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ABSTRACT 

Alexievich and the women of war – A gender performative examination of The 

unwomanly face of war by Svetlana Alexievich 

This essay examines gender construction in the Soviet Union army and the female experience 

of World War II, based on the extensive journalistic research done by Svetlana Alexievich as 

accounted for in The unwomanly face of war. The nature of Svetlana’s work brings to 

attention a theory of ethics by Emmanuel Levinas, which is derived from the face-to-face 

encounter with the Other and its alterity. The analysis will apply the theory of gender 

performativity coined by Judith Butler. She argues that gender is socially and culturally 

constructed through speech acts and nonverbal communications that define and maintain 

identities. She also defines the dichotomies of sex, gender and sexuality in a normative 

structure called The heterosexual matrix. The analysis shows the dichotomies of the 

heterosexual matrix to be blurred by the context of war. This essay argues that the female 

identity of women partaking in World War II was altered to fit these new conditions. What 

also emerges is the experience of verbal and symbolic violence as the “unwomanly” women 

returned to civilization. The analysis supports the idea that the dichotomies of sex, gender and 

sexuality are constructed and limited in its ability to explain or define a human individual.  

 

Keywords: Aleksijevitj, Alexievich, WWII, new journalism, women, war studies, gender, 

performativity, Judith Butler, Soviet Union. 
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1. INLEDNING 

Jag har en rysk propagandaaffisch hemma på min vägg som föreställer tre arbetande kvinnor i 

huckle. En sitter på en traktor, en annan jobbar i fabrik och den tredje håller i ett gevär. 

Texten är på ryska men säger ungefär ”Fabriksarbeterskor, kolchosarbeterskor, på traktorn, 

vid maskinen, med geväret i hand. Var chockarbetare i försvaret!”.1 En chockarbetare var en 

högpresterande arbetare som överskred sitt produktionsmål enligt den så kallade 

femårsplanen.2 I Sovjet, där en stor del av befolkningen var analfabeter, användes affischer 

för att förmedla de revolutionära idéerna som skulle få det kommunistiska samhället att växa 

sig starkt. Jämställdheten var en viktig faktor för utvecklingen och kvinnorna behövdes som 

arbetare. Affischen har hängt över mig med sina röda, kyrilliska bokstäver och påmint mig 

om en annan slags verklighet. Den för mina tankar till dessa kvinnor med ett annorlunda liv 

än mitt, i en annan tid än min. Jag är nyfiken på den sovjetiska kvinnan. Jag vill veta mer om 

dem och vad de känner när de ser propagandan måla upp dem i ett sådant socialistiskt ljus, 

som starka och jämställda. Kände de själva så?  

När jag tog upp Kriget har inget kvinnligt ansikte fanns det ingen föraning om vad den 

skulle göra med mig, hur den skulle påverka mig. Det var bara ännu en nobelpristagare, även 

om det var ett ovanligt spännande ämne. Men att läsa Aleksijevitj har varit omvälvande. Jag 

har varit tvungen att lägga den ifrån mig på grund av textens tyngd. Låtit den vila. Jag har 

frågat texten ’Varför gör du så här med mig? Hur kan jag känna så starkt för dig?’ Jag har 

också fascinerats över begränsningen av den kvinnliga rollen och den dubbla bestraffning 

dessa kvinnor utsattes för. Propagandan målade upp dem som jämställda men samhället sa 

något annat. Ett förtryck och en skambeläggning av deras insatser under kriget. Hur kunde de 

behandlas på det viset? Vad beror det på? Min sorg kräver svar och jag hoppas att genom 

denna uppsats kunna undersöka problematiken närmare. 

 
1 Moderna museet, Marija Feliksovna, Fabriksarbeterskor, 

https://webshop.modernamuseet.se/sv/affischer/marija-feliksovna-arbetande-kvinnor [hämtad 2020-01-23]. 

2 Femårsplaner var centraliserade planer för hela Sovjetunionens ekonomiska utveckling.  

https://webshop.modernamuseet.se/sv/affischer/marija-feliksovna-arbetande-kvinnor
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1.1 SYFTE OCH DISPOSITION  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnlighet framställs i den dokumentära 

romanen Kriget har inget kvinnligt ansikte av Svetlana Aleksijevitj med avstamp i Judith 

Butlers teori om genusperformativitet. Dessutom kommer författarens arbetsmetod, 

narrativisering och gestaltning att undersökas. Denna uppsats kommer inte analysera 

romanens polyfona karaktär då detta redan gjorts på tillfredsställande sätt.3 Istället undersöks 

genom närläsning frågan:   

Hur framställs den kvinnliga erfarenheten av kriget och kan den förstås utifrån ett 

genusperformativt synsätt? 

Först beskrivs Aleksijevitjs författarbana och materialet som ligger till grund för denna 

uppsats, sedan hur forskningsområdet ser ut kring genusperformativitet, genrefrågan samt 

etiken i intervjun som arbetsmetod. Sedan redogörs Judit Butlers teori om performativitet i 

konstruktionen av genus och identitet, för att sedan appliceras i analysen av Kriget har inget 

kvinnligt ansikte. Därefter följer en avslutande diskussion. 

1.2 MATERIAL 

Svetlana Aleksijevitj (eng. Alexievich) föddes 1948 i Ukraina och växte upp i Vitryssland. 

Båda hennes föräldrar var lärare. Hon utbildade sig till journalist och undervisade därefter på 

en skola samtidigt som hon jobbade som reporter på en tidning. Hon har alltid fascinerats av 

det verkliga livet och av den lilla människan. Hennes första bok I’ve left my village, som 

består av monologer om personer som lämnat sin hembygd, förstördes på order av 

Vitrysslands kommunistiska partis centralkommitté och hon anklagades för att ha “anti-

communist and anti-government views”. Hon hotades med uppsägning och kollegor sa “Hur 

kan du jobba på vår tidning med så främmande värderingar? Och varför är du ännu inte med i 

det kommunistiska partiet?”4  

Aleksijevitj skrev i många olika genrer innan hon hittade sin egen röst, som enligt henne 

själv har påverkats starkt av författaren Ales Adamovich. Aleksijevitj har alltid sagt att 

 
3 Se t.ex. Johanna Lindbladh, “The polyphonic performance of testimony in Svetlana Aleksievich’s Voices from 

Utopia”, Canadian Slavonic Papers, 59:3–4, (2017), s. 281–312. 

4 Nobel Media AB, Svetlana Alexievich – Biographical, 2015, 

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2015/alexievich/biographical/ [hämtad 2019-11-16]. 

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2015/alexievich/biographical/
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Adamovich varit hennes huvudsakliga lärare. Adamovich skrev böcker som han, i sitt 

sökande efter rätt benämning, kallat “collective novel,” “novel-oratorio,” “novel-evidence,” 

“people talking about themselves” och “epic chorus”. Han hjälpte Aleksijevitj hitta sin röst. I 

en intervju återgiven på Nobelprisets hemsida berättar hon: 

I’ve been searching for a literary method that would allow the closest possible 

approximation to real life. Reality has always attracted me like a magnet, it tortured and 

hypnotized me, I wanted to capture it on paper. So I immediately appropriated this genre of 

actual human voices and confessions, witness evidences and documents. This is how I hear 

and see the world – as a chorus of individual voices and a collage of everyday details. This 

is how my eye and ear function.5  

Aleksijevitj förklarar hur hon skriver med en önskan att berätta något som är så likt det 

vardagliga livet som möjligt. Det fiktivas närmande till en verklighet. Att historien och 

fiktionen är mänskliga konstruktioner skriver Anna Jungstrand i Det litterära med 

reportaget: om litteraritet som journalistisk strategi och etik, och hon förklarar att de båda 

söker närma sig litteraturens marginaler, närma sig gränsen mellan liv och konst.6 Aleksijevitj 

söker där i marginalerna, i ett material av vittnesdokument och bekännelser. Hon söker inte 

berättelserna om hur generaler och officerare mottogs när de kom hem ifrån kriget, utan 

istället vill hon veta om de vanliga soldaterna från de vanliga familjerna, de vanliga pojkarna 

och flickorna. Det är i vardagsdetaljerna hon finner attraktionskraften, det är det hon vill 

fånga på papper. Hon lyssnar på en hel kör av hemkommande soldater, individer som ger 

henne detaljer till en större berättelse. Det är så hennes ögon och öron fungerar. På 

Nobelkommitténs hemsida skrivs det att Svetlana Aleksijevitj skapat en helt egen genre av 

litterär icke-fiktion, en “novel of voices”. Det är en genre som hon utvecklat i bok efter bok, 

med ett ständigt slipande av sin dokumentära prosa. Hennes skicklighet tillåter henne väva 

samman rösterna från hundratals intervjuer till “an artful condensation of a panorama of 

souls”.7  

 
5 Nobel Media AB, Svetlana Alexievich – Biographical. 

6 Anna Jungstrand, Det litterära med reportaget: om litteraritet som journalistisk strategi och etik, (Lund: 

Ellerströms, 2013), s. 92–93.  

