FÖRFATTARINTERVJU SVAJPA RÄTT – NÄTDEJTING FÖR MEDELÅLDERS

Författarintervju: Pia Hall
Berätta hur idén med boken uppstod.
”Jag träffade Benny på en dejt genom Tinder. Vi hade kul och gillade varandra, men
blev inte kära. Vi blev kompisar på Facebook och chattade lite då och då. Jag tror att jag
pratade om alla dejter jag varit på och hur de kan vara och hur män brukar skriva i sina
presentationstexter. Benny sa att jag borde skriva en bok om det. Sådär som man kan kasta ur sig. Jag funderade på det och återkom senare till honom och frågade om han var på
att ge ut just en sådan bok. Reklambyrån han är med och driver har också ett bokförlag.
Och han var med på det!”
Så du har dejtat mycket?
”Ja, efter att jag hade skilt mig var jag inte intresserad av en superseriös relation, jag ville
just dejta, träffa olika och liksom lära känna mig själv i det.”
Och det gjorde du?
”Haha, ja, det gjorde jag!”

PIA HALL

Är det någon skillnad på att dejta som 20-åring och som medelålders?
”Oh ja! För det första är vi som är medelålders nu inte vana vid att dejta, i alla fall inte om
vi levt i långa relationer. På 80-talet och 90-talet dejtade man inte. Man hängde och så
vips hade man flyttat ihop med någon. Dessutom är det ju helt andra saker vi tittar efter i
en relation när vi är 20 jämfört med till exempel 50.”
Du har ju ingen bakgrund som relationsexpert eller psykolog eller så, hur kommer det sig
att du skriver en bok om dejting?
”För att jag i stort sett hela mitt liv har arbetat med kommunikation och det är just kommunikation det handlar om. Plus att jag som sagt gjort lite empiriska studier de senaste
åren.”
Vad vill du åstadkomma med boken?
”Jag vill att du som ska dejta får en liten trygg baskurs. När du läst boken ska du känna
att du vet vad du ska göra, hur du ska skriva din text, vad du ska lägga ut för bilder, hur
dina dejter ska bli och vem som ska betala vinet. Bland mycket annat förstås. Försöka att
se varje dejt som något kul i sig, även de som inte resulterar i att man träffar den stora
kärleken.”

Pia Hall är journalist och författare och
har tidigare skrivit sju faktaböcker om
varierade ämnen. Som underlag för
denna bok har hon intervjuat ett tjugotal kvinnor och män mellan 40 och 62
år. Hon har självklart också dejtat en
hel del (efter ett långt äktenskap).
KONTAKT FÖRFATTARE:
Pia Hall
vegobruden@gmail.com
Tel 070-358 56 65

Du är ju väldigt positiv till det här med nätdejtande, finns det inte en trist baksida med
det också? Ghosting, köttmarknad, ytlighet och så vidare?
”Klart att man träffar på folk som gör en besviken och att man själv säkert gör andra
besvikna. Men det roliga och goda väger över! Det handlar ju om att våga utsätta sig för
möjligheter, det är alltid lite riskfyllt att öppna sig för möjligheten att bli sårad.”
Har du något generellt tips vad det gäller dejting?
”Tänk över vad du vill med att dejta. Försök att komma fram till vad du vill med en
relation – det är många som inte har reflekterat över och på det sättet famlar lite i mörkret
i dejtingdjungeln. Och som jag redan sagt: Ha kul! Tänk att den där människan du träffar
kanske inte är din andra hälft, men att ni kanske kan ha kul tillsammans. Man vet aldrig,
ni kanske till och med gör en bok ihop.”
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