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Tystnaden: En inledning 
Till och med tystnad 

bär på en historia 

Lyssna nu. Lyssna.1 

 

Den här uppsatsen kommer att undersöka hur tystnad används som kontrollinstrument och hur 

den kan användas som en strategi för att ta makt, men även som ett sätt att göra motstånd mot 

den som har makten. Jag kommer leta efter tystnadens funktion i Vegetarianen av Han Kang 

(2016) och brun flicka drömmer av Jacqueline Woodson (2018). Tystnad innebär frånvaro av 

något. Något som används när ord inte räcker till. Tystnad är något som fattas i språket, något 

som går utöver det. En tystnad kan tala på så vis att den kan säga något implicit, något 

underliggande. När det talas, när det skrivs historia intar berättelsen en position. Vems position 

och vems perspektiv är det som får höras? Vem har skrivit historien? Och vem blir tystad på 

bekostnad av någon annans tal? 

  

Tystnadens förtryck 

Rebecca Solnit skriver i inledningen till sin essäsamling Alla frågors moder om olika strategier 

som använts för att tysta kvinnor. Hur rätten att få ha en röst är att ha makt och värderandet av 

rösten som talar definierar samhället och värderingarna i det. Tystnad innebär i vissa fall att 

inte kunna tala, att inte ha rätten att uttrycka sig. Solnit exemplifierar ur H.C. Andersens saga 

där den lilla sjöjungfrun byter bort sin röst för att vara tillsammans med mannen. Jag tänker att 

den lilla sjöjungfrun även ger upp sin kropp, och intar en människoliknande kropp, med två ben 

istället för en fena. Detta kan liknas vid det förtryck som postkolonialismen problematiserar, 

där den Andre strävar efter att inta en annan kropp för att tillhöra de ideal som kolonisatören, 

den vita mannen, förespråkar.  

Att tala och bli lyssnad till är inte en självklarhet för kvinnor i en mansdominerad värld 

och i den här uppsatsen kommer jag diskutera vilka röster som fallit ur glömska och vad 

tystnadens rum innebär. Hur fungerar samhällssystemen som har tystat kvinnor genom 

utanförskap och med hot om våld? Jag vill, med hjälp av skönlitteratur och postkolonial teori 

och genusteori undersöka vad tystnadens funktion är. Vad kan tystnaden betyda rent 

kommunikativt mellan karaktärer och vad säger det om makt? I verken kommer postkolonial 

teori och genusteori ge grunden för min undersökning då tystnadens rum är där de förtryckta 

blir placerade.  

                                                 
1 Jacqueline Woodson, brun flicka drömmer, Stockholm, 2018, s.292. 
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Syfte 

Den här uppsatsen undersöker hur tystnaden används som kontrollinstrument i böckerna 

Vegetarianen av Han Kang och brun flicka drömmer av Jacqueline Woodson. Jag undersökte 

detta ur ett postkolonialtperspektiv och ur ett genusperspektiv.  

❖ Hur fungerar tystandet i Vegetarianen och brun flicka drömmer? 

❖ Hur fungerar makt respektive motstånd i de två verken? 

❖ När blir tystnaden/passiviteten en handling istället för en effekt i de två verken? 

 

Vegetarianen av Han Kang (2016) 

Vegetarianen är en roman som handlar om en sydkoreansk kvinna, Yeong-hye och hennes val 

att bli vegetarian efter en blodig mardröm. Hennes livsöde gestaltas genom tre personers 

perspektiv: hennes make Herr Cheong, hennes svåger och hennes syster In-hye. Alla 

runtomkring henne reagerar starkt på hennes beslut och vägrar acceptera det. Den här romanen 

handlar om hennes kamp att få göra egna val och hur våldet hon upplever från de runtomkring 

även vänder sig inåt och slår rot i hennes innersta väsen. Den handlar om makt och tystnadens 

motstånd.  

 

brun flicka drömmer av Jacqueline Woodson (2018) 

brun flicka drömmer är memoarer skrivna på fri vers ur ett barns perspektiv. Den ger en 

överblick av den afroamerikanska historien i USA och den rasism som existerat och fortfarande 

existerar. Under denna tid pågår ett uppbrott av den förtryckande tystnaden, och kampen för 

mänskliga rättigheter blir organiserad. Verket handlar om Jacquelines uppväxt och hennes 

tankar och erfarenheter, det är en släkthistoria som ger ett porträtt av hennes familj och släkt, 

och hur det är att vara en brun flicka som växer upp under 1960-talet i USA när 

medborgarrättsrörelsen frodas.  

 

Tystnaden som tema 

brun flicka drömmer och Vegetarianen kommer i den här uppsatsen jämföras och analyseras 

med tystnaden som tema. Dessa verk är valda på grund av en nyfikenhet hos mig, och vad 

som händer när de får stå bredvid varandra och gå i dialog med teorier som behandlar 

tystnaden. Men även för att karaktärerna och intrigerna rör sig kring röst och makt, tystnad 

och tal. 
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Tystnaden: En maktanalys 

I den här uppsatsen diskuterar jag tystnaden i samband med begreppet kontrollinstrument, då 

syftar jag till hur tystnad kan användas som ett redskap för att kontrollera, ta och återta makten. 

Tystnaden blir en strategi för härskartekniker, makt och förtryck, men även ett medel för att 

värja sig mot dessa. Tystnad innebär frånvaro av ljud, det kan vara avsaknaden av ord och av 

röst, det är språkets begränsningar som utforskas och tystnaden i sig kan vara ett eget språk.2 

Tystnad kan även vara ett verktyg för att utöva kontroll, det kan vara en fråga om makt och 

utsatthet. Tystnaden fungerar ibland även som ett uppror mot makten. Rebecca Solnit skriver i 

sin essä Tystnad: en kortfattad historik, hur hon betraktar tystnaden som något som påtvingas 

någon. Det kan vara rädslans tystnad eller förtryckets tystnad. Hon menar att det finns olika 

sorters tystnader, om det exempelvis finns en stillhet hos den som lyssnar, finns det också en 

plats för någon att ta till orda. Solnit säger ”Orden för oss samman och tystnaden skiljer oss åt, 

[…]”3 Hon poängterar att våra röster är en grundläggande del i att vara människa, har vi inte 

tillgång till den, så avskärs vi från vår mänsklighet. 

Tillsammans med mina två litterära verk kommer Audre Lorde med insiktsfulla poänger 

i verket Your silence will not protect you, denna samling innehåller några av hennes essäer, 

dikter och tal. I kapitlet ”The transformation of silence” skriver hon utifrån sina egna 

erfarenheter och talar om vikten av att bryta den tystnad som slår rot inombords och att inte ge 

efter för rädslan att bryta tystnaden. Jag kommer även ge perspektiv från bell hooks som även 

hon pratar om vikten av att tala, och i detta fallet; tala tillbaka. ”För svarta kvinnor har kampen 

förvisso inte gällt att utvecklas från tystnad till tal, utan att förändra talets natur och riktning, 

att hålla ett tal som betvingar lyssnare, ett tal som hörs.”4 Hon skriver om svårigheten att hitta 

sin röst, och sen att tala på ett sätt som tvingar människor att lyssna. För att undersöka 

maktdimensionen i tystnaden har jag Michel Foucault som i Diskursens ordning diskuterar hur 

de rörliga diskurserna fungerar.  

Foucault menar att vissa diskurser är svåra att komma in i för det talande subjektet, 

speciellt om denne från början inte uppfyller vissa krav, eller från början inte är kvalificerad 

nog att uppfylla dem.5 Tystnaden används här som en funktion för att hålla diskursen intakt, så 

att de som redan talar, fortfarande talar. Både att tala och att tystna kan vara effektiva sätt att 

                                                 
2 Maria Lassén-seger, Mångkulturella visioner, I: Andersson, Maria & Druker, Elina (red.), Mångkulturell barn- och 

ungdomslitteratur: analyser, Upplaga 1:1, Studentlitteratur, [Lund], 2017, s.253. 
3 Rebecca Solnit, Alla frågors moder, Göteborg, 2017, s.35. 
4 bell hooks, Att tala tillbaka, I: Esseveld, Johanna & Larsson, Lisbeth (red.), Kvinnopolitiska nyckeltexter, Andra upplagan, 

Lund, 2017, s.330. 
5 Michel Foucault, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970, B. Östlings 

bokförl. Symposion, Stockholm, 1993 s.26. 
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bryta sig in i diskurserna. Foucault menar att där makten finns, finns även motstånd och 

motmakt. 6 Att makten existerar i relation till något, en kvinna och en man, den andre och den 

Andre.7 

Men Foucault menar att makten samtidigt även är rörlig och föränderlig. Och likt makten, 

är tystnadens funktion något som ständigt är i rörelse. Den rör sig olika beroende på vem det är 

som använder tystnaden och på vilket sätt den tillämpas. Diskurserna använder sig av 

utestängningsprocedurer och förbud. Orden och talet är ett av dessa. ”Alla vet att man inte får 

säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som helst och, slutligen, att inte vem som 

helst får tala om vad som helst.”8 Foucault rör sig i sina resonemang kring förbuden att tala, 

och visar på att talet är det eftersträvansvärda, det som ger makt. Men även i det talade finns 

det motmakt: Tystnad.  