7 Nobel Media AB, Svetlana Alexievich – Biographical. 
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1983 färdigställde hon Kriget har inget kvinnligt ansikte, den första boken i vad som 

skulle komma att bli en femdelad svit med namnet Utopins röster - historien om den röda 

människan. Den låg i två år hos förlaget utan att bli publicerad. Aleksijevitj anklagades för 

pacifism, naturalism och avglorifiering av den heroiska sovjetiska kvinnan. Det var 

anklagelser som på den tiden kunde få allvarliga konsekvenser. 1985 kom boken äntligen ut, 

samtidigt i både Moskva och Minsk. Den trycktes om flera gånger, sålde över två miljoner 

kopior och hyllades av både krigsförfattare och allmänheten. Den har bearbetats till både 

teater och prisvinnande dokumentärfilmer. Svetlana själv har tilldelats många utmärkelser, 

bland annat Nobelpriset i litteratur 2015 med motivationen: “för hennes mångstämmiga verk, 

ett monument över lidande och mod i vår tid”. Aleksijevitj har definierat sin huvudsakliga 

drivkraft i livet och skrivandet på följande sätt: "I always aim to understand how much 

humanity is contained in each human being, and how I can protect this humanity in a 

person.”8 

Aleksijevitj fokuserar på individen, den lilla människan, ansiktet som hon möter och dess 

mänsklighet. Detta möte med den andres ansikte kommer jag utforska mer senare i denna 

uppsats. Aleksijevitj lägger sitt fokus på individen istället för det socialistiska, sovjetiska 

kollektivet. Hon söker efter något annat än den tillrättalagda historia som det berättas om i 

historieböckerna. Det är en berättelse av truppförflyttningar och en heroisk seger, en 

nationalistisk efterkonstruktion. Det Aleksijevitj söker är ett kollage av vardagsdetaljer, av 

känslor, av individuella vittnesmål om något för fruktansvärt för att förklara. Hon försöker på 

så sätt närma sig någon slags sanning från den lilla människans perspektiv. I ett återgivet 

samtal med hennes censor säger denne:   

- Det är lögn! Det är förtal av våra soldater, som befriade halva Europa. Och av våra partisaner. 

Av våra folkhjältar. Vi har ingen nytta av er lilla historia – vad vi behöver är den stora 

historien. Segerns historia. Ni älskar ingen! Ni älskar inte våra stora idéer – Marx och Lenins 

idéer.  

- Nej, jag älskar inte de stora idéerna. Jag älskar den lilla människan…9 

Detta sätt att skriva på, detta försök att förmedla en annan sanning än den propaganda 

som matats ut av det kommunistiska partiet, var inte populärt och kunde som sagt innebära 

 
8 Nobel Media AB, Svetlana Alexievich – Biographical. 

9 Aleksijevitj 2012, s. 40.  
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allvarliga konsekvenser. Hon skrev under ett förtryck samtidigt som hon kontaktades av 

hundratals människor som, när de hört vad hon arbetade på, även de ville berätta sin historia. 

Sovjet hade vunnit en säker seger, en storslagen seger för moderlandet, men vad hade det 

krävt av de på plats? Vilka erfarenheter hade de överlevande med sig tillbaka? Under sitt 

arbete översvämmades Aleksijevitj av vittnesmål, brev, samtal, dokument av personliga 

berättelser. De hoppades att äntligen få berätta för någon som ville lyssna. Genom 

gestaltningen av alla dessa berättelser upplevs, trots Aleksijevitj fokus på den enskilda 

människan, en slags kollektiv Sovjetisk erfarenhet.  

1.3 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Det har hittats mycket ny forskning om relationen mellan krig och genus, speciellt hur och 

varför sexuellt våld används som ett vapen i väpnade konflikter. Aliaksandr Novikau skriver i 

artikeln Women, wars and militarism in Svetlana Alexievich’s documentary prose (2017) hur 

tidig forskning om krig har varit könsblind. Den har inte sett den kvinnliga erfarenheten av 

krig som annorlunda, eller endast sett på kvinnor som civila offer som inte deltar i kriget.10 

Men allt mer forskning har börjat uppmärksamma relationen mellan krig och genus ur ett 

feministiskt perspektiv.11 Novikau förklarar att ett militariserat samhälle generellt tvingar 

kvinnor till tystnad, speciellt ett totalitärt sådant som Sovjetunionen, där alla röster utom de 

som bekräftade den statligt godkända diskursen tystades.12 Individuella kvinnliga erfarenheter 

och känslor var inte möjliga att publicera, därav det revolutionära elementet i skapandet och 

publikationen av Kriget har inget kvinnligt ansikte. Novikau förklarar att den feministiska 

synen på krigsstudier är att det inte finns en tydlig gräns mellan krigstid och efterkrigstid. 

Aleksijevitj säger själv att efterkrigstiden ofta är viktigare att analysera än själva kriget. Hon 

berättar att de flesta av krigets överlevare lider av PTSD, men att kvinnorna lider mest på 

grund av samhällets stereotyper av traditionella kvinnliga och manliga roller under kriget. En 

av hennes intervjupersoner säger att ”Men fight at the war and women fight after the war”.13  

 
10 Aliaksandr Novikau, “Women, wars and militarism in Svetlana Alexievich’s documentary prose”, Media, 

War & Conflict, 10:3, (2017), s. 315. 

11 Se exempelvis Sjoberg & Via, Gender war and militarism: feminist perspectives, 2010, eller Parashar, Women 

and Militant Wars: The politics of injury, 2014. 

12 Novikau 2017, s. 317.  

13 Novikau 2017, s. 322. 
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Däremot har ingen undersökning av Butlers teori om genusperformativitet i relation till 

krig påfunnits. Inte heller någon genomgående närläsning av Kriget har inget kvinnligt 

ansikte med teorin om genusperformativitet som utgångspunkt. Min förhoppning är att en 

sådan undersökning kan kasta nytt ljus över den kvinnliga identiteten i krigets kontext. Jag 

hoppas även att analysen kan ge en förklaring till varför kvinnorna misstänkliggjordes och 

straffades av samhället. Kanske kan genusperformativitet även styrka min misstanke om 

könsrollernas begränsande inverkan.  

GENREFRÅGAN  

Den litterära tradition Aleksijevitj skriver inom står någonstans i gränslandet mellan 

journalistik och skönlitteratur, en genreblandning som skapar problem när det kommer till 

frågan att formulera någon slags definition. Den amerikanske forskaren John C. Hartsock har 

förklarat att new journalism-genren är ”[...] a kind of etymologically moving object and 

impossible to place within traditional classification schemes”,14 något som även har bidragit 

till det relativt låga akademiska intresset. En enhetlig definition av genren finns inte trots att 

många försökt få fram en sådan. Men något som uppenbart skiljer den litterära journalistiken 

från nyhetsjournalistik är dess gestaltande prosa medan skillnaden från skönlitteratur är dess 

faktaanspråk.15 Genren har en mängd olika benämningar där till exempel reportage, litterärt 

reportage, literary journalism, narrative journalism, new journalism, creative non-fiction, 

rapportbok och berättande reportage är några av dem.16 New journalism är en vanligt 

förekommande term i amerikansk forskning där journalisten Tom Wolfe varit tonsättande. 

Han beskriver en slags journalistik som kan läsas likt en roman och som får kraft av att 

läsaren vet att detta faktiskt hänt.17 I boken Reportaget som genre från 1979 diskuterar den 

svenska forskaren Gunnar Elveson reportagets särställning och definierar genren som ”en 

redovisning som återger en samtida (yttre) verklighet och bygger på iakttagarens egna direkta 

 
14 Hartsock citerad i Adam Wahlfeldt, Tidsresenärerna – en narratologisk analys av reportage om historiska 

händelser, Masteruppsats, (Stockholm: Stockholms Universitet, 2018), s. 8. Hartsock återfinns i J.C. Hartsock, 

A history of American literary journalism: the emergence of a modern narrative form, (Amherst: University of 

Massachusetts Press, 2000).  

15 Susan Greenberg, “The ethics of narrative: A return to the source”, Journalism, 15:5, (2014), s. 521. 

16 Wahlfeldt 2018, s. 8. 

17 Tom Wolfe, & E.W. Johnson, The new journalism, (London: Pan Books, 1975). 
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upplevelser registrerade inom ganska kort tid i det självupplevdas form samt med tidpunkt 

och plats väl preciserade”.18 Thorsten Thurén hävdar dock att de egenupplevda iakttagelserna 

inte behöver dominera framställningen utan menar att ”ett reportage kan till största delen 

bestå av intervjuer eller fakta hämtade från skriftliga källor om det i texten finns något så när 

omfattande spår av reporterns egna iakttagelser och/eller upplevelser”.19 Cecilia Aare menar 

att Elvesons definition är en kvarleva som blivit allt för snäv för moderna reportage. Istället 

beskriver hon reportaget som ”berättelsen om reporterns möte med verkligheten”.20 Anna 

Jungstrand ligger nära denna definition när hon stipulativt definierar reportaget som ” en 

journalistisk text som återger berättelsen om reporterns möte med ett skeende”.21 Detta är 

definitionen jag kommer att använda mig utav i denna uppsats. 

Oavsett vilken benämning som används för genren så är den alltid mycket noga med att 

understryka sin litterära status. Frågan om varför det är så ställer sig Anna Jungstrand i sin 

avhandling "Det litterära med reportaget: om litteraritet som journalistisk strategi och etik" 

(2013). Hon argumenterar för att det dokumentära och det litterära på intet sätt står i ett 

motsatsförhållande, att det inte finns någon dikotomi mellan fakta och fiktion. Att det 

dokumentära anspråket står i motsatsförhållande till litterära tekniker är en premiss som 

tidigare forskning kring det litterära reportaget i stor utsträckning har vilat på.22 Jungstrand 

menar att det inte handlar om att reportaget avsäger sig någon del av sin dokumentära status 

till förmån för ett skönlitterärt anspråk, utan att det litterära används i ett dokumentärt syfte. 

Litterariteten används som en journalistisk strategi för att läsaren ska bjudas in till 

journalistens möte med ett skeende, ett skeende som frammanar det litterära för sin 

beskrivning.  

