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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avhandlingen granskar familje- och sexuallivet i det socialistiska och postsocialistiska Ryssland. Den bygger på 47 självbiografier om kärlek
och sexualitet insamlade i Sankt Petersburg år 1996 samt på en representativ survey från samma år. Självbiografierna analyseras med hjälp av
erfarenhetens triad, såsom den utvecklats av Kirsti Määttänen utgående från C. S. Peirces texter.
Boken beskriver liv och kärlek i tre generationer: den tystade generationen (född mellan 1920 och 1944), den personcentrerade generationen
(1945-1965) och generationen som artikulerade sexualfrågor (1965- ). Avhandlingen visar att den ryska sexuella revolutionen skedde i två faser:
under 1970-talet blev de sexuella beteendemönstren mångsidigare, medan sexualiteten artikulerades i offentligheten på 1980- och 1990-talen.
Del I tecknar den sovjetiska dubbelförsörjande familjens typiska levnadsbana. Det dominerande familjemönstret kallas för utvidgat moderskap.
Jämfört med västerländska modeller är utvidgat moderskap mindre bundet till biologiskt föräldraskap och kommersiella värden och mera
auktoritärt och familjecentrerat. Detta mönster var i praktiken ofta starkare än de heterosexuella relationerna. Männens marginalisering i familjen
uppfattades samtidigt som något problematiskt och smärtsamt. Den ryska vardagsmoralen beskrivs som konventionell snarare än traditionell.
Del II omfattar fallstudier av sovjetiska sexuella subkulturer bland intelligentsian, arbetare och utslagna. Sensocialismen förbjöd sexualitet i alla
offentliga sammanhang, medan dramatiskt olika sexkulturer utvecklades i den semi-offentliga sfären. Det manliga idealet i 1970-talets
subkulturer betonade aggressivitet, självständighet och sexuella erövringar. Detta ideal spred sig under 1990-talet i och med övergången till
kapitalism.
Del III analyserar "mansfrågan" i dagens Ryssland. Den visar hur övergången till kapitalism påverkat familjelivet och splittrat den sovjetiska
levnadsbanan. Fallstudierna omfattar hemmafruar och karriärkvinnor liksom utarmade eller framgångsrika unga män. Förändringarna i det
postsocialistiska könssystemet har centrerat sig på män och maskulinitet och gett upphov till en situation av ängslig maskulinisering. I gengäld
gäller en av de starkaste kontinuiteterna inställningen till moderskap.
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