till ett träd? Hur skulle en växt 

kunna tala? Hur skulle du kunna tänka de här tankarna?’ 

Yeong-hyes ögon lyste. Ett mystiskt leende lekte på hennes läppar. 

‘Du har rätt. Snart kommer ord och tankar att försvinna. Snart.’ Yeong-hye brast i skratt, och 

suckade sedan. ‘Mycket snart. Vänta bara lite till, så får du se.’51 
 

Yeong-hye vill slippa lidandet, och har hittat sin utväg. Att bli ett träd är att slippa både att 

mörda och att bli mördad. Växter skadar inte andra, växter ger andra liv. “... världens alla träd 

är som bröder och systrar.”52 Genom boken kan vi se hur alla hennes beslut lett fram till 

denna önskan. Hon börjar med att bli vegetarian, men märker att mardrömmarna fortsätter att 

återkomma. I del två av boken börjar hon ta till mer drastiska åtgärder för att få drömmarna 

och ångesten att försvinna. När In-hyes man vill att Yeong-hye ställer upp som modell i hans 

videoprojekt tackar hon ja. Hennes nakna kropp ska med hjälp av målarfärg bli täckt av 

blommor. In-hyes man målar henne samtidigt som han filmar, och efteråt säger Yeong-hye 

att hon inte vill att blommorna ska gå bort när hon tvättar sig. Hon förklarar senare att “De 

håller drömmarna borta.”53 Det är som att hon börjar närma sig svaret på hur hon ska bli kvitt 

sitt lidande. Att bara ändra sin kost har inte hjälpt, mardrömmarna har fortsatt. Men att närma 

sig livet som växt verkar vara det som får Yeong-hye att må bättre. 

In-hyes man verkar ha förstått Yeong-hyes vilja att avsäga sig mänsklighet redan 

långt innan hon hamnar på mentalsjukhus. Han beskriver henne under inspelningen av sitt 

videoprojekt: “Det var en vacker ung kvinnas kropp, konventionellt sett ett åtråvärt objekt, 

men samtidigt en kropp från vilken all lust hade utplånats. Men det rörde sig inte om något så 

krasst som sexuell lust, inte för henne - det hon hade avsagt sig, så tycktes det honom, var 

snarare själva det liv som kroppen representerade.”54 Han beskriver också hennes röst som 

någonting stillsamt hos en människa som inte hör hemma någonstans, någon som befinner sig 

i ett gränsland mellan två olika tillstånd.55 Det är som att han, före någon annan, ser vart hon 

 
51 Han 2016, s. 180–181. 
52 Han 2016, s. 170. 
53 Han 2016, s. 116. 
54 Han 2016, s. 102. 
55 Han 2016, s. 85. 
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är på väg att ta vägen, vad det är hon vill uppnå. Att hon söker sig bort från det mänskliga för 

att bli något annat.  

Han Kang har själv beskrivit Yeong-hye på följande sätt: “Of course, in the real world 

she is mad, but to her it is something thoroughly sane. She is trying to root herself into this 

extreme and bizarre sanity by uprooting herself from the surface of this world.”56 Yeong-hye 

vill fly undan lidandet och ångesten hon upplever som en oundviklig del av den mänskliga 

världen. Hennes önskan om att bli ett träd går att koppla till Gilles Deleuzes tankar om 

flyktlinjer. Yeong-hye vill fly sitt sammanhang. Hon hittar ett sätt att skapa sig sin egen 

alternativa livsstil. Hon vill inte omvälva hela samhället i stort, utan egentligen bara hitta en 

fristad för sig själv. Därför slutar hon att följa den samhälleliga strömmen och skapar en 

flyktlinje som korsar allt som är norm och socialt accepterat i sin tillvaro. Det blir en 

flyktlinje som går på tvären mot allt annat. Genom Yeong-hyes egna tankar och mardrömmar 

får vi lära oss att hon avskyr det oundvikliga lidandet som det innebär att vara människa. 

Mördad eller att mörda, som hon själv säger. Yeong-hyes önskan om att bli ett träd blir därför 

hennes sätt att fly undan samhället hon lever i och samtidigt skapa sig en alternativ värld. 