 
18 Gunnar Elveson, Reportaget som genre, (Uppsala: Uppsala Universitet, 1979), s. 15. 

19 Thorsten Thurén i Wahlfeldt, 2018. Thurén återfinns i Reportagets Rika Repertoar: en studie av 

verklighetsbild och berättarteknik i sju reportageböcker, (Stockholm: Stockholms Universitet, 1992), s. 12. 

20 Cecilia Aare, Att se genom de andras ögon: Narrativa strategier för att skapa inlevelse i reportage, 

(Stockholm: Södertörns högskola, 2014), s. 29. 

21 Jungstrand 2013, s. 33. 

22 Jungstrand 2013, s. 14. 
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ALEKSIJEVITJS SÄTT ATT BERÄTTA LIV OCH MÖTETS ETIK  

Anna Jungstrand har även skrivit en artikel i Tidskrift för litteraturvetenskap om ”Aleksijevitj 

och den dokumentära rösten” (2016). Där uttrycker hon sin förvåning över hur lite forskning 

som gjorts om Aleksijevitjs författarskap. Hon tar upp flera benämningar på genren (polyfon 

vittneslitteratur, kollektiv autofiktion, dokumentärroman) och förklarar att den 

litteraturvetenskapliga forskningen hittills hanterat Aleksijevitjs författarskap som 

vittneslitteratur, och att det därför skett en betoning på den historiska dimensionen av det 

dokumentära anspråket.23 Fortsättningsvis förklarar Jungstrand att reportaget som genre har 

en särskild betoning på etiken, vilket visar sig i journalistens möte med ett skeende och dess 

personer. Detta möte är vad som väcker behovet av litterär framställning, men det väcker 

även ett tvivel inför möjligheten att representera. Effekten av denna osäkerhet och tvekan hos 

berättaren behöver dock inte bli negativ i läsarens uppfattning av reportaget, snarare tvärt om. 

Osäkerheten gör oss istället mer säkra på sanningshalten. Detta beskriver Jungstrand som en 

slags ärlighetens retorik, genom ett uppvisande av en svag sida och en inre splittring så vinner 

författaren sympati och läsarens igenkänning.24 Detta kan ställas i kontrast med Sovjets 

segerretorik som istället kan ge upphov till misstänksamhet. 

Aleksijevitjs böcker skiljer sig dock från det klassiska reportaget i frågan om 

författarsubjektets framtoning i mötet, och även mötet självt vilken inte explicit fokuseras 

som en metaberättelse genom texten. Den narrativa dimensionen av berättelsen om mötet är 

istället nedtonad, ibland så pass att intervjupersonernas berättelser står helt fristående, ibland 

endast med en kort inramning. Jungstrand hävdar att journalistens behov av litteraritet är 

etiskt på grund av mötets intensitet och ovillkorliga krav om ansvar. Hon hänvisar till 

Emmanuel Levinas mötesfilosofi att det är själva sägandet, utsägelseakten och händelsen av 

tilltal, som bär upp etikens ansvar.25 Det är en existentiell etik, fortsätter Jungstrand, som 

författarsubjektet kan tänkas befästa genom mötet med annanheten. Hos Levinas blir både 

språk och subjekt till i mötet med den andres ansikte, genom att ansiktet kräver ett svar och 

ett ansvar av subjektet. En första fas av etiken är lyssnandet, att stanna upp inför den andre 

 
23 Anna Jungstrand, "Svetlana Aleksijevitj och den dokumentära rösten: Om lyssnandets etik och tilltalets 

dubbla botten i Zinkpojkar.", Tidskrift För Litteraturvetenskap, 46:2 (2016), s. 50.  

24 Jungstrand 2013, s. 67–68. 

25 Jungstrand 2016, s.53. 
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och lyssna på dess berättelse. Aleksijevitj hävdade i sitt nobelpristal att hon är ”en örats 

människa”26 och det framgår i boken. Mötessituationen är inte frånvarande utan det är en 

särskild aspekt av mötet som betonas genom mängden och längden okommenterade citat: 

rösten och vad det innebär att lyssna. Detta är också vad hon får oss som läsare att göra, 

tillsammans med henne. Jungstrand förklarar att etikens andra fas kan tänkas vara ansvarets 

akt, att inte tiga inför den andres ansikte. Ett ansvar att berätta, förvalta och omhänderta 

orden, i denna situation även litterarisera dem och föra dem vidare till en läsare. Jungstrand 

understryker dock att det aldrig kan vara ett rent tal som återges utan att det alltid sker en 

konstruktion genom urval och sammansättning. Hon fortsätter att förklara att intervjuboken 

inte främst handlar om att ”ge röst” åt intervjupersonerna, att göra dem till subjekt. Det 

handlar ytterst om den tredje akten av etiken, erkännandet av annanheten. Hos Aleksijevitj 

sker ingen sammansmältning av subjektet och den andre, citatens orördhet betonar snarare 

annanheten.27 Det finns ingen strävan efter likhet eller vilja att ge röst åt människor som 

annars inte kommer till tals, något som så ofta anses vara ambitionen hos rapportböcker. Den 

okommenterade rösten handlar istället om att lyssna på, ta emot och förvalta en röst. 

Aleksijevitj saknar ambition och förmåga att förstå och förklara skeendet, det finns endast ett 

ovillkorligt etiskt ansvar. Att lyssna in den andre och att bevara dess annanhet.28 

Det är intervjupersonernas egna röster som dominerar i hela serien Utopins röster, där 

Kriget har inget kvinnligt ansikte ingår. I långa passager låter hon personerna komma till tals 

i citat, fria från kommentarer eller analyser. Hon delar in boken i tematiska avsnitt där flera 

citat kring samma ämne följer på varandra utan att hon bekräftar eller dementerar, ett 

skrivsätt hon utvecklar i sina senare böcker. Detta sätt att skriva på lyfter även frågan kring 

urvalsprocessen, hur Aleksijevitj har vaskat fram sina olika teman ur den massiva mängd 

intervjumaterial hon samlat ihop. Hon har trots allt skapat ett narrativ ur hundratals enskilda 

berättelser. Timmar efter timmar av intervjumaterial har hon klippt isär och klistrat ihop till 

ett slags kollage av röster, en kör av individer. Detta öppnar även upp för möjligheten att 

sanningen som hon finner i kören är en annan än individernas personliga sanningar. Att det 

som intervjuerna tillsammans målar upp är en annan bild av sanningen än den enskilda, men 

 
26 Jungstrand 2016, s.51. 

27 Jungstrand 2013, s. 130. 

28 Jungstrand 2016, s. 54. 
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även en annan sanning än den som är godkänd av det kommunistiska partiet och allmänt 

vedertagen. Den sanningen var om storslagen seger för Sovjet, den seger de alltid visste 

skulle komma. En retorik som talade om sovjets suveränitet, överlägsna disciplin och militära 

makt. Denna retorik går att jämföra med andra politiska ledare i väst som hävdar suveränitet, 

militärt övertag och andra fakta som visar sig vara rent objektivt falska.  

Denna sovjetiska sanning om moderlandets storslagna, heroiska seger är inte vad 

Aleksijevitj finner i hemmen, bakom fasaden. Där möter hon berättelser om soldater som 

skickades ut i krig utan vapen eftersom det inte fanns tillräckligt för alla, med ordern att 

plocka upp ett gevär av deras kamrater när de stupade. De skickades ut mot tyskarnas 

väldisciplinerade armé med överlägsen teknik och slog på stridsvagnar med bara 

knytnävarna. Hon möter en annan berättelse, om svält och fallerad byråkrati men även om 

kärlek och hjältedåd. Men denna nyanserade sanning var ingenting folket ville tro på. De som 

överlevde och när de kom tillbaka kunde berätta en annan version blev anklagade för att 

ljuga, de bespottades och stöttes ut av samhället. Folket hade lärt sig att tro på partiet och de 

vann ju faktiskt kriget, precis som partiet lovat. Seger! Seger för Sovjet! Så överlevarna 

slutade berätta sin sanning och anpassade istället sin berättelse efter det som godkänts av 

staten. Aleksijevitj berättar hur hon endast kunde bryta igenom denna fasad eller illusion om 

mötet skedde under rätt förutsättningar. Hon märkte hur kvinnorna höll tillbaka ifall det fanns 

någon annan i rummet som de behövde hålla masken inför. De sa inte allt. De berättade en 

slags sanning, men konturerna av något mer låg där under ytan och kom inte till tals. Det är 

en berättelse som ingen velat höra och som de skäms för att berätta. Men Aleksijevitj lyckas 

efter decennier av tystnad få dessa kvinnor att berätta. Och många är också glada att hon 

kom. En kvinna berättar ”Jag vill tala… Tala! Tala ut. Äntligen är det någon som vill lyssna 

ordentligt på oss också. Vi har tigit i så många år, vi har till och med hållit tyst hemma. I flera 

decennier. Under det första året, när jag kommit tillbaka från kriget, pratade jag oavbrutet. 

Ingen lyssnade. Så jag tystnade… det är bra att du kom. Jag har hela tiden väntat på någon, 

jag visste att någon skulle komma. Att någon måste komma.”29  

Aleksijevitj utför ett etnografiskt arbete där hon kliver in i dessa kvinnors hem, spenderar 

timme efter timme i deras liv och vardag för att lyssna och prata. Hon äter deras piroger och 

 
29 Svetlana Aleksijevitj, Kriget Har Inget Kvinnligt Ansikte: Utopins Röster, 5 upplagan, (Stockholm: Ersatz, 

2012), s. 68–69. 
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dricker deras vodka. Provar en nyköpt kofta. De pratar ofta hela nätterna. Ett utav dessa långa 

möten blir kanske i text enbart ett kort stycke. Och boken består av hundratals sådana 

stycken. Men allt som är mötet kan inte tas med. Aleksijevitj skriver: ”Visst gråter de ofta. 