Gayatri Chakravorty Spivak ställer frågan om de subalterna kvinnorna egentligen kan tala 

överhuvudtaget i det västerländska system som imperialismen föds ur.9 De subalterna 

kvinnorna blir talade för och om, men har ingen egen röst. Spivak argumenterar för att Foucault 

inte ser individerna, i detta exempel; de subalterna kvinnorna, utan utgår ifrån sin västerländska 

position. Spivak resonerar vidare att även hans teorier utgår från västvärldens diskurser och 

menar att dessa teorier är eurocentriska och upprätthåller ett imperialistiskt system. ”Foucault 

är en lysande tänkare när det gäller makt-i-rumsliggörande[power-in-spacing], men hans 

antaganden genomsyras inte av någon medvetenhet om imperialismens topografiska 

återinskrivning. Han fängslas av den begränsade version av väst som framställs av denna 

återinskrivning, och medverkar sålunda till att befästa dess effekter.”10 Spivak menar att 

systemet inte är gjort för subalterna kvinnor att kunna tala i och hon problematiserar och 

kritiserar Foucault när det kommer till hans teorier inom diskurser som rör sig via makt och 

förtryck inom imperialismen. Spivak exemplifierar och understryker sina teorier med hur det 

brittiska imperiet förkastade traditionen där indiska kvinnor slänger sig på sina döda mäns 

brinnande bål. Storbritannien gjorde det olagligt att ta det valet för de indiska kvinnorna som 

offrade sig för sina män. Spivak resonerar även kring att den subalterna kvinnan inte kan tala i 

detta förtryckande system då ingen lyssnade kring kvinnornas val eller försökte få förståelse 

                                                 
6 Karl-Olof Andersson, Härska och behärska, 20-2-2013 https://pedagogiskamagasinet.se/harska-och-beharska/, (hämtad 5-

12-2018) 
7 Paul Tenngart, Litteraturteori, (Malmö: Gleerups, 2010), den andre och den Andre, termer som kan användas för att skriva 

ut relationen mellan kolonisatören och den koloniserade. S.137f. 
8 Foucault, s.7. 
9 Subalterna: En social grupp utanför en hegemonisk maktstruktur, underofficer, Sv.bab.la, "subaltern" på svenska, 

https://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/subaltern/ (hämtad 5-1-2019) 
10 Gayatri Chakravorty Spivak, Subalternisering och den globala utopin, Tankekraft, Hägersten, 2014 s.241. 
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kring vad offrandet handlade om. Spivak menar att för att dessa kvinnor ska kunna tala och få 

en egen röst måste en dekonstruktion av den roll som kvinnan fått under den koloniala diskursen 

påbörjas. Jag håller med henne när det kommer till att lyssna på kvinnor för att få en förståelse 

för deras situation. Men jag vill även ställa frågorna: Vad kan tystnaden göra som motstånd till 

detta system? Hur ser den passiva tystnaden ut och hur ser den effektiva tystnaden ut? När blir 

tystnad verksamt, som motstånd. Och när måste kvinnor ta till orda, fast de inte har utrymme 

att tala i detta imperialistiska system? 

 

Tystnaden: Talet som tystnar  

Att tala, att skriva, att få göra sin röst hörd. Audre Lorde skrev: ” Your silence will not protect 

you”11. Hon menar att svarta kvinnor måste börja tala om sina erfarenheter och känslor, att 

tystnaden kan kännas enklare och bekvämare i stunden men att just tystnaden inte kommer 

arbeta i ett skyddande syfte, utan istället fungera som något instängande.12  

I romanen Vegetarianen beskrivs Herr Cheongs fru, Yeong-hye av honom såhär: ”Hon 

var en fåordig kvinna. Hon krävde sällan något av mig, och hur sent jag än kom hem bråkade 

hon aldrig.”13 Yeong-hye beskrivs som en kvinna som genom att vara fåordig inte ställer till 

med bråk och förenklar vardagen för sin man. Hon gestaltas som en kvinna som inte gör väsen 

av sig och enligt hennes man bär hon här på en önskvärd tystnad. Tystnaden hos Yeong-hye är 

tyglad, hon har inget uppror inom sig, i den finns inget motstånd utan endast en uttryckslös, 

uppgiven tystnad. Men denna tystnad som Yeong-hye bär på kommer förändras allteftersom 

berättelsen fortsätter. Allt börjar med hennes blodiga dröm:  

 

En lång bambustång där det hänger stora blodröda köttstycken, blodet droppar fortfarande 

från dem. Försöker tränga mig ut, men köttet, köttet bara fortsätter och fortsätter, jag 

kommer inte ut. Blod i munnen, bloddränkta kläder som smetar mot huden. (---) 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.14 

 

Hon känner från denna stund ett äckel inför kroppar och kött. Hon tar beslutet att bli vegetarian 

den natten. Nu förändras hennes sinnesstämning och detta val gör Herr Cheong mer och mer 

provocerad. Hon väcker honom inte på morgonen, som hon alltid annars gör vilket leder till att 

han kommer försent till jobbet. Hon rensar kylen på allt kött och slänger det. Hennes man väljer 

att konfrontera henne och när hon lugnt säger att hon blivit vegetarian blir hans reaktion på 

                                                 
11 Audre Lorde, Your silence will not protect you - essays and poems, Silver Press, 2017 s.2. 
12 Ibid, s.2. 
13 Kang, Han, Vegetarianen, Natur & Kultur, Stockholm, 2016 s.9. 
14 Kang, (Kursiv i original), s.17.f. 
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detta; ”Att det kunde finnas en annan sida hos henne, en där hon själviskt gjorde som hon hade 

lust, var en häpnadsväckande tanke. Vem hade anat att hon kunde vara så oresonlig?”15 Deras 

diskussioner och hans tankar kring hennes val visar på att hon provocerar honom när hon inte 

lyssnar på vad han säger. Det är här makten börjar omfördelas; Herr Cheong känner maktlöshet 

när han inte längre kan styra över vad hans fru, Yeong-hye äter. Hennes val och hennes 

bestämda tystnad har förändrats från hur hon brukade vara. Här blir det Foucault säger om att 

makten hela tiden är i rörelse aktuellt, och det visar sig i Herr Cheong och Yeong-hyes relation. 

Hennes försök att ta kontroll över sitt liv genom att bestämma över vad hon vill med sin kropp 

gör att Herr Cheong börja vackla i sin makt över henne. Han har inte längre något inflytande 

över henne, och detta leder till att han själv blir den som hamnar i tystnadens rum ”Jag satt tyst, 

orubbligt kallsinnig inför detta skämt till måltid, och tuggade i mig kimchi i vad som kändes 

som en evighet.”16 Tystnaden hos Herr Cheong är en reaktion på hennes val att inte äta kött, att 

han påverkas av detta val och att det inte ligger i hans makt att göra något. Han sätts i tystnad 

och kan inget annat än att äta den mat som serveras.  

Valet som Yeong-hye gör går hennes man på nerverna när han tar med sig sin fru på en 

arbetsmiddag med kollegor och chef. ”Hon hade inte sagt ett ord på vägen dit, men jag intalade 

mig själv att det inte skulle vara något problem. Det är inte fel att vara tyst; traditionellt brukade 

väl kvinnor förväntas vara försynta och tillbakadragna?”17 Herr Cheong resonerar kring hennes 

tystnad och det uppstår ett tvivel hos honom kring vad dess betydelse nu innebär. Det är en 

tankeprocess i honom som trappas upp där han inte förstår vad Yeong-hyes tystnad och 

passivitet kommer att förändra.  