Adams skriver i The politics of meat att vegetarianer har en förmåga att föreställa sig andra 

alternativ än den köttätande kontexten de är uppvuxna i.57 Vegetarianismen blir Yeong-hyes 

första steg i den flyktlinje hon skapar. In-hye beskriver det som att Yeong-hye har ”seglat 

ensam över en gräns”, en gräns som In-hye inte kan förmå sig själv att korsa, och att Yeong-

hye har kastat alla sociala restriktioner överbord med en ansvarslöshet som In-hye inte kan 

förlåta sin syster för.58 Här låter det nästan som att In-hye känner avundsjuka över sin systers 

mod. Det är faktiskt inte helt omöjligt. In-hye har tidigare uttryckt att hon lider av samma 

sömnproblem som sin syster, och att även hon är plågad av mardrömmar. Hon avslöjar senare 

hur hon, ungefär samtidigt som Yeong-hye spelar in filmen tillsammans med In-hyes man, 

har upplevt att hon haft som ett öppet sår inuti kroppen, som att hon höll på att sugas in i 

sårets svarta gap. Hon berättar om en våldtäkt hennes man utsatt henne för. Efter övergreppet 

ville hon hälla kokhett vatten över huvudet, samtidigt som hon intalade sig att allt skulle bli 

bra. ”Allt skulle ordna sig så länge hon bara kämpade på, bara gick vidare med sitt liv så som 

hon alltid hade gjort. Det fanns hur som helst inget annat sätt.”59 När hon sedan sitter vid 

 
56 Bethanne Patrick, “Han Kang on Violence, Beauty and the (Im)possibility of Innocence”, Literary Hub 12/2 
2016, https://lithub.com/han-kang-on-violence-beauty-and-the-impossibility-of-innocence/, [hämtad 11/12-
2019]. 
57 Adams 2015, s. 169. 
58 Han 2016, s. 168. 
59 Han 2016, s. 192. 
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Yeong-hyes sida på mentalsjukhuset funderar hon: 

 
Smärtan och sömnlösheten som utan att någon vet det har In-hye i sitt grepp – kan Yeong-hye 

själv ha gått igenom samma fas, för länge sedan och snabbare än de flesta andra? Kan Yeong-

hyes nuvarande tillstånd vara den naturliga fortsättningen på det som hennes syster nu 

genomlever? Vid någon punkt kanske hon helt enkelt släppte taget om den tunna tråd som 

höll henne bunden vid det vanliga livet. Under de senaste sömnlösa månaderna har In-hye 

stundtals känt det som om hon levde i totalt kaos. Hade det inte varit för Ji-woo [In-hyes son] 

– hade det inte varit för det ansvar hon kände för honom - kanske även hon hade släppt taget 

om den tråden.60 

 

In-hye känner ibland samma kvävande känsla och ångest som Yeong-hye, men kan inte 

förmå sig själv att skapa sin flyktlinje så som Yeong-hye gör. Enligt henne själv är det på 

grund av sin son Ji-woo men det kanske också kan vara på grund av att tanken inte slagit 

henne. Hon säger själv att ”…innan Yeong-hye hade sprängt dessa bojor hade hon [In-hye] 

inte ens vetat om att de fanns.”61  

För att visa hur beslutsam och stark Yeong-hye är i sin vilja, trots att hon verkar högst 

sinnesförvirrad för alla runtomkring henne, kan vi titta på scenen när In-hye besöker Yeong-

hye i romanens slutskede. Yeong-hye ligger alldeles stilla i sin säng, stirrandes ut i ingenting. 

Hon är helt avmagrad och säger ingenting. In-hye pratar med henne och försöker få henne att 

svara eller att äta något av maten hon har med sig. Till slut stryker hon frukt på hennes läppar 

för att få i henne lite näring. Hon försöker sära på läpparna. Men trots att Yeong-hye verkar 

vara i princip medvetslös och inte besitta någon styrka alls, är hennes mun hårt sluten. Hon är 

fortfarande bestämd, hon protesterar fortfarande trots att hon ligger för döden. In-hye motstår 

tanken att bända upp hennes mun och tvinga i henne mat. En läkare förklarar senare att det 

kan se ut som att hon är medvetslös, men alla hennes muskler är i själva verket spända. “Det 

är inte det att hon inte är vid medvetande, snarare att hon är så helt koncentrerad på någonting 

att hon inte är medveten om sin omgivning.”62 Här får vi ett tydligt bevis på Yeong-hyes 

otroliga viljestyrka. Hon är en tydlig aktör i sin egen sjukdom. Trots sin avmagring och sina 

knappa trettio kilo, är hon helt och fullt koncentrerad på sin uppgift. In i det sista står hon fast 

vid sin vilja att bli ett träd. Det är just det som gör aktörsberättelsen så aktuell i denna analys. 

Genom hela boken ser vi hur Yeong-hye beskrivs som att hon förlorat sitt vett, men lyssnar 

 
60 Han 2016, s. 196. 
61 Han 2016, s. 168. 
62 Han 2016, s. 202. 
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och läser vi ordentligt på vad Yeong-hye har att säga kan vi se att hon hela tiden har en 

agenda, att hon inte gör någonting utan att det är genomtänkt och har en baktanke. Att hur 

tokig hon än verkar vara när hon står på händerna eller exponerar sina bröst för solen, så gör 

hon hela tiden allt detta med en otroligt stark vilja och beslutsamhet, ända in i bokens sista 

sidor. 