Och skriker. När jag har gått tar de hjärtmedicin. Eller kallar på ambulans. Men ändå ber de: 

’Du kan väl komma! Du måste komma! Vi har tigit så länge. I fyrtio år har vi tigit…’ Jag 

förstår att gråt och skrik inte kan bearbetas, för då skulle det viktigaste inte bli gråten och 

skriken, utan bearbetningen. Istället för liv skulle det bara bli litteratur kvar. Sådant är 

materialet, och temperaturen på detta material. Det svämmar ständigt över. Människan blir 

som synligast och avslöjar sig som mest i kriget och, kanske, i kärleken.”30 Avståndet mellan 

mötet och den färdiga texten är lång med mycket bearbetning. Det är under denna tid som 

litterariseringen sker, omvandlingen av löst associationstal till litterär text. Det är ett hisnande 

arbete av urval och narrativisering, litterariseringen. Mellan varje instans är det arbetet 

närvarande. Intervjupersonerna kan inte berätta allt för Aleksijevitj, utan det är endast möjligt 

att berätta en liten del av deras upplevelse. De berättar en historia. Och av allt de berättar 

väljs endast en liten del av det ut för att passas in i det större narrativet som är boken. 

Tusentals individuella historier, berättelser och sanningar som tillsammans utvidgar och 

nyanserar bilden. 

Det finns vissa stycken som inleds med att Aleksijevitj berättar hur hon överöses av 

material från kvinnliga krigsveteraner, en inramande berättelse av hur hon möter upp en av 

intervjupersonerna eller uttrycker tvekan över sin egen förmåga att representera. Där finns det 

en tydlig fokalisering och tempus. Ibland tar hon ett steg tillbaka och låter 

intervjupersonernas egna röster träda fram, då den narrativa dimensionen av hennes möte 

med skeendet blir mycket nedtonat. Istället låter hon rösterna och den lyssnande aspekten av 

mötet träda fram genom den stora mängden rena citat. Det faktum att så många 

okommenterade citat följer på varandra, att författaren själv tar ett steg tillbaka, gör att 

intervjupersonen kan tala direkt till oss som läsare. De talar till oss personligen. Vi sätter oss 

på en stol bredvid Aleksijevitj och gör som hon, vi lyssnar till deras vittnesmål. Denna 

verklighetsillusion, upplevelsen av att sitta där bredvid Aleksijevitj och intervjupersonen, är 

mycket stark i mig när jag läser. Jag känner ett nästan moraliskt tvång att läsa vidare. Detta är 

 
30 Aleksijevitj 2012, s. 24.  



 

 

 

 

15 

som jag nämnt tidigare etikens första fas, lyssnandet. Hur Aleksijevitj klarar av att lyssna på 

så många av dessa berättelser är dock bortom min förståelse. Allt lidande hon fått vittna om. 

Det jag håller i min hand är endast små glimtar, en skugga av det enorma material hon tagit 

till sig. Hon berättar själv att hon inte längre klarar av att se lidande, ser hon en mask på 

vägen vänder hon sig bort.  

Öppnar jag boken på valfri plats kan jag nästan alltid se talpausen rent typografiskt på 

sidan, tre punkter… I vanliga reportage brukar det användas för att markera urvalet, att inte 

hela intervjun fick plats eller att intervjupersonen av någon anledning har tystnat. Men vi blir 

hela tiden påminda om Aleksijevitj urval genom namnen på intervjupersonerna och det är så 

många punkter på en och samma sida att det inte går att bortse från. De understryker 

mötesformen, talformen och faktumet att ingen av berättelserna kan komma till en avslutande 

punkt. Rösterna är ständigt pågående och avlöser varandra för att väva samman en större 

berättelse. Det ger mig en känsla av transkriberat tal utan tillrättalagda, hela meningar. Hela 

tiden förekommer det pauser och tvekan inför den berättande akten. Denna tvekan, dessa 

punkter på sidan, är en av de detaljer som gör Aleksijevitj böcker så drabbande. En tvekan 

inför förmågan att berätta något så stort, så fasansfullt och som är fyllt till bredden av känslor 

från hela registret. Hur kan man berätta en historia som inte låter sig berättas?   

1.4 TEORI OCH METOD 

GENUSPERFORMATIVITET 

I sin bok Genustrubbel: feminism och identitetens subversion (2007) studerar den 

feministiska forskaren Judit Butler hur könsidentitet och könstillhörighet skapas och hur de 

kan förknippas till maktrelationer.31 Hon utmanar där den allmänt vedertagna premissen att vi 

föds med ett biologiskt kön som är primärt och substantiellt, en metafysisk sanning som vi 

sedan benämner som ”man” eller ”kvinna”. Med en analys av hur dikotomiseringen av 

manligt och kvinnligt uppstår förklarar hon övertygande att det egentligen är en konstruktion 

som skapas performativt, både gällande den kulturella och den biologiska/anatomiska 

särskiljningen.32 Som ett exempel på performativa handlingar använder sig Butler av 

 
31 Judith Butler, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, (Göteborg: Daidalos, 2007). 

32 Performativitet definieras som handlingsaspekten av språkliga yttranden eller andra symboliska 

uttrycksformer. 
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situationen när läkaren eller barnmorskan efter förlossning yttrar orden ”det är en 

flicka/pojke” och menar att detta är en språkhandling som är del i att skapa barnets 

könstillhörighet. Även de vetenskapliga (biologiska/medicinska) definitionerna anser Butler 

ha en betingande diskurs som upprepas som sanningar. Detta performativa agerande 

genomförs inte endast språkligt utan även genom upprepningar av rörelser, tecken och 

användandet av till exempel klädesplagg.33 Det skulle innebära att vad som anses vara ett 

stabilt, naturgivet kön till vilket genus kan relateras i själva verket inte existerar, utan att även 

kön är genus.  

Butler hävdar även att dessa könskategorier i förlängningen ger upphov till en sekundär 

genuskonstruktion i form av maskulinitet och femininitet, samt deras ömsesidiga dragning till 

varandra, det vill säga heterosexualitet. Det hon menar är att våra föreställningar om kön och 

sexualitet är just det, föreställningar, som har blivit naturaliserade till en heterosexistisk 

premiss.34 I sin artikel ”Könet brinner fortfarande” (2016) skriver Tiina Rosenberg hur Butler 

med sin bok försökte visa att normativ sexualitet befäster normativt genus. 

Kort sagt: att vara kvinna är enligt detta perspektiv att fungera som en sådan inom det 

dominerande heterosexuella systemet, och den som ifrågasätter detta system förlorar kanske 

något av känslan att vara förankrad i ett kön.35 

Detta betyder att det finns en regel för genus som innebär att män och kvinnor genast bör 

kännas igen och kunna skiljas åt, förklarar Rosenberg. De bör ingå i dikotomin femininitet för 

kvinnor och maskulinitet för män, så att deras kroppar går att läsa och tolka. Så att de blir 

socialt och kulturellt begripliga genom att överensstämma med det heterosexuella 

genussystemet. Kroppar som är tolkningsbara enligt detta system skapas genom ett 

symboliskt eller konkret våld där kropparna som inte går att fastställa stöts ut som 

obegripliga.36   

 
33 Därav namnet på en annan av hennes böcker Performing gender. Det är ett performance. 

34 Butler 2007, s.7–8.  

35 Butler 2007, s. 25. Citatet är hämtat från Tiina Rosenberg, ”Könet brinner fortfarande”, Lambda Nordica, 2:3 

(2016), s. 152.  

36 Rosenberg 2016, s. 153. 



 

 

 

 

17 

Butler har som utgångspunkt en misstanke att det vi tror är en orsak till våra 

föreställningar om kön, genus, kropp och begär egentligen är en verkan.37 Detta förtydligar 

hon genom att använda sig av begreppet ”Den heterosexuella matrisen”, ett reglerande 

normsystem som bottnar i homofobi och som kommer nära definitionen av 

heteronormativitet.38 Den heterosexuella matrisen är en kulturellt påtvingad normstruktur 

uppbyggd av biologiskt kön (man/kvinna), genus (feminin/maskulin) samt sexualitet 

(heterosexuell/homosexuell), ur vilken könsidentitet och sexualitet skapas genom upprepning 

av språkliga och kroppsliga handlingar. Heteronormativitet omfattar handlingar, relationer, 

strukturer och institutioner som vidmakthåller heterosexualitet som något allomfattande och 

naturligt. Butler menar att det är den heterosexuella normativiteten som skapar och befäster 

genus, tvärtemot vad som är invant i det västerländska tankekomplexet.39 

Finns det verkligen ett naturligt, biologiskt kön som inte är kulturellt konstruerat som 

genus? Detta är en argumentation i post-strukturalistisk anda om hur vi måste använda oss av 

språkspelet för att kunna förklara det betingade, om hur det betingade inte existerar utan den 

betingande diskursen – juridisk, psykoanalytisk, medicinsk, biologisk. Makten ligger i 

språket, i symbolerna, som definierar det ”naturliga” könet i termer av kromosomer, 

hormoner och gener, och som för Butler blir omöjligt att skilja från genus. Hon hävdar att 

detta ”sanningssystem” har installerats av ett maktpolitiskt system som försöker ge det ena 

könet en dominerande position över det andra.  