På middagen drar hennes avstånd från kött uppmärksamhet till sig och de runt bordet 

ifrågasätter hennes matval. Hon börjar förklara ”Jag hade en dröm…” men hennes man tar ordet 

och hittar på att hon har tarminflammation och att den vegetariska kosten är ordinerad av 

läkaren.18 Alla nickar förstående. Han tystar hennes förklaring, lägger orden i munnen på henne, 

tar ifrån henne rätten att tala och utesluter henne ur samtalet runt bordet. Herr Cheong försöker 

ta talet ifrån henne och stänga henne ute ur diskussionen som kretsar kring hennes upplevelser. 

Här blir den talande diskursen aktuell igen, Foucault menar att utestängningsprocesserna 

arbetar med att hålla människor utanför diskurser. Herr Cheong använder härskartekniker och 

tystar henne inför resten av sällskapet, och under middagens gång sitter hon tyst och svarar 

knappt på tilltal. Hennes man skäms för henne då han känner att hon har skämt ut honom inför 

                                                 
15 Kang, s.20. 
16 Ibid, s.21. 
17 Ibid, s.27. 
18 Ibid, s.31. 
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hans chef och kollegor genom att sticka ut från den norm hon har börjat bryta. Hon uppträder 

inte så som hennes man förväntar sig att hon ska göra. Hennes tystnad är inte som han beskriver 

den i början, att hon är fåordig och inte gör något väsen av sig. Tystnaden har blivit ännu ett 

motstånd, ett motstånd till den sociala situationen som råder kring matbordet och till att hon 

inte får chans att tala till punkt. Hennes man överröstar henne vid de tillfällen hon ska förklara 

varför hon inte vill äta kött. Han sätter henne i tystnadens rum, och hon använder den emot 

honom. ”Men jag kände på mig att ingenting skulle göra någon som helst skillnad. Hon skulle 

inte låta sig påverkas av vare sig vrede eller övertalning, och jag skulle var oförmögen att göra 

något åt saken.”19 

I bilen på väg hem vet Herr Cheong att hon inte kommer svara på hans övertalning, eller 

hans uppmaningar att börja äta kött igen Hon har bestämt sig, och hon får sista ordet med sin 

tystnad. Här blir det tydligt att där hennes man utövat makt via tystandets diskurs, existerar 

även motmakten. Hon stänger honom ute med tystnad, och även fast han tidigare har resonerat 

kring hennes fåordighet blir hennes tystnad här talande då den är bestämd och envis. Ingen 

förklaring till att hon inte vill äta kött går in hos honom och han är oförstående kring hennes 

situation. 

Maktlösheten i att inte kunna påverka sin fru, att inte kunna styra henne provocerar 

honom. Han går till ytterligheter och resonerar mycket kring deras äktenskap och vad han 

förtjänar, och vad han inte förtjänar. Det blir tydligt att han tar tystnaden som ett personligt 

angrepp när hon slutar lyssna på honom, och speciellt när Yeong-hye uttrycker ett äckel mot 

kroppar. Under tiden hon avstått från kött har hon också blivit äcklad av hans kropps odörer, 

svettlukten hos honom blir för påtaglig och hon bestämmer att hon inte vill ha sex med honom 

längre. Detta provocerar hennes man till den grad att han våldtar henne.  

 

Så jag erkänner, en kväll när jag kom hem sent, lätt berusad efter en middag med mina 

kollegor, tog jag tag i min fru och tvingade ner henne på golvet. När jag höll fast hennes 

armar och drog av henne byxorna fick jag oväntat stånd. Hon kämpade emot med 

häpnadsväckande kraft och svor som en borstbindare hela tiden. [...] När det väl hade hänt 

låg hon där i mörkret och stirrade upp i taket med uttryckslöst ansikte, som om hon var en 

sexslav som jag släpat in mot hennes vilja och jag en japansk soldat som krävde sexuella 

tjänster av henne. [...] Efter den där första gången var det lättare för mig att göra om det, 

men varje gång greps jag av märkliga, olycksbådande föraningar.20 

 

Denna våldtäkt använder hennes man som ett maktgrepp. Hon har använt tystnaden som ett 

kontrollinstrument för att få sin vilja igenom. Och som en reaktion på detta försöker han bryta 

                                                 
19 Kang, s.33. 
20 Kang, s38f. 
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upp hennes tystnad ytterligare genom att via sexuellt utnyttjande av hennes kropp, visa vem 

som har makten. Han driver henne till att bryta sin tystnad under våldtäkten när hon visar sitt 

motstånd genom att svära ”som en borstbindare hela tiden.” Genom att tvinga henne att tala 

bryter han även ner hennes försök att äga sin tystnad.  

Våldtäkten blir paradoxalt nog, både ett sätt att tysta henne men även få henne att tala 

genom att göra motstånd. Hela våldtäkten blir ett maktspel. Solnit menar att våldet mot kvinnor 

riktas mot rösterna och berättelserna, i ett försök att tysta så negligeras kvinnans 

självbestämmanderätt, till att samtycka eller neka, till att leva och berätta. ” […] en 

våldtäktsman vägrar låta sitt offers ”nej” betyda vad det borde betyda, nämligen att det bara är 

hon som har rätt att bestämma över sin kropp […]”21 I detta fall tvingar han inte henne bara till 

tal, han ignorerar hennes innersta väsen, han får hennes nej att sakna betydelse. Han tvingar sig 

på henne och våldtar henne för att hamna i en position där han kan ignorera hennes avvisande 

och på så sätt få som han vill.  

Herr Cheong liknar sig själv vid en japansk soldat under våldtäkten. Denna jämförelse 

kan förstås som bakgrund av den japanska ockupationsperiod som ägde rum i Korea, på 1910-

talet.22 Då Sydkorea har flera århundranden av kolonial historia kan detta liknas med hur 

mannen koloniserar kvinnans kropp. Hur Herr Cheong, genom att våldta sin fru, sätter henne i 

en position av total maktlöshet på flera plan, och lägger beslag på hennes kropp. Tystnaden som 

hon tar till sig efter våldtäkten, går att liknas med den som kolonialismen och imperialismen 

lamslår människor med. Genom att kolonisera hennes kropp, våldta henne för att kunna 

kontrollera henne. Hur han driver henne till svordomarna och samtidigt oskadliggör och 

avväpnar hennes tystnad. Hur han tvingar henne till tal och sedan negligerar hennes svordomar, 

gör så att hennes motstånd inte betyder någonting längre.  

Efter denna scen går hon djupare in i tystnaden, in i sig själv.  

 

Tystnaden: Hotet att tala 

”Att förvägra en människa bestämmanderätten över hennes egen kropp är ett sätt att tysta henne, 

att göra så att det hon säger inte har något värde, och ord utan värde är värre än tystnad: man 

kan bli straffad för dem.”23 Detta citat gäller för både Vegetarianen och i brun flicka drömmer 

men ordens konsekvenser fungerar på två olika sätt i verken. I brun flicka drömmer finns det 

                                                 
21 Solnit, s.37. 
22 Nationalencyklopedin, Den japanska ockupationen (1910–45), 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/korea/historia/den-japanska-ockupationen-1910-45 (hämtad 2018-12-17) 
23 Solnit, s.50. 
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en underliggande känsla av att det kan bli konsekvenser om jaget skriver, att något kan hålla 

henne till svars för hennes ord. Här är det rädslan för att uttrycka sig 

 
Jag kommer inte att stjäla. 

Det är svårt att förstå hur det ena kan leda till det andra, 

hur historierna skulle kunna 

göra mig till brottsling.24 

 

Här upplevs skrivandet och historierna som något brottsligt. Kanske är det är rädslan för att 

våga prata, att göra sin röst hörd. Eller rädslan att bli lyssnad på och att bli läst på allvar och att 

som Solnit säger; ord är farligare än tystnad, då en kan bli straffad för det en säger. Det är det 

här motståndet som en skrivande, afroamerikansk flicka här möts av. Att inte få göra sin röst 

hörd, sin fantasi hörd. Hon talar, men ingen lyssnar. 

I Vegetarianen så straffas Yeong-hye både för sitt tal och sin tystnad vid upprepade 

tillfällen. I en scen när hennes familj ska tvinga henne att äta kött blir tystnaden och talet en 

komplex motsättning. Det är när Yeong-hyes far försöker pressa in kött i hennes mun medans 

de andra männen håller fast henne. Fadern försöker på alla sätt han kan för att hon ska äta köttet. 

 

”Jag ber dig, far, sluta nu”, bönföll In-hye25, men han lösgjorde sig ur hennes grepp och 

sköt fram fläsket mot min frus läppar. Ett kvidande läte kom från hennes hopknipna mun. 