 

Avslutande kommentar 
Med hjälp av Den sårade divan och dess tre olika berättelser har denna analys tittat på 

Yeong-hyes sjukdom ur tre olika vinklar. Detta har skapat en bredare bild av Yeong-hye som 

karaktär. Att tolka Yeong-hye med hjälp av medikaliseringsberättelsen har hjälpt till att 

fördjupa förståelsen för hennes sjuka sida, den som hennes man och familj väljer att 

framhäva när de säger upp kontakten med henne och får henne inlagd på sjukhus. Den är en 

stor och viktig del i romanen då boken sakta leder fram till Yeong-hyes inspärrning och hela 

den tredje delen utspelar sig på just ett sjukhus. Att sedan läsa henne med offerberättelsen 

som utgångspunkt har vidgat perspektivet på Yeong-hye, och svarat på frågan om det finns 

mer att lära sig om henne än att hon endast är sjuk. I delen om offerberättelsen lyftes yttre 

omständigheter upp, sådant som kan tänkas ha påverkat Yeong-hye både från tidig ålder och 

genom livet. Vilka förtryck hon har utstått och vilka prövningar hon gått igenom. Det skapar 

en bredare bild av Yeong-hye som sjuk, att det inte bara behöver vara något biologiskt utan 

att det kan finnas andra saker som spelar in. Medikaliseringsberättelsen och offerberättelsen 

skapar därför tillsammans en djupare förståelse för Yeong-hye. Den tredje berättelsen, 

aktörsberättelsen, har gett ett nytt perspektiv på hur Yeong-hye, och andra psykiskt sjuka 

kvinnor kan tolkas. Aktörsberättelsen har tittat på huruvida kvinnor kan styra sina egna 

sjukdomar i den slutna och hierarkiska värld som psykvården kan vara. Aktörsberättelsen har 

även hjälpt till att besvara analysens frågeställning, det vill säga hur man kan läsa Yeong-

hyes sjukdom som självvald. Frågeställningen har besvarats i och med att i sista analysdelen 

lyfts relevanta scener upp där Yeong-hyes tankar och beslutsamhet starkt lyser igenom. 

Analysen har tittat närmare på scener när Yeong-hye själv har kommit till tals, och där ser 

man att det går att läsa Yeong-hye som en viljestark och ytterst målmedveten person. Som 

Johannisson avslutar sin bok: ”Att enbart se den kvinnliga patienten som offer vore att 
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underskatta henne. Också i en så sluten och maktfullkomlig värld som mentalsjukhuset har 

det funnits en spelplan och utrymme för en egen psykets estetik.”63 

Avslutande sammanfattning 

Denna analys har tittat närmare på Vegetarianen av Han Kang. Med utgångspunkt ur Karin 

Johannissons verk Den sårade divan och de tre olika berättelserna hon beskriver där har 

Yeong-hyes psykiska ohälsa studerats. Syftet var att undersöka huruvida man kan läsa 

Yeong-hyes sjukdomstillstånd som helt eller delvis självvalt, och frågeställningen löd: Hur 

kan man läsa Yeong-hyes till synes drastiska insjuknande som något hon själv styr över? 

Genom en närläsning av olika delar ur boken har analysen strävat efter att besvara den 

frågeställningen. De tre berättelserna skapade tillsammans en bred analys, men fokus låg 

främst på den tredje berättelsen, aktörsberättelsen, eftersom den samspelade bäst med 

frågeställningen. Först beskrevs medikaliseringsberättelsen utifrån scener främst ur den tredje 

delen av boken, när Yeong-hye befinner sig på ett mentalsjukhus och har fått diagnoserna 

schizofreni och anorexi. Offerberättelsen tog upp scener främst ur den första delen av boken, 

en scen när Mr. Cheong våldtar sin fru samt en scen när Yeong-hye blir tvångsmatad. Till slut 

var det aktörsberättelsens del och där diskuterades scener där Yeong-hyes egna tankar och 

känslor uttrycks, främst i form av hennes egna sekvenser ur den första delen. Där togs även 

Yeong-hyes bröst upp och fokus låg på hennes ovilja att bära behå samt vilja att exponera sin 

bara överkropp för solen. Efter en utläggning om hur Yeong-hyes vilja att bli ett träd kan 

kopplas till Deleuzes tankar om flyktlinjer följde en beskrivning av hur systern, In-hye, 

verkar ha gått igenom samma känslor som Yeong-hye, men inte förmått sig att skapa sin egen 

flyktlinje. Analysen avslutades med att konstatera att man utifrån Johannissons tankar om 

aktörsberättelsen kan läsa Yeong-hye som en karaktär med stark egen drivkraft och vilja. 

 

  

 
63 Johannisson 2015, s. 336–337. 
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