
Hur hanterar Medea en brutal dumpning 
jämfört med Ingmar Bergmans Marianne  
i Scener ur ett äktenskap? Hur kommer det 
sig att cowboykillarna i Brokeback  Mountain 
saknar självdistans och humor i sin starka 
passion? Författare, poeter och regissörer  
har gestaltat älskande människor sedan  
 lång tid tillbaka och det finns lika många  
sätt att drabbas av erotiken som det finns  
påhittade figurer. 

Journalisten Samanda  Ekmans  outtröttliga 
nyfikenhet och sexo logen  Malena Ivarssons 
stora kompetens ägnas Eros ärenden –  
radioduon fortsätter  projektet i bokform 
med fördjupade analyser och fler gäster från 
kulturens värld. 

Malena Ivarsson är socionom, författare och aukt. klin. sexolog med vidareutbildning  
i jungiansk psykologi.

Samanda Ekman är radiojournalist (programledare för Till sängs i kulturen samt  
reporter på Stil (SR P1).
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VARFÖR ATTRAHERAS SYLVIA PLATH AV BIODLARE?

KAN JEAN-PAUL SARTRE HÅLLAS ANSVARIG FÖR SIMONE  

DE BEAUVOIRS SENA ORGASMDEBUT? 

VAD HADE MALENA SAGT TILL MEDEA OM HON SÖKT TERAPI?

Författare, poeter och regissörer har i alla tider gestaltat 
älskande människor. Det finns lika många sätt att upp
leva erotiken som det finns berättelser om den.

Killarna i Brokeback Mountain drabbas av den  stora 
passionen, Frida Kahlo förespråkar fri kärlek och Ester 
Nilsson lider av en »malarisk kärleksklåda«.

Med hjälp av personliga erfarenheter och psykolo
giska teorier analyserar Malena Ivarsson och  Samanda 
 Ekman fiktiva och verkliga karaktärers sex och 
relations liv med samma omsorg som om det gällt en  
vän eller en patient.
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JAG FÖRSTÅR INTE varför många får impulsen 
att sticka koftor åt Casanova.

HAN HAR SÅR från barndomen som det är lätt 
att vilja plåstra om. 

MALENA IVARSSON är socionom, författare och aukt. klin. sexolog  
med vidareutbildning i jungiansk psykologi.
SAMANDA EKMAN är radiojournalist (programledare för Till sängs  
i kulturen samt reporter på Stil, båda i SR P1 och SR Play).
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