Hon kunde inte säga ens ett enda ord, för om hon öppnade munnen riskerade hon att köttet 

skulle pressas in mellan läpparna. 26 

 

Yeong-hye blir utsatt för ett övergrepp där de tvingar henne till tystnad via köttet som pressas 

mot läpparna. Säger hon någonting kommer köttbiten in i hennes mun; köttet och fadern håller 

hennes tal gisslan. Hon drivs in i sin tystnad genom att hålla munnen stängd. Yeong-hyes far 

slår henne över ansiktet så hon gapar och tillslut hamnar köttbiten i henne. Hon spottar ut den 

och kan äntligen säga ifrån, hon tar en fruktkniv i desperation och skär upp sin handled. 

Köttbiten som pressas in i henne med våld blir förkroppsligat på ett sätt här som kan kopplas 

till hur Herr Cheong våldtar Yeong-hye. Det enda hon kan göra i den här scenen är att knipa 

ihop läpparna, hon tvingas in i tystnaden med hjälp av hotet att pressa in kött i henne. Det är 

två olika tillvägagångssätt som ger liknande konsekvenser för henne. Hennes mardröm, om att 

äta blodigt kött blir här till verklighet. Hennes man och hennes familj använder köttet som ett 

redskap för att ta tillbaka den makt hon har över sin kropp. Köttet som symbol i Vegetarianen 

blir en liknelse för förtrycket som Yeong-hye upplever.  

                                                 
24 Woodson, s.190. 
25 In-hye är Yeong-hyes (vegetarianens) syster. 
26 Kang, s.49. 
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Skillnaderna är stora mellan verken, men konsekvenserna för dem samman. Det finns ett 

hot om att man kan bli straffad för sina ord, sitt tal. Att tystnaden kan kännas tryggare visar att 

det är så diskurserna kan fungera. Genom hot om våld och straff tvingas dessa kvinnor in i en 

strukturell tystnad.  

 

Tystnadens topos 

I tystnadens rum befinner sig historiskt de som blivit förtryckta. I det här rummet fungerar 

tystnaden olika beroende på vem som befinner sig där. I ett patriarkalt förtryck är det kvinnor 

som inte kommer till tals, och bell hooks nämner en viktig skillnad mellan vita kvinnor och 

svarta kvinnor. Medan svarta kvinnor talar, utan att bli lyssnade på blir vita kvinnor oftast 

tystade redan från början. Tystandet fungerar olika beroende på vem du är. I Woodsons 

memoarer brun flicka drömmer skrivs fram ett utanförskap i USA där afroamerikaner historiskt 

inte haft tillgång till offentliga rum, och där det fortfarande finns kvarlevor av ett rum som är 

förtryckande. Hennes dikter visualiserar det förtryck som afroamerikanska medborgare 

upplever.  

Vi går raka vägen förbi mataffären 

utan att ens titta in genom fönstret 

för den enda gången mormor var där inne 

tvingade de henne att vänta jättelänge. Låtsades 

som att jag inte fanns. Det är svårt att inte se det framför sig – 

mormor i sina söndagskläder, en hatt 

med en fastnålad blomma 

på huvudet, hennes blanka handväska i skinn 

i ett perfekt grepp 

mellan hennes handskklädda händer – väntar lugnt 

trots att det var hennes tur för länge sen.27 

 

Att behandla en människa som luft, göra någon osynlig i en mataffär blir tystnadens maktgrepp. 

Att inte vilja göra väsen kring situationen fångar mormodern i tystnadens topos. Sara Ahmed 

skriver i Vit hegemoni om kroppar i olika rum, och hur en kropp kan bli en främling och 

förändra rummet bara genom att kliva in i det.” En färgad kvinna behöver inte ens säga något 

för att förstöra stämningen! Vissa kroppar ”kommer i vägen” för hur andra besitter rummet, 

kanske för att deras kroppar påminner om historier som har försvunnit ur medvetandet.” menar 

Ahmed28. Detta stämmer in på hur mormodern upplever situationen, att bli osynliggjord i ett 

                                                 
27 Woodson, s.252 
28 Sara Ahmed, Vithetens hegemoni, Tankekraft, Hägersten, 2011, s.11. 
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rum där hon ofrivilligt ”kommer i vägen” för de andra kropparna i rummet. Foucaults rörliga 

diskurser visar att där det finns någon som försöker kräva makt, finns även motmakt. Det 

familjen lär sig att göra är att inte återvända till det rummet igen, de går förbi mataffären utan 

att kolla åt det hållet. De sätter det rummet i tystnaden, i ignoransen igen, och det är där upproret 

vilar. Att inte beträda det rum som behandlar de med tystnad. Det blir ett motstånd mot 

tystandets topos. 

Foucault menar att vissa diskurser är svåra att komma in i för det talande subjektet, 

speciellt om denne från början inte uppfyller vissa krav, eller från början inte är kvalificerad 

nog att uppfylla dem.29 Här är det ett rum som ska beträdas och i dikten ”spöken” har framstegen 

för andra kroppar i rum försökts målats över: 

 

I Greenville centrum 

har de målat över skyltarna med ENDAST FÖR VITA, 

överallt utom på toalettdörrarna, 

de har inte använt särskilt mycket färg, 

så man kan fortfarande se orden, de står där 

som ett spöke framför en 

som fortfarande stänger en ute.30 

 

Ett försök att måla över det förtryck som fortfarande existerar i USA, ord som fortfarande lyser 

igenom. Ett rum som inte tidigare var tänkt för andra än vita. Genom att försöka återställa saker 

på ytan ger det sken av att det är ordnat, men här gestaltas tystnadens utanförskap där det inte 

finns något konkret att göra motstånd mot.  

Men det finns även ställen där Woodsons familj känner sig trygga och lugna, där de inte 

hamnar i det osynliga fältet i samhället, eller blir förföljda och misstänkliggjorda av väktare 

och personal.  

Vi är varken tjuvar eller oanständiga 

eller nåt som måste gömmas undan. 

I tygaffären är vi bara människor. 31 

 

Tystnaden: Motståndets redskap  

Till skillnad från hur utestängande rummen har varit för afroamerikanska medborgare i USA 

växer motståndet fram i memoarerna brun flicka drömmer. Både genom att bryta en tystnad 

                                                 
29 Foucault, s.26. 
30 Woodson, s.106. 
31 ibid, s.105. 
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genom talet, men även hur tystnaden blir ett motstånd. En tyst aktion. Dikten ”south carolina i 

krig” börjar såhär; 

 

Eftersom vi har rätt, säger morfar- 

vi sitter vid hans fotände och ikväll handlar historien om 

varför folk demonstrerar i hela södern- 

 

att gå och sitta och drömma var vi vill. 

 

Först tog de oss hit. 

Sen arbetade vi oavlönat. Sen var det 1863 

och de sa att i var fria, fast vi inte var det. 

 

Det är därför människor är så arga. 

 

Och det är sant, vi kan inte sätta på radion 

utan att höra om demonstrationerna. 

 

Vi kan inte åka till Greenville centrum utan 

att se tonåringar gå in i affärer, sätta sig 

där bruna människor fortfarande inte får sitta 

och bli bortburna, deras lealösa kroppar, 

deras lugna ansikten.32 

 

I den här dikten beskriver Woodson vad som händer i USA under 1960-talet och hur 

medborgarrättsrörelsen växer fram. En betydelsefull aspekt av medborgarrättsrörelsen är just 

hur den förtryckande tystnaden bryts och hur talet blir det centrala för rörelsen. Men 

demonstrationerna som Woodson här skriver fram är den tystnad som krävs för att få 

rättigheterna att tillträda rum som aldrig givits, men som utlovats. Att på pappret vara en fri 

individ innebär inte att det går till så i det vardagliga livet. Det fanns fortfarande rum som inte 

var byggda för andra kroppar. En del av det motstånd och det uppror som de ägnade sig åt gick 

till såhär:  

Träningen äger rum i kyrkokällare, 

i affärernas personalrum, 

på långa bilresor och var som helst där människor 

kan samlas. De lär sig 

hur de ska förändra södern utan våld, 

hur de inte ska låta sig påverkas 

av andras handlingar, hur de ska gå långsamt men 

med medvetna steg. 

Hur de ska sätta sig vid lunchdisken och ta emot glåporden 

utan att skrika glåpord tillbaka, få mat och vätska hällt 

över sig utan att ställa sig upp och skada nån. 

