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ärlek är något vi kan tänka och tala om på olika sätt. Hur vi 

formulerar oss visar  hur  vi ser  på  våra relationer till  var-
andra. Bland zulufamiljer i Nkolokotho på den nordöstra 

sydafrikanska landsbygden talar man mer om kärlek i termer av hand-

lingar än om kärlek som en känsla. Kärleken är visserligen känslofull, 
men talet om respektfulla handlingar som bevis på kärlek visar att in-
vånarna ser sig som djupt beroende av varandra, att de anser att ont 

och gott ständigt konkurrerar med varandra och att de lever i överty-

gelsen att kärlek måste upprätthållas genom hårt arbete. Kärleksmedi-
ciner, som zuludoktorer erbjuder, är ett hjälpmedel i strävan att vinna 

eller behålla kärleken och utgör både en möjlighet och ett hot i männi-
skors liv.  

Kärlekens uttryck är dock inte bara beroende av våra kulturella fö-
reställningar, utan också av de materiella och politiska omständigheter 
vi lever i. Zulufolkets historiska erfarenheter av kolonisation, apartheid 
och på senare år virussjukdomen aids, har genomgripande påverkat 

familjeförhållanden, äktenskap, sexualitet och kärleksrelationer. Män-
niskor har ömsom sett nya möjligheter, ömsom försökt bevara sin tidi-

gare moraliska ordning, men framförallt har de transformerat sin spe-

cifika förståelse av hur samlevnad fungerar till dagens behov och vill-
kor.  

 

Anette Wickström är forskarutbildad vid Tema hälsa och samhälle, Lin-
köpings universitet. Detta är hennes doktorsavhandling som bygger på 
ett etnografiskt fältarbete i KwaZulu Natal i Sydafrika.  
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