Aleksijevitj har som jag nämnt tidigare klippt ihop delar från flera olika intervjuer och satt 

ihop dem under tematiska rubriker. Jag finner det passande att utforma min analys på samma 

sätt, dock med andra rubriker. De rubriker jag valt är Kläder, hår och utseende, Mens och 

kropp, Möte mellan man och kvinna samt Patriotism och okvinnliga känslor. Det går 

säkerligen att använda andra fokuspunkter för analysen som till exempel Kvinnan och 

naturen, eller liknande. Jag väljer dock mina teman med förhoppningen att de kan vara 

fruktsamma analyspunkter för den teori jag valt som söker förklara relationerna mellan kön, 

genus och sexualitet utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv. 

 
37 Butler 2007, s.8.  

38 Heteronormativitet är antagandet att alla är heterosexuella och att detta är det naturliga sättet att leva. 

39 Rosenberg 2016, s. 153. 



 

 

 

 

18 

2. ANALYS 

2.1 KLÄDER, HÅR OCH UTSEENDE 

Enligt Judith butlers teori om genusperformativitet skapar vi genus genom olika tecken och 

markörer som ska signalera femininitet för kvinnor respektive maskulinitet för män. Det är 

genom dessa markörer som vi befäster och förankrar oss i ett kön. Förlusten av dessa 

markörer innebär då även en förlust av känslan att vara förankrad i ett kön, en förlust av 

genus. Enligt Kriget har inget kvinnligt ansikte var kvinnliga markörer i Sovjet innan och 

under andra världskriget till exempel långt hår, hårspolar, klackskor, smink, klänningar, 

målade ögonbryn, en nätt figur och så vidare. Av dessa tecken är det många som fortsätter att 

signalera femininitet även i väst. När de första kvinnorna anlände till armén var ingen av 

dessa markörer önskvärda att behålla för makthavarna, vilka kan likställas med män i 

chefspositioner. Kvinnorna skulle istället göra sig av med dem och anamma andra, maskulina 

attribut som kunde vara till användning för armén och Sovjet, samt få dem att passa in i 

bilden av vad en armé är och bör vara. Det första som skedde när en kvinnlig soldat anlände 

till armén var att håret, en av de starkaste symbolerna för kvinnlighet, klipptes av. Det var 

opraktiskt och onödigt med långt hår som kräver tid och omvårdnad. En flicka skulle klippas 

kort då frisören tvekade och sa ”men hon är ju kvinna”. Chefen svarade ”Nej, hon är soldat. 

Kvinna får hon bli igen efter kriget.”40 Denna brutala akt av att klippa aven så pass stark 

markör som ett långt, vackert hår som de helt säkert lagt ner mycket tid på och inte sällan var 

stolta över, påverkade starkt den kvinnliga identiteten. Efter detta tilldelades de kläder som 

alla var anpassade efter den manliga fysiken och många storlekar för stora. Det är tydligt att 

det var den manliga fysiken som var normen i armén. Bland annat fick de för stora vadderade 

arméjackor, långbyxor, långkalsonger och manliga underkläder. Armékängor var ofta flera 

storlekar för stora och mycket tunga. Det fanns inget behov av skönhet, vackra klänningar 

eller klackskor, men önskan att ta med sådana vackra ting var ändå stark. En kvinnlig soldat 

berättar att någon fick en ylleklänning skickad till sig i fält. Oanvändbar visserligen, men den 

gjorde ändå alla de andra kvinnliga soldaterna avundsjuka. Hon fick tillbaka en del av sin 

kvinnlighet med den klänningen, en del av sin identitet. Den manliga officeren suckade och 

sa att hon hade haft bättre användning av ett lakan, då de sov på en hög granris på marken. 

 
40 Aleksijevitj 2012, s. 242.  
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Men det spelade ingen roll, för hon hade i sin ägo en kvinnomarkör. Den agerade som en 

påminnelse om vilka de brukade vara innan de kom till fronten. Innan håret klipptes kort och 

flickorna blev pojkar. Innan civila män började missta dem för unga pojkar. Det var bara 

civila kvinnor som anade oråd och gav ”pojkarna” misstänksamma blickar.  

Efter några år kom det äntligen kläder anpassade för den kvinnliga fysiken. Skor i rätt 

storlek gjorde det lättare att marschera långa sträckor. Att istället för att gå runt i manliga 

långkalsonger få kvinnliga underkläder gav tillbaka någon slags känsla av skönhet. En kvinna 

berättar om sin tid som sjukvårdsinstruktör: ”Sjukvårdsinstruktörerna vid pansarförbandet 

stupade snabbt. För oss fanns ingen plats inuti stridsvagnen. Man fick klänga sig fast uppe på 

pansaret (…) Före striden där Ljuba Jasinskaja stupade satt hon och jag tillsammans på 

kvällen och höll om varandra. Vi pratade. Det var 1943… Vår division hade kommit fram till 

Dnepr. Plötsligt sa hon till mig: ’Vet du, jag kommer att dö i den här striden. Jag har ett slags 

föraning om det. Jag gick till fanjunkaren och bad om nya underkläder, men han sa nej: ’Du 

fick ju alldeles nyligen.’ Imorgon bitti kan vi väl gå dit tillsammans och be honom.’ Jag 

försökte lugna henne: ’Du och jag har ju redan krigat i två år – kulorna undviker oss.’ Men 

nästa morgon övertalade hon mig i varje fall att följa med till fanjunkaren. Och vi tjatade oss 

till varsin uppsättning nya underkläder. Så hon hade på sig en ny undertröja. Den var vit som 

snö, med knytband… Hon var alldeles blodig… Och just den där kombinationen av det vita 

mot det röda – det klarröda blodet – den minns jag fortfarande. Hon hade ju också tänkt på 

det…”41 Ljuba var övertygad om att detta skulle bli hennes sista strid och det hon ville göra 

var att se till att hon hade på sig vackra underkläder, att hon skulle bli ett vackert lik. Den 

makabra bilden av klarrött blod mot vita kvinnounderkläder. En sista önskan att få vara 

vacker ända in i döden. De berättar hur en del kvinnor alltid såg till att vara rena och snygga, 

även i strid, så att de inte skulle vara fula i döden. De oroade sig i första hand för att ansiktet 

skulle bli förstört. Männen skrattade åt dem. ”Kvinnofasoner!”42 En annan kvinna berättar 

hur hon själv sydde sig en bröllopsklänning av förbandsmaterial som hon och de andra samlat 

ihop under en hel månad. Hon kallade det sitt krigsbyte – en riktig bröllopsklänning! 

Stövlarna syntes inte under den och så hade hon gjort ett fint skärp. ”Min man har beordrat 

mig att inte säga ett ord om kärleken, absolut inte, utan att bara berätta om kriget. Han är 

 
41 Aleksijevitj 2012, s. 147–8.  

42 Aleksijevitj 2012, s. 229–30. 
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sträng av sig. Han har pluggat in kartan med mig… I två dagar har han undervisat mig om var 

de olika fronterna gick… var vårt förband befann sig… Jag har skrivit ner allting… (…) Jag 

kommer inte bli någon historiker. Det är bättre att jag visar dig fotografiet där jag har på mig 

den där klänningen av bandage. Jag är så nöjd med hur jag ser ut där…i den vita 

klänningen…”43 Det är inte truppförflyttningarna som hon minns av kriget utan känslorna. 

Hon minns glädjen i att få känna sig som en brud, att få vara vacker i sin bröllopsklänning. 

Mannen ser inte kärleken som en del av kriget, medan det för henne är det hon minns allra 

tydligast.  

En annan kvinna vid namn Maria klarade inte av att tänka på kärleken. ”Inte ett enda ord 

om kärlek skulle hon klara av att höra i detta helvete”44 berättar hon. Hon skulle inte tro på 

det. Hennes väninna skulle gifta sig men hon uppmuntrade inte hennes känslor. Han hade ju 

inte kommit med några blommor eller uppvaktat henne, var det verkligen kärlek? Hon 

berättar: ”Kriget tog slut… vi tittade på varandra och kunde inte tro att kriget var slut och att 

vi hade överlevt. Nu skulle vi leva…vi skulle älska… Men vi hade glömt hur man gjorde, vi 

klarade inte av det. När jag kommit hem följde mamma med mig när jag skulle låta sy mig en 

klänning. Min första efterkrigsklänning. När det blev min tur frågade de mig: ’Vilken slags 

klänning vill ni ha?’ ’Jag vet inte.’ ’Hur kan ni komma till en syateljé utan att veta vad ni vill 

ha för slags klänning?’ ’Jag vet inte…’ Jag hade ju inte sett någon klänning på fem år. Jag 

hade till och med glömt bort hur det går till att sy en klänning. Att det ska vara någon slags 

intagningar och sprund… Låg midja, hög midja… Det var obegripligt för mig. Jag hade köpt 

högklackade skor – jag satte på mig dem och tog en sväng i rummet, och sedan tog jag av 

mig dem igen. Jag ställde dem i ett hörn och tänkte: ’Jag kommer aldrig att lära mig att gå i 

dem…’”45 Maria beskriver här hur hon förlorat några av sina feminina tecken genom att ha 

varit frånkopplad dem under hela kriget. Hon hade inte använt klänningar eller klackskor på 

fem år och de kändes sedan främmande för henne. Hon ställde undan dem i ett hörn och 

tänkte att det är lönlöst. Hon försökte och misslyckades med att ikläda sig rollen som kvinna. 