Till och med tonåringarna 

                                                 
32 Woodson, s.86 
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tränas i att sitta upp, inte gråta, svälja rädslan.33 

 

Hur demonstranterna här väljer att använda icke-våld och en passiv tystnad genom att sitta stilla 

medans glåpord och vätska hälls över dem, för att erövra sina rättigheter. Det blir en tyst och 

kraftfull demonstration i att kräva sitt utrymme. Att kräva sin rätt att vistas i de rum som de 

blivit utestängda ifrån. Rebecca Solnit säger i alla frågors moder ”att få ha en röst är att ha 

makt.”. Detta håller jag med henne om, att kunna tala, att bli lyssnad på är en del av makten 

som eftersträvas men när det kommer till att kräva sin rätt, att göra motstånd kan tystnaden vara 

ett funktionellt verktyg. Detta motstånd går ut på att beträda rum som de inte är välkomna in i, 

att använda tystnaden för att upphöra att bli tystade och misstänkliggjorda. Tystnadens funktion 

kan användas för att uppmärksamma samhällets mekanismer och detta är något som även finns 

i Vegetarianen. I slutet av romanen när berättarperspektivet utgår från In-hye; Yeong-hyes 

syster, reflekterar hon över vad Yeong-hyes tystnad har för funktion.   

 

Hon hade inte lyckats förlåta henne för att hon hade seglat ensam över en gräns som 

hon själv inte kunde förmå sig att överskrida, kunde inte förlåta den magnifika 

ansvarslöshet med vilken Yeong-hye hade kastat alla sociala restriktioner överbord och 

lämnat henne ensam kvar i ofrihet. Men innan Yeong-hye hade sprängt dessa bojor 

hade hon inte ens vetat om att de fanns.34 

 

Tystnaden har fungerat som motstånd mot samhällets bojor och den patriarkala familjen de 

båda ingått i. In-hye nämner att mer ansvar har hamnat på henne som en konsekvens av hennes 

systers tystnad. Men även här så ligger tyngden på att Yeong-hyes uppror har gjort henne 

medveten om samhällets kvävande konventioner, och de bojor som hon sprängt är här den 

hierarkiska ordningen som det patriarkala systemet består av. Genom Yeong-hyes aktiva val att 

inte ”rätta in sig i ledet” får även systern syn på dessa strukturella ”bojor” Det gror ett motstånd 

hos In-hye efter detta, tystnaden kan även vara ett svar på tal.  

 

Tystnaden: Ett svar på tal 

Medborgarrättsrörelsen i USA cirkulerar kring vikten av att ha en röst som afroamerikans 

medborgare och även rätten att kunna tala och bli lyssnad på i en offentlighet. Audre Lorde är 

en av de kvinnorna som uppmanar till att tala och att inte vara rädd för konsekvenserna som 

kan komma med att höja sin röst. Men genom att tala försöker hon även ge plats åt de som 

fortfarande är kvar i en förtryckande tystnad av det vita samhället. Att hitta ett sätt att upptäcka 

                                                 
33 Woodson, s.90. 
34 Kang, s.168. 
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rösten inombords, den som bell hooks pratar om ”Att skriva var ett sätt att fånga talet, att hålla 

fast det, att sluta till det.”35. Memoarerna i lyrikform brun blicka drömmer är ett sätt att tala, att 

ta makt. Genom att gestalta barndomens minnen, händelser, tystnaden och motståndet. Att bryta 

den tystnaden genom historierna och berättelserna.  

 
Fortsätt hitta på historier, säger morbror 

Du ljuger, säger min mamma. 

 

Kanske finns sanningen någonstans mittemellan 

allt det jag får höra 

och minnet. 36 

 

Att skriva och att på pappret få skriva en historia ”Men på pappret, kan saker leva för evigt. /På 

pappret dör/ en fjäril aldrig.”37 Dikten handlar om skrivandet och orden är något som består 

efter döden och att skriva sina memoarer blir här att fortsätta leva. Att skriva blir hos Woodson 

att ta platsen som inte tidigare getts, det blir en röst som ansluter sig till Lorde när hon säger: 

“Poetry is the way we help give name to the nameless so it can be thought. The 

farthest horizons of our hopes and fears are cobbled by our poems, carved from the 

rock experiences of our daily lives.” 38 

 

Poesin, enligt Lorde är ett sätt att skriva ner upplevelser och erfarenheter från livet, att sätta ord 

på det som inte tidigare sagts och tänkts. Woodsons lyrik gör detta, den får sväva fritt och den 

bryter en tystnad efter år av förtryck och rasism. Hon skriver ut den tystnad som finns i hennes 

familj, att det som står på spel är hur orden landar inför alla läsare. Att det hotet som finns, det 

som kan skrämma är ordens makt. Talets makt.  

”dikt på papper” 

 

När nån i familjen frågar 

vad jag skriver, säger jag oftast, 

Inget 

eller 

En historia 

eller 

En dikt 

och min mor är den enda som säger, 

Bara så länge du inte skriver om vår familj. 

 

Och det gör jag inte. 

 

Eller, inte egentligen…39 

                                                 
35 hooks, s.330. 
36 Woodson, s.190. 
37 ibid, s.263. 
38 Lorde, s.8.  
39 Kang, s.289. 
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Hotet om att inte få skriva historierna, varningen om att det inte får komma för nära familjens 

verklighet. Vad blir konsekvenserna om det händer?  Det finns en tradition i att inte våga eller 

kunna bryta tystnaden på grund av rädsla. Audre Lorde diskuterar även om den inre tystnaden 

där övergången från tystnad till ord kan medföra en uppenbarelse hos sig själv. ”And of course 

I am afraid, because the transformation of silence into language and action is an act of self-

revelation, and that always seems fraught with danger.”40 I denna rädsla så existerar även 

rädslan för att bli censurerad, för att osynliggöras och för att märkas. Lorde menar att svarta 

kvinnor alltid har varit synliga inför de som har makten i den grad att de blivit ifrågasatta, men 

annars blivit osynliggjorda i omänskliggörandet inom rasismen. bell hooks skriver i texten ”att 

tala tillbaka” om att inte kunna skriva, att inte få möjlighet att hitta sin egna röst, varken i texten 

eller i det faktiska talet. I brun flicka drömmer tvivlar hennes familj på henne och det finns en 

skepsis mot skrivandet. I dikten ”när jag berättar för min familj”, skriver Woodson om hur 

hennes familj ställer sig till hennes dröm att bli författare: 

 

När jag berättar för min familj 

att jag vill bli författare, ler de och säger, 

Vi ser dig sitta på bakgården och skriva. 

De säger, 

Vi lyssnar på historierna du hittar på. 

Och, 

Vi brukade också skriva dikter. 

Och, 

Det är en bra hobby, det håller dig sysselsatt. 

De säger, 

Men du kanske borde bli lärare, 

eller advokat, 

kanske klippa hår… 

 

Jag ska tänka på det, säger jag. 

 

Och kanske vet vi alla 

 

att det bara är en av alla mina 

historier. ”41 

 

Strofen ”Vi brukade också skriva dikter.” visar på en skepsis som familjen uttrycker mot 

flickans författardrömmar. Men vikten av att ha en röst och att kunna skriva för att uttrycka sig 

får henne att fortsätta. Men frågan är vart alla dessa dikter, röster och ord tagit vägen som 

hennes familj skrivit? Har de förgåtts i historien där andra röster har dränkt dem? I strofen ligger 

                                                 
40 Lorde, s.3. 
41 Woodson, s.243. 
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även en tyngd, en historia som andra skribenter med liknande erfarenheter som Jacqueline 

Woodson har. Att skriva, men inte bli läst, att tala men inte bli lyssnad till. bell hooks skriver i 

sin artikel att tala tillbaka, om hur hon under sin uppväxt kämpat för att få ha en röst både rent 

fysiskt och när det kommer till att kunna skriva och låta orden flöda.  

 

Det var i denna värld av kvinnligt tal, högljutt prat, arga ord, kvinnor med snabba och 

skarpa tungor, med ömma och milda tungor, som berör vår värld med sina ord, som jag 

gjorde talet till min medfödda rätt - och rätten till röst, författarskap, ett privilegium jag inte 

skulle förvägras. Det var i denna värld och på grund av den som jag började drömma om 

skrivande, om att skriva42 

 

Här likställer bell hooks skrivandet med den egna rösten. Att få möjlighet att uttrycka sig och 

också få inspiration till att ha en egen röst, genom att höra andra tala. Detta tal kan vara som i 

brun flicka drömmer upptäckten av det skrivna ordet och att bli läst, bli lyssnad på. Den befriade 

rösten för Woodson blir till genom att skriva ner sina memoarer i lyrikform utifrån hennes släkt 

och familj och tvinga läsaren till att lyssna på något annat än bara ”tomma ord”. Hon använder 

lyrikformen och poesin för att betvinga lyssnaren till vad hon har att säga.  

