Älskar, Älskar inte: Tre antropologiska samtal om dejting, relationer och breakups
Serietecknaren Liv Strömquist är en av många som har intresserat sig för hur kärlek tar sig uttryck i
senkapitalismens tid. En av hennes spaningar är att vi dejtar allt mer och fler men sällan blir kära. I
TV-programmet Gift vid första ögonkastet har relationer blivit en produkt av en, så kallad, expertpanel
och vi följer huruvida kärlek kan uppstå utifrån en modern tappning av det arrangerade äktenskapet.
Fenomen som ’incel’ har uppmärksammats medialt och att dansa tryckare verkar fallit ur tiden.
Många antropologer har också skrivit om relationer från olika perspektiv. För att ge några exempel
visar Hirsch och Warldows (2006) bok på hur modern och romantisk kärlek kan ta sig uttryck på olika
sätt runt om i världen medan Ambjörnsson och Jönsson (2014) belyser olika aspekter och upplevelser
kring ålder, genus och sexualitet i Sverige. Nordin skriver om norrländska mäns längtan efter kärlek,
och Frohlick och Migliardi (2011) undersöker äldre kvinnors nätdejtning i Kanada. Fuller och
Narasimhan (2008) har studerat förändrade äktenskapsmönster bland den indiska medelklassen, och
Thompson, Kitiarsa och Smutkupt (2016) beskriver vad som händer när västerländska män går från att
vara sexköpare till att bli svärsöner i Thailand.
Antropologin ger oss verktyg att förstå oss själva och vår omvärld. Detta ska vi nu använda för att
reflektera och diskutera kärlekens uppgång och fall. Under tre samtal kommer vi tillsammans tampas
med några av livets eviga och svåra frågor utifrån vårt antropologiska perspektiv. Samtalen leds av
Victor Nygren och Anna Gustafsson.
Samtalen äger rum i B600 uppe på institutionen. Där får ca 25 personer plats så först till kvarn!
Samtal Ett. Dansbandskväll eller Tindersovmorgon?
Torsdag 10 mars, klockan 16.00-18.00 och platsen är B600
Under detta samtal kommer vi diskutera dagens dejtingvärld. Hur träffar vi en partner idag? Vad söker
vi efter i en partner? Söker vi endast efter en partner, eller letar vi också efter en specifik livsstil?
Digitala verktyg som Tinder, Bumble och Grinder är idag populära. Hur porträtterar vi oss själva
genom dessa dejtingappar och vad gör de med vårt dejtande? Vem väljer en att dejta och vem väljer en
bort? Och när övergår dejtandet till en relation?
Samtal Två. Evig kärlek ♥
Torsdag 21 april, klockan 16.00-18.00 och platsen är B600
Denna eftermiddag ägnas åt att reflektera kring dagens kärleksrelationer. Samboskap, äkta makar,
särboskap, polyamorösa förhållanden, arrangerade äktenskap, bonusfamiljer: Vad ska en välja? Och
hur håller en kärleken vid liv? Det verkar bli alltmer vanligt att gå i parterapi. Måste kärleken överleva
till varje pris? Och vad förväntar vi oss av en partner?
Samtal Tre. Vårkänslorna bubblar, men vi pratar breakups
Torsdag 19 maj, klockan 16.00-18.00 och platsen är B600
Både samtalsserien och relationer har sitt slut. När tar en relation slut? När blir dejting inte en relation?
Hur avslutar vi våra relationer? Helt plötsligt blir personen som kanske stått en närmast nästintill
främmande. Hur läker vi våra brustna hjärtan? Hur länge ska en vänta innan en börjar dejta igen? Kan
en leva ett gott liv utan en partner?
Följande tre regler ska följas:
1.

Kom förberedd, vilket betyder att du ska ha med en spaning om ämnet som kan diskuteras.

2.

Respektera varandras olika åsikter och erfarenheter.

3.

Om någon nämner något personligt, sprid det inte vidare.
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