Men om hon inte använde sig av klackskor och klänningar skulle hon snabbt singlas ut som 

 
43 Aleksijevitj 2012, s. 332–3. 

44 Aleksijevitj 2012, s. 234. 

45 Aleksijevitj 2012 s. 235. 
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annorlunda och förmodligen stötas ut som obegriplig enligt Butlers teori om genussystemet. 

Vi får dock aldrig reda på om detta var fallet.  

2.2 MENS OCH KROPP 

Det finns flera saker med den kvinnliga biologin som skiljer den från den manliga, där en av 

dem är menscykeln. Mens anses i de flesta kulturer vara någonting som kvinnan ska gömma 

undan och skämmas över, något det inte bör pratas om och helst inte ska finnas i samhällets 

medvetande. Den anses smutsig och motbjudande. Men i Kriget har inget kvinnligt ansikte 

framträder det med all önskvärd tydlighet hur viktig mensen var för dessa kvinnor som 

markör för kvinnlighet. Den markerade deras fertilitet och det kvinnliga uppdraget att föda 

barn.  

Armén var som sagt inte beredd på kvinnliga soldater utan det var den manliga soldaten 

som var normen, vilket även visade sig i bristen på sanitetsprodukter. Det fanns inte ens 

tillräckligt med vadd och omslag för de sårade, så att använda liknande material för ett 

”kvinnligt besvär” var otänkbart. Detta gjorde dem tvungna att hitta på andra lösningar, för 

mensen kan såklart inte önskas bort på grund av olägenhet. Men ur behov framträder 

kreativiteten och kvinnorna sydde istället sina egna bindor av manliga underkläder, tygtrasor 

och gjorde underkläder av fotlappar. Inget av detta var såklart tillåtet av ledningen. En kvinna 

berättar om en marsch de gjorde, 30 km i grym hetta på sommaren. De gick först 200 kvinnor 

och därefter 200 män. En del kvinnor hade mens, ett ord hon knappt kan säga högt, inte ens 

inför en annan kvinna. Hon berättar ”Och där vi gått var det röda fläckar i sanden… röda 

spår…alltså vi hade vår…våra… Hur skulle man kunna dölja en sån sak? Soldaterna som 

gick efter oss låtsades att de ingenting märkte…de tittade inte ner… Byxorna torkade på oss, 

de blev som glas. Man skar sig. Man fick sår, och hela tiden kände man lukten av blod.”46 

Dessa kvinnor kände en otrolig skam över sin biologi, över sin kropp. Den kvinnliga 

kroppen. Kanske hade skammen varit mindre om det inte var en stor grupp män som 

marscherade bakom dem, män som inte ville veta av deras kroppslighet. De stal männens 

underkläder för att lägga i byxorna, något männen bara skrattade åt. Det var inte mer med det 

än att be om nya underkläder. Men för kvinnorna var deras belägenhet ingenting som kunde 

undkommas, det var ett lidande som inte lindrades. Det kunde till och med vara dödligt. 

 
46 Aleksijevitj 2012, s.284–5.  
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Kvinnan från citatet innan fortsätter berätta. ”Vi marscherade… mot ett färjeläge, där färjor 

låg och väntade. Men just när vi kom fram till färjeläget började de bomba oss. Det var ett 

fruktansvärt bombanfall – karlarna sprang åt olika håll för att söka skydd. De ropade på oss… 

Men vi ignorerade bomberna, vi brydde oss inte om det – vi skyndade oss bara till floden. 

Till vattnet… vatten! Vatten! Och där satt vi ända tills vi var alldeles genomblöta… medan 

splittren flög… så var det… skammen var värre än döden. Och några av flickorna dog i 

vattnet… Kanske var det första gången jag hade velat vara man… första gången…”47 Så var 

det att skammen för mensen var större än viljan att överleva. Deras önskan att komma undan 

kvinnans skam var så stor att de riskerade sina liv för att tvätta sig. Skammen att vara kvinna 

var värre än döden.  

Vid andra tillfällen påverkades biologin av den enorma fysiska påfrestning kvinnorna 

utsattes för. En kvinna berättar hur de med handkraft hängde upp fyra bomber per plan, det är 

fyra hundra kilo totalt. Så fort ett plan lyfte så landade ett annat, och så fortsatte det hela 

nätterna. Hon berättar att ”organismen påverkades så starkt – så länge kriget pågick var vi 

inte kvinnor. Vi hade inga kvinnliga besvär…de månatliga… ni fattar… Och efter kriget var 

det många som inte kunde få barn…”48 En annan kvinna ringer till Aleksijevitj och förklarar: 

”Jag kan inte… jag vill inte minnas. I tre år deltog jag i kriget… och under tre år kände jag 

mig inte som en kvinna. Min organism blev som förstenad. Menstruationen upphörde, jag 

kände nästan inga kvinnliga begär. Men jag var vacker…”49 Det är särskilt tydligt i dessa 

citat hur nära förknippad mensen är med att vara kvinna. På grund av den enorma fysiska och 

mentala stress de utsattes för började deras biologi anpassa sig efter förutsättningarna; deras 

kroppar skulle inte orka med att bära barn i deras situation. Även om mensen framställs som 

något de bör skämmas för så är den en del av deras kvinnliga identitet. Mensen, skammen, är 

en del av att vara en fertil kvinna. Efter kriget kunde vissa av dem inte längre utföra detta 

kvinnliga uppdrag att bära barn, på grund av påfrestningen deras kroppar genomgått. De 

tappade möjligheten att uppfylla sin roll, att vara ”äkta kvinnor”. Efter att så våldsamt ha 

brutit ned sin biologiska könsidentitet var en del av den förlorad. Organismen kunde inte 

återhämta sig. De kvinnorna fick i många fall leva ensamma resten av sina liv. 

 
47 Aleksijevitj 2012, s. 285–6. 

48 Aleksijevitj 2012, s. 279. 

49 Aleksijevitj 2012, s. 16–17.  
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2.3 MÖTE MELLAN MAN OCH KVINNA 

Många kvinnor var så unga som 16 år när de reste till fronten, vissa hade inte ens hunnit 

kyssa någon.50 En kvinna berättar hur hon och hennes kamrater lovade varandra att inte 

förälska sig under kriget, att de skulle vänta med sådant. Men hon förklarar också att det var 

barnsliga löften och att det var kärleken som räddade henne. Utan den hade hon inte överlevt. 

Egentligen var det förbjudet med kärlek, om ledningen fick höra talas om sådant överfördes 

som regel en av de älskande till ett annat förband. Att unna sig en kvinna var det bara män i 

chefspositioner som kunde tillåta sig. Det rådde disciplin. ”Men om detta teg man…det var 

inte vedertaget…”51 berättar en annan kvinna. Hon berättar om hur rädd hon var för alla män 

i sin armé. Hon sa att det var svårt för dem att leva fyra år utan en kvinna och att det inte 

fanns några bordeller eller delades ut några slags tabletter. På natten kunde hon inte krypa ur 

jordkojan. ”Har de andra flickorna berättat om sådant här för dig, eller har de inte erkänt? Jag 

tror att de skämdes…och teg. De är stolta! Men så var det hela tiden… för man ville inte 

dö… det var förargligt att dö när man var ung…och för männen var det svårt att leva fyra år 

utan kvinnor…”52 Hon förklarar också att hon var den enda kvinnan i bataljonen. På nätterna 

vaknade hon av att hon fäktade med armarna i sömnen, att hon smällde till soldaterna i 

ansiktet och på armarna. När hon blev sårad och hamnade på sjukhus väckte sjuksköterskan 

henne för att hon fäktade med armarna även där. ”Vad är det med dig?” frågade hon. ”Men 

vem kunde man berätta för?”. Det är suggestivt berättat och aldrig uttalat att det handlar om 

våldtäkt, eller att något sexuellt övergrepp ägde rum, men det går ändå att gissa sig fram till 

vad hon menar. Hon var i underläge och i en extremt utsatt situation i sin egen bataljon. Hon 

erkänner sig ha varit en FH, en fälthustru. En andra fru, icke-lagvigd, åt utvalda män i 

chefspositioner. Som till exempel bataljonschefen. Hon berättar att ”det var bättre att leva 

med en av dem än att vara rädd för alla”.53 När kriget tog slut var hon gravid, vilket hon själv 

hade önskat, men lämnades ensam att ta hand om barnet då bataljonschefen återvände till sin 

”riktiga” fru och familj där hemma.  

 
50 Aleksijevitj 2012, s. 328. 

51 Aleksijevitj 2012, s. 330. 

52 Aleksijevitj 2012, s. 329. 

53 Aleksijevitj 2012, s. 329. 
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De kvinnor som deltog i kriget möttes inte av hyllningar när de återvände till sina 

hembygder utan istället av en utbredd skepticism, framförallt av de kvinnor som stannade 

kvar. De uttryckte en misstanke att de kvinnliga soldaterna enbart gick med i armén för att 

kunna träffa män och ha kärleksaffärer. De skrattade åt dem, förolämpade dem, hällde ättika i 

deras mat. Frågade vad de gjorde där vid fronten med alla män. En kvinna berättar gråtandes 

för Aleksijevitj hur fosterlandet tog emot dem efter deras uppoffringar. Männen teg, men 

kvinnorna ropade. ”Vi vet minsann vad ni höll på med där! Ni lockade till er våra karlar med 

era unga fitt-! Era fältho-! Era slynor!”54 Men en manlig veteran intygar att vad de misstänkte 

dem för oftast var ogrundat. Han berättar om hur skyddslösa de kvinnliga soldaterna blev när 

de återvände hem och möttes av denna negativa inställning, samt hur hedervärda och 

renhjärtade de egentligen var. Männen såg på dessa kvinnor som sina kamrater, sina små 

systrar. Han berättar ”Men efter kriget… efter smutsen, lössen, all död…då ville man ha 

något vackert. Något som det lyste om. Vackra kvinnor…”55 En annan soldat gifte sig med 

sin käresta från kriget, men lämnade henne snart för en annan kvinna. Han uttryckte det som 

att han ville ha ”en kvinna som doftar parfym, inte stinker av fotlappar och stövlar.”56  

Kvinnorna i armén var respekterade av de flesta manliga soldater, men en jämlik kvinna 

som står i ögonhöjd med den andre saknar vad som kan kallas en erotiskt laddad 

underordning. Relationen har inte den traditionellt etablerade maktobalansen. Kvinnorna 

släpade bort soldater från slagfälten under kulregn och bombningar. De skötte om de sårade. 