 

Att röra sig från tystnad till tal är för den förtryckte, den koloniserade, den exploaterade och 

för dem som står upp och kämpar sida vid sida en gest av trots som läker, som gör nytt liv 

och ny utveckling möjliga. Det är den akten av att tala, av att ”tala tillbaka”, som inte bara är 

en yttring av tomma ord, utan uttrycket för vår rörelse från objekt till subjekt – den befriade 

rösten. 43  

 

I Vegetarianen kan man se en koppling mellan bell hooks strävan att ”tala tillbaka” och Yeong-

hyes tystnad. Hennes utveckling går från en tystnad som inte ger någon effekt, till en tystnad 

som börjar höras, och kännas, för alla inblandade. Den befriade rösten i form av tystnad blir ett 

sätt att ”tala tillbaka” och Yeong-hye rör sig från objekt till subjekt i hennes strävan att ta 

kontroll över sin kropp. Tystnaden kan i Vegetarianens fall bli en röst som betvingar alla 

runtomkring att lyssna.  

 

Tystnad: En patriarkal procedur  

Rebecca Solnit citerar bell hooks i Alla frågors moder, när hon pratar om patriarkatets påverkan 

på män. Hur systemet arbetar för att tystnaden ska slå rot inombords och kväva den 

känslomässiga delen hos männen för att kunna göra våld på andra människor. Tystnaden blir i 

detta avseende en patriarkal procedur som drabbar alla. 

                                                 
42 hooks, s.330.  
43 hooks, s.334. 
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Den första våldshandlingen som patriarkatet kräver av män är inte våld mot kvinnor. I stället 

kräver patriarkatet av alla män att de ska ägna sig åt psykologisk självstympning, att de ska ta 

livet av de känslomässiga delarna av sig själva. Om en individ inte lyckas göra sig själv till 

känslomässig krympling kan han räkna med att patriarkala män ska iscensätta maktritualer som 

kommer att kränka hans självkänsla 44 

 

Solnit resonerar kring hur män lär sig att tystna inombords och vad det blir för konsekvenser. 

Denna psykologiska självstympning går att se hos männen i Vegetarianen, exempelvis Herr 

Cheong, och Yeong-hyes fader. För att klara av de våldshandlingar som de utför måste de först 

genomgå den psykologiska självstympning som bell hooks pratar om, att tysta sig själva innan 

de kan tysta någon annan. Yeong-hyes val att sluta äta kött kränker både hennes fars och hennes 

mans självkänsla. När hon inte lyssnar på vad de säger kränker hon dem ännu mer, och när de 

alla håller fast henne och tvingar köttbiten mot hennes mun är det en maktritual för att tygla 

henne. Tystnaden som hon sedan träder in i, blir en ensam, innerlig tystnad som hon inte 

anförtror till någon annan.  

 

Tystnad: Något som slår rot inombords 

I Vegetarianen är Yeong-hye den som förgås i tystnad, romanen är uppbyggd på andra 

karaktärers perspektivs blick på henne. I början av verket får läsaren ta del av hennes 

mardrömmar och minnen, men allteftersom tystnar även denna röst. Alla perspektiv är 

oförstående på olika sätt inför hennes situation, och hon svarar med tystnaden när hon utsätts 

för många olika våldshandlingar. Hennes tystnad används mot henne i övergrepp där de 

försöker få henne att tala, men hon använder tystnaden för att visa motstånd. Hon vill inte rätta 

in sig i ledet som hennes familj försöker få henne att göra. Hon försöker ta sig an 

bestämmanderätten över sitt liv, sin kropp och sin sexualitet men gång på gång kommer det 

hierarkiska samhället in och försöker tygla henne. Allt hon har är tystnaden.  

 

Växtlighetens antites: köttet 

I Vegetarianen gör huvudkaraktären, Yeong-hye en resa mot en annan typ av liv. Hon passar 

inte in som en människa som försöker frigöra sig från samhällets fasta konventioner. Efter att 

hennes man våldtagit henne och hennes familj har försökt tvinga i henne en köttbit drivs hon 

till ett självmordsförsök i en strävan att ta kontroll över sitt liv och sin kropp. På sjukhuset, efter 

att hon återhämtat sig och ingen är där och bevakar henne, finner hennes man Yeong-hye 

                                                 
44 Solnit s.51. 
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sittandes på en parkbänk, med människor runtomkring sig. Hon sitter helt naken i solljuset. 

Detta kan ses som första steget mot hennes förvandling. Rädslan för att få i sig mer kött och 

kropp mot hennes vilja driver henne till köttets motsats; växtligheten.  

I andra delen av Vegetarianen utgår berättarperspektivet ifrån Yeong-hyes svåger som är 

konstnär. När han får reda på att Yeong-hye har ett mongolmärke utlöser det en besatthet över 

hennes kropp och han utför ett konstprojekt där han målar henne som en växt. Deras relation 

utvecklas och svågern resonerar kring hennes tystnad och hennes val att sluta äta kött, sen tänker 

han; ”Han kunde inte fråga: Varför brukade du i så fall blotta brösten för solen som något slags 

muterat djur som utvecklat förmågan till fotosyntes? Var det också på grund av en dröm?”45 

Här funderar hennes svåger kring hennes beteende och varför hon gör något så mystiskt. Men 

det är något som förändras i Yeong-hye när han målar stora brandgula och vita blommor på 

hennes kropp.  

 

”Går det här bort med vatten?” Som om denna praktiska detalj var det enda hon undrade 

över.  

”Jag skulle inte tro att det går bort så lätt. Du måste nog tvätta dig flera gånger…” Hon 

avbröt honom. ”Jag vill inte att det ska gå bort.” 

För ett ögonblick visste han inte vad han skulle säga. 46 

 

Hon vill ha kvar blommorna på sin kropp och senare eskalerar konstprojektet till den grad 

att konstnären målar en annan person som kallas J, till en växt och han filmar medan de 

slingrar sig runt varandra som två levande växter. Konstnären föreslår sedan om de kan ha 

sex medan han filmar, och då går J därifrån. Precis när han har lämnat närmar sig Yeong-

hyes svåger henne och försöker kyssa henne. Hon säger ”Nej” och puttar bort honom.  

 

”Varför inte? För att jag är din svåger?” / ”Nej det har inte med det att göra.” 

”Vad är det då? Kom igen, du sa ju att du var alldeles våt!” Hon teg. ” Blev du tänd på den 

där killen?” / ”Det var inte han, det var blommorna…” 

 

Ännu en gång har hon försökt hålla sig borta från kött som tränger sig in i henne genom att 

beträda växtligheten, men mardrömmarna om köttet fortsätter att gå i uppfyllelse. Hon åtrår 

blommorna på Js kropp, så hennes svåger ser till att måla sig själv med liknande blommor. 

Han kommer till Yeong-hye på kvällen och filmar när han våldtar henne: 

 

Allt var perfekt. Det var precis som på hans teckningar. Hans röda blomma öppnade och 

slöt sig gång på gång över hennes mongolmärke, hans penis gled in och ut ur henne likt en 

väldig pistill […] Under samlagets sista minuter gnisslade hon tänder, skrek gällt och 

                                                 
45 Kang, s.108. 
46 Ibid s.107. 
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häftigt, spottade flämtande fram ”Sluta” och sedan, när det var över grät hon igen. Och 

sedan blev allt tyst.47 

 

Efter denna våldtäkt frågar Yeong-hye sin svåger om hennes drömmar kommer att upphöra 

nu efter hon varit i kontakt med växtligheten. Hon beskriver att hon trodde att de blodiga 

drömmarna skulle sluta, när avstod från kött. Men om och om igen tränger kött in i henne 

och hur mycket hon än går in i tystnaden och i sig själv så upphör aldrig mardrömmarna. 

Växtligheten blir här en viktig del i hur Yeong-hyes liv och tystnad fortskrider, hennes 

kontakt med växtligheten gör att det är dit hon söker sig i slutet på sitt liv. Hon vill sluta 

drömma mardrömmarna om ansikten som äter rått kött. Efter allt detta placeras Yeong-hye 

på en sluten psykiatrisk avdelning men en dag lyckas hon rymma och är försvunnen i ett helt 

dygn. De hittar henne djupt inne i skogen.  

 

Tydligen hade sköterskan i fråga snubblat över Yeong-hye på en avlägsen plats djupt inne i 

skogen på bergssluttningen, där hon stod blickstilla och genomblöt i regnet, som om hon 

själv var ett av de fuktglänsande träden.48 

 

Hon söker sig till mer växtlighet, till träden och till skogen, kanske för att hitta en gemenskap, 

kanske för att bli av med sina drömmar. Hon söker sig dit köttet inte finns, bort från hotet av 

ett inkräktande på hennes person. Hon strävar efter rätten att bestämma över sig själv och flyr 

hotet om att vara kvar i de förtryckande bojor som samhället och människorna runtomkring 

upprätthåller. Anledningen till att Yeong-hye blir vegetarian är konsekvensen av hennes 

blodiga mardrömmar om att äta rått kött. Men det som händer gång på gång är att kött tränger 

sig in i Yeong-hye. Vid två olika våldtäkter och när hennes far pressar in kött i hennes mun 

besannas detta. Hon försöker gång på gång fly undan dessa mardrömmar och upplevelser 

genom att driva sig själv mot växternas liv. Detta blir en utväg för Yeong-hye och det förtryck 

hennes familj försöker tygla henne vid. Det ultimata sättet att bli fri sin mardrömslika verklighet 

är att bli en växt eller ett träd, där inget kött kan tränga sig in i henne. Köttet är en symbol för 

männens förtryck och därmed blir köttet en antites till växtligheten.  

 

”In-hye”, sa Yeong-hye. Hennes röst var lågmäld och lugn, som om hon försökte trösta 

henne. Yeong-hyes gamla svarta tröja doftade svagt av malkulor. När hennes syster inte 

svarade viskade hon igen: ”In-hye… världens alla träd är som bröder och systrar.”49 

 

                                                 
47 Kang, s.135f. 
48 Ibid, s.147. 
49 Kang, s.170. 
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Under romanens gång blir Yeong-hye utsatt för våldtäkter och människor överträder hennes 

mänskliga rättigheter gång på gång. Hon söker sig här till något annat, hon säger att träden är 

som bröder och systrar. Hon strävar efter ett liv där hon kan vara i en gemenskap med skogen 

och växtligheten. Växtligheten är den frigörelse som är omöjlig i hennes existerande liv.   

 

Tystnaden: Dödens funktion 

Den absoluta tystnaden är döden och i brun flicka drömmer är tystnaden något som kan ge ett 

dödsbesked. I dikten ”morbror odell” beskrivs hans dödsbesked såhär: 

 

Men när nyheten om morbrors död 

färdades från platsen där han föll i South Carolina, 

till den kalla marsmorgonen i Ohio, 

tittade min mor ut på den grå dagen 

som för alltid skulle förändra henne. 

 

Din bror, 

 

Hörde min mor sin egen mor säga 

och sen bara ett vrål i luften omkring henne, 

en ny smärta där det förut inte hade funnits någon smärta, 

ett hål där hon bara några minuter tidigare 

hade varit hel. 50 

 

Vrålet i luften är ett uttryck för sorgen men döden uttalas aldrig i den här scenen utan den får 

stå för det ordlösa, det som ingen uttalar men som båda vet har hänt. Det är något som fattas, 

ett tomrum, döden blir den tystnad som en människa lämnar efter sig. I dikten ”min mor och 

grace” skrivs en samhörighet fram, två kroppar i samma rum som är vana med varandra. De är 

inte rädda för tystnaden tillsammans. Men det är moderns saknad av ord som även blir en 

gestaltning av sorgen.  

Här i Ohio, är min mor och Grace 

inte rädda 

för rymd mellan orden, de är glada 

över en välbekant kropp i rummet. 

 

Men de få orden i min mors mun 

blir de som saknas 

när Odell dör – en annorlunda tystnad 

än nån av dem känt förut51 

 

                                                 
50 Woodson, s.36. 
51 Ibid, s.40. 
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Det finns ingenting mer att säga, orden blir överflödiga, något som döden har tagit ifrån dem. 

Saknaden efter hennes bror påverkar henne och gestaltas med hjälp av tystnad. Det här är ordens 

tystnad, dödens tystnad. En tystnad och en saknad som gror inombords hos de båda.  

En annan dikt som behandlar liknande saknad, samma sorts sorg som inte går att sätta ord 

på är den i dikten ”det som är kvar”. Här blir saknaden efter hennes nyligen bortgångna morfar 

aktuell, detta är jagets reflektioner tillsammans med sin mormor.  

 

Vi tittar på fotografiet utan att prata. 

Ibland har jag inte ord för saker, 

hur jag ska skriva ner känslan av att veta 

att varje människa som dör lämnar nåt efter sig. 52 

 

Tystnaden knyter sig fast kring döden och jaget upptäcker att orden inte rymmer mer. Här måste 

tystnaden ta vid. Sorgen som lamslår jaget, problematiken i att inte kunna skriva om det, ”att 

varje människa som dör lämnar nåt efter sig.” Och på något sätt är det just det som Woodson 

gör. Hon skriver ner saknaden och tystnaden genom att påpeka att den finns där.  

Tystnaden och döden fungerar på olika sätt i de två verken. I brun flicka drömmer blir 

tystnaden sammankopplat med sorg och saknad av en annan människa. I Vegetarianen är 

dödens tystnad något helt annat. Det är en önskan om ett annat liv, om att få bli något annat än 

den hon är nu. Det är en strävan efter en tystnad som finns i träden och dess växtlighet.   

 

”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”53 

 

Yeong-hye uttrycker en längtan till en annan plats, kanske efter ett annat liv. Det är 

mänsklighetens död hon vill åt, hon längtar efter den ultimata tystnaden där ord och tankar 

försvinner. Och strävar istället efter ett liv där solljuset ger henne den energi hon behöver, likt 

en växt. Den här förvandlingen hon genomgår är en önskan om att få den slutgiltiga tystnaden 

inombords.  

                                                 
52 Ibid, s.302. 
53 Kang, s.180f. 
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Yeong-hye slutar äta och tala och i ett sista försök att få i henne näring ska läkarna sätta 

in en sond mot hennes vilja. De håller fast henne, trycker ner hennes huvud och försöker öppna 

hennes mun för att föra in slangen. Hon försöker ta sig loss och bryter tystnaden och skriker 

upprepade gånger att hon inte vill. In-hye stoppar situationen att fortskrida när hon ser sin syster 

lida. När läkaren försöker tvinga ner en slang i hennes hals, in i hennes kropp är det en parallell 

till när hon blev våldtagen av sin man, Herr Cheong och han fick henne att svära som ”en 

borstbindare” och av hennes svåger när hon skriker ”Sluta”. På samma sätt här så bryter de 

runtomkring in i hennes tystnad och driver henne till tal, i detta fallet; skrik.  

Yeong-hye har hittat ett sätt att göra sig själv helt tyst för att få stopp på lidandet. 

Tystnaden i form av hennes mänskliga död och förvandlingen till växt blir den ultimata makten. 

Det ultimata självstyret för att uppnå självbestämmanderätt över hennes egen kropp. Hon 

återföds in i tystnaden.  

 

Tystnaden: En sammanfattning 

I Vegetarianen blir Yeong-hyes mardrömmar till verklighet när kött och kropp tränger sig in i 

henne, i brun flicka drömmer får läsaren ta del av hur det är att växa upp samtida med en 

motståndsrörelse där afroamerikaner kämpar mot tystandets rum. Hur kroppar blir ivägburna 

för att de vistas på platser som de inte tillåts vara på. Hur rätten till en röst blir livsviktig och 

att talet har en funktion där vikten av att bli lyssnad på spelar lika stor roll. Det är på liv och 

död. Vi ser hur Yeong-hyes val att utesluta kött kan leda till hennes undergång, hur hennes 

insjuknande får en att fundera kring vad som egentligen är sjukt; hennes vilja att förtvina eller 

det hierarkiska samhället som exploaterar och utnyttjar. Den sorgliga aspekten i att hennes ord 

inte tas på allvar, att hon inte kan förmedla vad som faktiskt känns. Att hon inte blir lyssnad på.  

I brun flicka drömmer ligger tystnadens fokus på hur människor blir tystade i olika typer 

av rum, och hur verksam en tystnad kan vara om den används till uppror. Scener beskrivs där 

afroamerikaner gör motstånd genom att beträda rum som är förbjudna. De tränar på att sitta helt 

tysta och lugna, och det beskrivs hur de blir ivägsläpade av vakter och poliser. Men tystnadens 

motstånd blir att fortsatta använda detta uppror som ett verktyg. Talets natur är också det som 

står på spel och det finns ett hot om att uttrycka sig som afroamerikansk medborgare, och i en 

tid då den kollektiva rösten stärktes mer och mer, där människor bröt det strukturella tystandet 

som om och om igen försökte spela på människors rädsla. 