Några kvinnliga prickskyttarna fick dikter skrivna till sin ära av en furir.57 De kämpade för att 

utföra lika tunga arbeten som männen för att ingen skulle kunna ha en överlägsen, nedlåtande 

attityd till dem. De hade inga vackra klänningar eller klackskor som kvinnorna hemma hade. 

De hade inte långt hår som rullats på spolar. De hade gjort sig av med sina feminina tecken 

som signalerade att även de var dessa vackra kvinnor som männen längtar efter. Istället var 

det deras manliga attribut som armén hyllade och furirer skrev dikter till. Deras identitet som 

kvinnor raserades för arméns skull, för att de skulle passa arméns behov och ideal. Men när 

de återvände efter segern var en kvinna med manliga tecken inte längre något önskvärt. Då 

 
54 Aleksijevitj 2012, s. 346. 

55 Aleksijevitj 2012, s. 153–6. 

56 Aleksijevitj 2012, s. 332. 

57 Aleksijevitj 2012, s. 328. 
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önskade männen sig kvinnor, vackra kvinnor som det lyste om. Då skulle de åter igen rasera 

sin identitet och försöka återgå till en mer feminin sådan, en som gjorde dem begripliga i 

enlighet med de rådande normerna.  

En kvinnlig soldat berättar om en särskilt stilig officer som alla kvinnliga soldater var lite 

förtjusta i. Han underströk hela tiden att det i kriget fanns ett behov av soldater – bara 

soldater, inget annat. De behövde soldater, men hon berättar att hon behövde vara vacker. 

Hon berättar även hur rädd hon var för att bli av med sina ben, för hon hade så vackra ben, 

och om hon hade skadat dem hade hennes öde varit avgjort. De manliga veteranerna hade inte 

det problemet, inte ens om de förlorade benen, eftersom de förblev hjältar ändå. De blev gifta 

ändå. På fältsjukhusen var de soldater som förlorat ett ben de tursamma. De hade ju överlevt! 

De hoppade omkring på ett ben och rökte och skrattade ansåg sig själva lyckligt lottade som 

levde, de skulle få komma hem och få kärlek och gifta sig. De var ju faktiskt hjältar!58 ”Men 

om en kvinna blev handikappad, då var hennes öde avgjort. Kvinnoödet…”59 De kvinnliga 

soldaterna gömde istället sina medaljer, de berättade inte sina historier. En manlig soldat 

berättar om en flicka som förälskade sig i hans vän. Han beskriver flickan som underbar, men 

vännen ville inte gifta sig med henne när han återvände från kriget. Han tog sig istället en 

annan, en sötare, som dock inte gjorde honom lycklig. Men hon var någon som han inte sett 

gå i vadderad mansjacka och lappade stövlar i fyra år. Hon var en som det lyste om. Och när 

männen försökte glömma kriget glömde de också sina flickor.60  

2.4 PATRIOTISM OCH OKVINNLIGA KÄNSLOR 

Genom hela analysen framträder den eftersträvansvärda kvinnligheten som traditionell, i 

motsats till det socialistiska idealet om jämställdhet. Men med de förutsättningar som kriget 

skapar är denna traditionella feminina identitet svår att upprätthålla. Och krigets destruktivitet 

slår hårt mot de feminint kodade känslorna att vårda, skydda och bygga upp. I början har de 

unga flickorna en otroligt stark vilja av att gå in i kriget, en vilja att som komosomol-

medlemmargöra något för partiet och moderlandet.61 De kämpar för att bli skickade till 

 
58 Aleksijevitj 2012, s. 337. 

59 Aleksijevitj 2012, s. 269. 

60 Aleksijevitj 2012, s. 135–6. 

61 Komosomol var det kommunistiska partiets ungdomsgrupp.  
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fronten och skjuta. Gång på gång går de och ber om det. De vill slåss! De går likt de unga 

pojkarna in med en naiv bild av vad kriget innebär. De sjunger kampsånger och är övertygade 

om att segern är nära. När de väl kommer ut i kriget förändras bilden snabbt, speciellt som 

det visar sig att segern inte är så nära som de blivit lovade. Istället tvingas de retirera hela 

vägen till Moskva under stora förluster. Har partiet ljugit? De skulle vara militärt och 

teknologiskt överlägsna, men i verkligheten skickade de ut pojkar utan vapen mot 

pansarvagnar. Kött mot metall. Och bakom frontlinjen gick en brigad som sköt de som 

försökte lämna sina positioner. Tyskarna tog sig obevekligen framåt, lämnade död och 

förödelse efter sig och begick fruktansvärda brott som är svåra att läsa om. De som bevittnat 

sådana grymheter kan inte glömma. Det växer fram starka känslor i deras hjärtan, känslor 

som hat och hämndlystnad. Känslor som är till för männen, inte kvinnorna. De är okvinnliga. 

En vilja att skada, att döda. Ett brännande hat. Det är känslor som inte rimmar med känslorna 

att omhänderta, vårda och skydda vilket en kvinna bör känna. Aleksijevitj berättar att hon 

insett det är ännu mer fruktansvärt för en kvinna att döda eftersom hon ger livet som en gåva, 

hon bär livet inom sig så länge och tar hand om det. Kvinnligheten är så tätt förknippad med 

livet att det är svårt att erkänna att det finns en njutning i att döda, att hämnas. En kvinna 

beskriver hur hon var chaufför och att de döda var så många utanför Stalingrad att hon inte 

kunde undvika köra över dem. De egna hade de samlat ihop, men tyskarna låg och skräpade. 

Ihjälfrusna, stela... ”…jag hörde hur deras skallar krasade under hjulen… Och benknotorna… 

Och jag var lycklig.”62 En okvinnlig glädje av att döda. Får en kvinna känna så?  

”Jag minns…en våldtagen tysk kvinna. Naturligtvis minns jag henne. Hon låg naken, med 

en granat instucken mellan benen… Nu skäms jag, men då kände jag ingen skam. Känslorna 

har naturligtvis förändrats. Vi kände på ett vis under de första dagarna, men sedan kände vi 

på ett annat vis…efter några månader… … Tror ni kanske det var lätt att förlåta? Att se 

oskadda… vita… små hus med tegeltak. Med rosor… Jag ville själv att de skulle lida… 

naturligtvis… Jag ville se dem gråta… Det gick inte att genast bli en bra människa, eller att 

genast uppträda vänligt och korrekt. Att bli så god som ni är nu. Och tycka synd om dem. För 

mig tog det flera decennier…63 Aleksijevitj hävdar att människor inte förändras av krig. 

Människor förändras efter krig när de ser på verkligheten genom linsen som är deras 

 
62 Aleksijevitj 2012, s. 37.  

63 Aleksijevitj 2012, s. 417–8. 
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erfarenheter av krig. Hon hävdar också att även om vissa lyckas behålla sina goda kvalitéer 

genom krig så är det ingen som blir en bättre person av det.64 Människans mörkaste sidor 

sipprar fram och de visar sig vara svåra att gömma undan igen, att glömma. Många 

skildringar av denna mörka sida ströks utav censorn och hon har återgett en del samtal med 

denne i boken: ”Vem skulle ställa upp på att kriga efter sådana böcker? Er primitiva 

naturalism är en skymf mot kvinnan. Och mot de kvinnliga hjältarna. Ni detroniserar dem. 

Förvandlar dem till vanliga kvinnor. Till hondjur. Men för oss är de heliga. Vår hjältedyrkan 

är steril – det tar avstånd både från fysiologin och biologin. Den är inte trovärdig. För det var 

inte bara själen som utsattes för prövningar, utan också kroppen, det materiella höljet.65   

Den traditionella kvinnligheten som följde den statligt godkända diskursen bröts ned och 

försköts under vikten av krigets kontext. Okvinnliga känslor och ageranden bubblade upp 

genom de tvingande normkonstruktionerna. Fasaden sprack. Att sedan bygga upp den när de 

återvänder till civilisationen och en ny verklighet av fred, hur skulle det gå till? När 

kvinnligheten kollapsade imploderade de. De blev utstötta, identiteten förlorades och de 

tappade bort sig själva. En del lyckades bygga upp en identitet som soldater i armén, stolta 

soldater. Denna identitet av soldater passade inte normen och de kunde inte ta med sig den 

tillbaka hem utan att misstänkliggöras. De skapade sig kroppar utanför den heterosexuella 

matrisen som stöttes bort när de försökte återvända, vilket gjorde att de förtryckte dessa delar 

av sig själva för att passa in i de snäva definitionerna. De gömde sina medaljer, de pratade 

inte om sina känslor, de tystnade och anpassade sig. En kvinna berättar: ”Jag beklagar att jag 

var där…att jag såg det där…efter kriget gifte jag mig. Jag gömde mig bakom min man. Jag 

gömde mig själv. Och mamma bad mig också: ’Håll tyst! Säg ingenting! Berätta inte!’ Jag 

gjorde min plikt mot fosterlandet, men jag är ledsen för att jag var där. För att jag fick 

uppleva det där…”66 Hon kunde gömma den hon blivit under kriget bakom en trygg relation, 

ett traditionellt giftermål som kunde styrka hennes identitet som kvinna. Så att hon blev 

begriplig igen enligt den heteronormativa diskursen. Men för detta fick hon ge upp sina ord 

och sin berättelse om kriget. Den sanningen fick inte plats i den officiella historieskrivningen, 

men den fick en plats i boken. För Aleksijevitj är inte sanningen det vi drömmer om eller hur 

 
64 Novikau s. 322. 

65 Aleksijevitj 2012, s. 34–35.  

66 Aleksijevitj 2012, s. 15. 
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vi skulle vilja vara. Hon vill finna sanningen i vardagslivet.67 Och bokens stora mängd och 

variation av sanningar och berättelser övertygar mig som läsare att det inte finns en 

monolitisk sovjetisk kvinna. Varje människas erfarenhet är unik. Det framträder tydligt att det 

inte finns en enskild universell sanning om krig men snarare en oändlig mängd mänskliga 

sanningar. 

3. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Analysen genomfördes under fyra olika teman med syftet att undersöka konceptet kvinnlighet 

och hur det framställs i boken. Förhoppningen var att dessa teman tillsammans skulle kunna 

måla upp en bild av den tvingande normativ struktur som Butler kallar Den heterosexuella 

matrisen. Denna struktur avser de normativa relationerna mellan biologiskt kön 

(man/kvinna), genus (maskulinitet/femininitet) samt sexualitet 

(heterosexualitet/homosexualitet) som alla enligt Butler är socialt och kulturellt konstruerade.  

Vad gäller kläder, utseende och hår framkom det tydligt att dessa är starkt kopplade till 

identitetsskapande. Manligt kodade kläder, frisyrer och liknande påverkade alla känslan av att 

vara förankrad i det kvinnliga könet. Den heterosexuella matrisen antar att för att kroppar ska 

vara förståeliga bör de uttrycka en stabil könstillhörighet uttryckt genom ett stabilt genus, det 

vill säga att maskulinitet uttrycker man och femininitet uttrycker kvinna. Analysen visar på 

en diffusion av dikotomin manligt/kvinnligt som skedde i kontext av kriget. Förutsättningarna 

för ett stabilt genus förändrades och förskjutningarna i genusuttrycket kunde resultera i 

förvirring inför den egna identiteten. Dessa förskjutningar förändrade dock inte den 

oppositionella och hierarkiska bestämningen av genus, möjligtvis att de kvinnor som inte 

uttryckte en stabil könstillhörighet genom ett stabilt genus hamnade ännu längre ner i 

hierarkin. Denna förändring av uttryck var inget individerna själva önskade utan påtvingades 

dem av olika institutioner och kan sägas var ett förtryck av de egna kvinnorna. I analysen ges 

detta uttryck i en längtan efter tecken som åter kan signalera femininitet enligt den normativa 

dikotomin. Någon sydde en bröllopsklänning, andra sydde underkläder, de önskade spara ut 

håret, sminka sig, färga ögonbrynen. Det fanns många fler exempel i boken än de som togs 

 
67 Aleksijevitj 2012, s. 37.  
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upp i analysen, men ändå visade analysen på hur ett instabilt genus ingjuter känslan av att 

sakna förankring i ett kön.  

Mensen och kroppen är starkt kopplade till den normativa biologiska/medicinska 

dikotomin man/kvinna. Vikten av denna identitet blir till exempel tydlig i kommentarer som 

att de ”slutade vara kvinnor” när mensen försvann. Mensen är ett tydligt tecken på att vara 

kvinna då ingen man kan få mens enligt denna diskurs. Det biologiska/medicinska anses ha 

högre status och vara svårare att ifrågasätta än genus då denna vetenskap har ett högt 

sanningsvärde i västerländsk idétradition. I vetenskapen anses det finnas objektiva, absoluta 

sanningar, men Butler hävdar att det även där finns en betingande diskurs. Biologiskt kön är 

definierat enligt ett sanningssystem i termer av kromosomer, hormoner och gener som enligt 

henne är omöjligt att skilja från genus. Det är språkspelet som används för att förklara det 

betingade, det betingade skulle inte existera utan diskursen. En kropp som får mens särskiljs 

från kroppen som inte får det. Mannen existerar inte utan kvinnan och vice versa. Det är när 

vi ingår i denna dikotomi som vi blir begripliga och mänskliga, vilket kan ses i bemötandet 

och avhumaniseringen av intersexuella personer.  

Dikotomin heterosexualitet/homosexualitet är även den en del av den heterosexuella 

matrisen. Dikotomin skapar en norm och en avvikelse, där heterosexualiteten behöver 

homosexualiteten, avvikelsen, för att legitimera sig som norm. Heteronormativitet är enligt 

Butler egentligen legitimerat av själva dikotomin och inte heterosexualiteten i sig. Precis som 

med det biologiska könet kan den ena inte existera utan den andra. Heterosexualiteten 

existerar inte utan att stå i kontrast till homosexualiteten. Genuskonstruktionen femininitet 

och maskulinitet är enligt Butler oppositionellt och hierarkiskt definierade genom att kräva 

ömsesidig attraktion; en obligatorisk utövning av heterosexualitet. Frånvaron av 

homosexuella skildringar i Kriget har inget kvinnligt ansikte är något som kan funderas över. 

Då de andra delarna av den heterosexuella matrisen till viss del flöt ihop är det inte omöjligt 

att även heteronormativitetens stabilitet ifrågasattes. Speciellt med tanke på att det var så 

många män som levde uteslutande med andra män under så många år. Det framkom ju tydligt 

att männens otillfredsställda begär var ett problem och att det begicks sexuella övergrepp på 

både de egna kvinnorna och ”fiendekvinnor” samt prostitution. Vad detta beror på och om 

dessa övergrepp hade kunnat förebyggas är en intressant fråga som inte undersöks närmare i 

denna uppsats. Om en kropp avvek under kriget så kan en heterosexuell relation vid krigets 
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slut ses som ett försök till aktivt normerande. Det styrkte kvinnornas tillhörighet i dikotomin, 

gjorde dem mer begripliga enligt den heterosexuella matrisen och minskade deras 

utanförskap. Det var dock långt ifrån alla som lyckades skaffa sig en sådan. Detta 

normerande drabbade även de så kallade ”Fälthustrurna” som lämnades av sina män vid 

krigets slut då undantagstillståndet (kriget) som tillåtit deras tillfälliga fruar var över och de 

kunde återgå till sin ”riktiga” partner och familj.  

Analysen har påvisat dissonanser som framkommit i Aleksijevitj bok i de till synes stabila 

relationerna mellan biologiskt kön, genus och sexualitet. Kriget kan ses som en kontext då 

samhällets normer försköts och uppfattningarna om hur män och kvinnor bör se ut och agera 

inte längre höll utan var tvungna att tänjas på. Konceptet av kvinnlighet imploderade i 

kontexten av krig och det blir tydligt att könstillhörighet är en del av ett agerande, ett 

performance, utifrån vissa regler. Tänjandet av dessa dikotomier straffade sig dock för 

individerna när kriget var över. Vid återvändandet skedde ett utstötande ur samhället av dessa 

icke-normativa kvinnor genom symboliskt våld, på grund av deras socialt och kulturellt icke-

tolkningsbara kroppar.  

Genom undersökningen av boken tycker jag mig ha fått en större förståelse varför dessa 

kvinnor behandlades som de gjorde, dels under kriget men även efter. Jag har sedan tidigare 

burit på en skepsis gentemot dikotomierna maskulint/feminint och jag tycker att jag nu funnit 

argument för att de är limiterande definitioner av människor. Kanske är även det en anledning 

till att jag funnit denna bok så drabbande. Inte bara är Aleksijevitj gestaltning skickligt 

genomförd men hon skriver också om ett ämne som jag känner starkt för, dels om krigets 

fruktansvärda natur men även om normsystemets destruktivitet. Det finns anledningar till att 

bredda definitionerna och inkludera fler variationer på de stereotypa manliga och kvinnliga 

rollerna, kanske till och med tillåta att uttrycken varierar över tid.  
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4. SAMMANFATTNING OCH VIDARE FORSKNING 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur kvinnligheten hos de Sovjetiska 

soldaterna under andra världskriget framställs i Kriget har inget kvinnligt ansikte och 

huruvida konstruktionen av deras kvinnlighet går att förstå utifrån en genusperformativ teori. 

I analysen kunde det konstateras att den traditionella, Sovjetiska kvinnliga identiteten inte 

innefattade vad som krävdes av dem under kriget. Istället antogs vad som ansågs vara 

maskulina tecken, symboler och rörelser vilket ledde till lägre attraktionskraft hos det andra 

könet. Det kunde även konstateras att detta resulterade i en förlust av känslan att vara 

förankrad i ett kön. Dock har inga tecken på en icke-normativ sexualitet påträffas vilket 

skulle vara ett intressant fokus för vidare forskning.  

Analysen har i förlängningen lett till en problematisering av dikotoma identiteter samt 

misstänkliggörandet och exkluderingen av icke-normativa individer. Jag vill istället för ett 

dikotomt tänkande förespråka gradskillnader och inkludering av erfarenheter och ett både-

och-tänkande. Identitetskategorier skapade utifrån kön, genus och sexualitet anser jag ha en 

begränsad förmåga att förklara en människa. 
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