I brun flicka drömmer existerar det en kollektiv tystnad som tar sin form ur ett uppror. 

Där både talet, rösten och skrivandet är centralt. Det handlar om att som grupp organisera sig 

och använda strategier för att inte förgås in i den tystnad som det vita samhället försöker sätta 
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människor i. Genom att utmana den förtryckande tystnaden och det utanförskap som 

samhällsmekanismerna använder bryter man ner den talande diskursen. I detta motstånd 

används tystnaden och talet som en handling och ett uppror mot den rådande makten.  

Detta gäller även för Vegetarianen där Yeong-hyes tystnad i början av romanen beskrivs 

som fåordig men där hon senare använder tystnaden för att understryka sitt val att inte äta kött 

och hon hotar med sitt liv efter att hennes familj har tryckt in en köttbit i henne. Köttbiten får 

bli en symbol för hur hon tvingas till tystnaden i den scenen, och i de två våldtäkterna hon 

utsätts för blir köttbiten det som tvingar henne till tal. Köttet blir även en symbol för förtrycket 

och för männen i verket.  

I Vegetarianen använder Yeong-hye tystnaden för att distansera sig mer och mer från 

omvärlden, medan männen runtomkring henne tvingar henne till tal, eller skrik. Tystnadens 

rörlighet och funktion i Vegetarianen är ständigt under förändring, den börjar i en passiv tystnad 

och blir mer och mer ett kontrollinstrument för att hantera och försöka styra det som händer 

runt henne. Den tystnad hon anammar i slutet av verket går att tolka på två sätt; antingen att 

hon går djupare och djupare in i tystnaden, och växtligheten blir motsatsen till det liv hon levt. 

Det blir ett liv utan tankar, tal och mat, endast solljus. Ett liv av absolut stillhet där Yeong-hye 

inte behöver bli tystad eller tvingad till att tala, en återfödelse in i tystnaden. Det kan också vara 

ett definitivt slut, att växtligheten och döden är den ultimata tystnaden. Självbestämmandet i att 

varken äta eller dricka är också där Yeong-hye tar kontroll över det liv hon har och den kropp 

hon besitter. Hon väljer att avsluta det liv hon lever just för att kliva in i tystnaden och därmed 

anamma den frihet döden och tystnaden äger.   

 

Tystnaden: En avslutande diskussion 

När jag, i den här uppsatsen talar om röst är det inte alltid den fysiska rösten som våra stämband 

skapar som jag syftar på. Det kan vara en röst inombords som aldrig får chans att tala till punkt 

när den väl börjar förklara. Det kan börja med ”Jag hade en dröm…”54, som i Vegetarianen, 

och fortsätta med att den som sitter bredvid tar sig friheten att överrösta, och på det viset tystar 

rösten som precis börjat ljuda i stämbanden. Det är här tystandet inträffar, att tala i någon annans 

ställe. Tystnaden kan då bli det där som nästan kväver dig. 

Skrivna ord såsom poesi, skönlitteratur, vetenskapliga avhandlingar, C-uppsatser, allt 

med ord på papper är ett sätt att tala och att föra fram en röst. Där bristningspunkten vilar är hur 

resten av oss lyssnar till orden, till tystnaden, till rösterna som försöker kommunicera. Det här 

                                                 
54 Kang, s.31. 
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är bland det största problemet som frågan om en förtryckande tystnad kretsar kring. Solnit 

menar att om det inte finns någon som lyssnar när någon talar, finns det redan från början ett 

väldigt litet utrymme att ta till orda. bell hooks talar om hennes röst som något som utvecklats 

under hennes uppväxt. En måste lära sig att hitta sin röst, att lära sig tala, och lyssna på sig själv 

i ett system där det inte finns någon självklar plats att ta till orda.  

Mina tankar går till ett annat verk som jag nämnde i inledningen: Den lilla sjöjungfrun 

och hur hon byter bort sin röst för en önskan om en själ, för kärleken och för en värld hon inte 

kan stiga upp på utan två ben. Laura Sells diskuterar i artikeln ”Where do the mermaids stand?” 

både H.C. Andersens saga om den lilla sjöjungfrun och Disney’s filmversion med Ariel. “Ariel 

wrestles with the double-binding cultural expectations of choosing between either voice or 

access, but never both.”55. Det är detta val som flätar samman dem kvinnliga karaktärerna i 

dessa verk, att välja mellan att äga en röst eller ha tillgång till samhället, men problematiserar 

omöjligheten att aldrig ha tillträde till båda. Det som står på spel för den lilla sjöjungfrun är att 

hon måste vinna prinsens hjärta utan att ha en röst, annars dör hon. Hon byter bort sin fena mot 

två ben och straffet blir att för varje steg hon tar, strålar smärta ut i hennes ben, som att gå på 

knivar. Hon stiger upp på land med de förutsättningar en tystad kvinna besitter. Hon möter sin 

prins men kan inte tala, han gifter sig med någon annan i ovetskap om vad hon offrat för hans 

kärlek. ”Hon visste, att det var den sista kväll hon fick se honom, för vars skull hon hade 

övergivit sin släkt och sitt hem, offrat sin vackra röst och dagligen lidit oändliga kval, utan att 

han hade anat något.”56 Oförmögen att använda sin röst blir den lilla sjöjungfrun till bubblor på 

vattnet och dör. Döden som vi känner den är den absoluta tystnaden. Likheterna mellan H.C. 

Andersens den lilla sjöjungfrun, memoarerna brun flicka drömmer och romanen Vegetarianen 

är att rösten tas ifrån dem men de har olika tillvägagångssätt för att gestalta tystnaden. 

Skillnaderna mellan verken är tillgången till röst, den lilla sjöjungfrun har ingen röst rent fysiskt 

och kan inte kommunicera, i sagan leder det till hennes undergång. Tystnaden kan annars vara 

en egen form av röst som kan höras, det är ett sätt att kommunicera och det är ett instrument 

för att få makt och kontroll. När Spivak ställer frågan om de subalterna kvinnorna 

överhuvudtaget kan tala, är det den typen av tal och röst som åsyftas, det tal som offentligheten 

lyssnar på och är en auktoritet i. I denna undersökning, med hjälp av Vegetarianen och brun 

flicka drömmer har jag visat på hur många bottnar en röst kan ha.  

                                                 
55 Laura Sells, Haas, Lynda & Bell, Elizabeth (red.), From Mouse to Mermaid: The Politics of Film, Gender, and Culture, 

Indiana Univ. Press, Bloomington, 1995, s.179. 
56 H. C. Andersen, H. C. Andersens sagor: nytt urval. D. 1, Åhlén & Åkerlund, Stockholm, 1927 s.108. 
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Jag har i den här uppsatsen upplevt en rädsla för att tala, rädslan för att skriva om något 

jag själv inte har rätten att prata om. Jag har inte tolkningsföreträde i frågor som rör sig kring 

rasism, Andra kroppar i rum, eller hur medborgarrättsrörelsen kändes. Min position som vit 

kvinna märks säkerligen i uppsatsen jag skrivit. Efter jag läste Audre Lordes brev till Mary 

Daly blev jag rädd för att uttrycka mig om det förtryck jag själv inte är en del av. Lorde skriver 

att hon aldrig vill diskutera rasism med en vit kvinna igen, för där finns det dåliga samvetet, 

bortförklaringarna och oförståelsen57. Jag hamnade på en plats i min process där jag ställde mig 

frågan: Varför ska jag skriva något om en tystnad jag själv inte är en del av? Varför ska jag 

skriva något alls? Min intention med den här uppsatsen har sen dess varit att ge plats åt röster 

som har tolkningsföreträde. Jag vill visa på hur tystnaden kan existera ur ett förtryck och genom 

uppror. Hur komplex tystnaden kan vara. Den kan vara kollektiv och den kan vara ensam, den 

kan råda utöver språket och bli till i mötet med sig själv och med andra. Tystnaden och tystandet 

lever i oss alla på olika sätt och genom att uppmärksamma den, möta den, bryta den och använda 

den så är det ett redskap som kan användas i oändliga dimensioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Audre Lorde, Öppet brev till Mary Daly, I: Esseveld, Johanna & Larsson, Lisbeth (red.), Kvinnopolitiska nyckeltexter, 

Andra upplagan, Lund, 2017 s. 279 ff. 
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