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SAMMANFATTNING 

Sugardejting omfattar en organiserad dejtingaktivitet där företrädesvis äldre män möter unga 

kvinnor som förses med någon form av ersättning för umgänge, där sex är en underförstådd del. 

Forskning som rör liknande fenomen beskriver att unga med problem rörande sex, 

familjerelationer och kognitiva funktioner ofta väljer riskbeteenden.  

I Sverige har fenomenet sugardejting uppmärksammats, men med enbart lite forskning. Den 

kriminalpolitiska diskursen i relation till sugardejting hänvisar till prostitution och förklarar att 

sex är en del i byteshandeln. I linje med tidigare forskning visar vår studie att det primärt varit 

den ersättning de erhållit som motiverat studiens deltagare till att involvera sig i sugardejting. I 

kontrast till andra länder indikerar vår studie att sugardejting i Sverige är en dold variant av 

sexhandel. Studien syftar till att undersöka förståelsen för sugardejting hos personer som är 

eller varit verksamma inom detta. Studiens empiriska material har erhållits från 10 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med kvinnor och män. Materialet har bearbetats med 

en hermeneutik metodansats. Studiens resultat som är utifrån ett inifrånperspektiv antyder att 

tolkningen av sugardejting är varierande beroende på vem som berättar. Vi använde oss av den 

existentiella ansatsen och dess teoretiska begrepp för att nå en djupare förståelse om vilka 

anledningar som lyfts fram i våra informanters berättelser om sina av tolkningar av 

sugardejting. 

Nyckelord: trading sex, compensated dating, transactional sex, sugardatning, economic 

exchange    
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1 INLEDNING 

Den digitala tekniken spelar en stor roll i våra liv idag - internet och sociala medier är större än 

någonsin tack vare den omvälvande samhällsutvecklingen som IT-revolutionen inneburit. De 

flesta människor har tillgång till en smartphone eller en bärbar dator, vilket gör att de kan 

spendera mycket tid online för olika sorters tjänster. Förutom att människor utnyttjar tjänster 

som att handla varor på internet så har även människors sociala kontakter och kommunikation 

via internet expanderat. I detta sammanhang verkar internet ha blivit en naturlig arena för att 

hitta information om olika saker, människor, och potentiella romantiska och sexuella relationer. 

I dagens samhälle växer vi upp med en allmän uppfattning om att utforska sin sexualitet och 

skapa olika typer av sociala relationer som normala delar av unga människors liv.  Internets 

utveckling och tillgänglighet kan vara en bidragande faktor till att sexuella tjänster 

marknadsförs och förmedlas mot ersättningar av olika slag. Genom ett klick kan människan 

utifrån sina preferenser välja en annan människa för tillfälliga nöjen och njutning. Internet har 

också blivit populärt för sexuella ändamål på grund av denna lättillgänglighet men också på 

grund av att interaktionen på internet erbjuder stora möjligheter till anonymitet. Idag har 

internet ett flertal dejtingsajter att välja mellan där geografiska platser, utseenden, intressen och 

språk etcetera lyfts fram som variabler som ska matchas. Olika webbsidor marknadsför sexuella 

tjänster både direkt och indirekt. De olika webbsidorna erbjuder människor kärlek eller bara 

möjligheter till att träffa andra människor som delar ens idéer, intresse och ambitioner.  

Fenomenet ’sugardejting’, som är vår studies fokus, marknadsförs på nätet på liknande sätt, där 

framgångsrika singlar söker en ömsesidigt givande relation med romantiska inslag. Det finns 

webbsidor som stödjer sugardejting som vänder sig till män med pengar och beskriver att 

pengarna kan sättas till god användning. De marknadsför även till kvinnor som är trötta på att 

dejta vanliga män till att söka en öppen och ärlig atmosfär1. Allt som behövs på denna typ av 

plattform är en giltig e-postadress för att skapa en profil och därefter börja dejta ”rika”, 

”romantiska” och ”smarta” män som erbjuder ”intellektuella samtal”. Webbsidan skriver att 

kvinnor som ”signar upp sig” på webbsidan är starka människor som vet de vill, och att de inte 

är rädda för att gå efter det. webbsidan klargör att syftet är att bidra till skapandet av ärliga och 

rättvisa romantiska relationer. Sugardejting handlar alltså enligt denna bild inte om att dra nytta 

av andra människor utan verkar handla om en inre önskan att sluta slösa tid på relationer som 

inte leder någonstans. En annan webbsida marknadsför sig på följande sätt:  

”Om du letar efter någon som uppskattar förhållanden, tycker att gåvor är romantiska 

eller till och med att en natts romans är vad du behöver i detta ögonblick av liv, är 

sugardejting perfekt för dig.” (Sugardaters, 2019) 

I vår studie kommer vi att ta del av sugarbabies och sugardaddies upplevelser och anledningar 

av sugardejting. Vi tänker att människor är olika, har olika intressen och olika behov vilket 

därav blir studiens syfte: att försöka beskriva och tolka fenomenet utifrån informanternas syn 

på sugardejting. Vårt empiriska underlag ger också oss möjligheten till att beskriva och 

analysera personliga upplevelser. Fenomenet sugardejting tolkas inledningsvis som att 

människors intimitet byts ut mot gåvor, resor, lyxig konsumtion och ekonomisk ersättning. 

Sugardejting har benämnts som en “gråzonprostitution” eller med andra termer som gör 

 

1 Rcrusselphotography.com 
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liknelser med prostitution. Vi som skriver denna uppsats ställs också inför en ständigt pågående 

reflektion under vårt arbete kring hur sugardejting ska betraktas; handlar fenomenet om två 

människor som träffas för att ha en trevlig stund på lika villkor eller bör det betraktas som en 

våldsam sexuell handling? Fenomenet har inte studerats i Sverige i samma utsträckning som 

det har gjorts i andra länder, vilket därför väckte ett intresse hos oss att undersöka fenomenet 

sugardejting med förhoppningen att kunna bidra till mer kunskap för forskningsfältet. 

Genusforskaren Sofia Strid och Lena Gunnarsson har exempelvis fått 3.5 miljoner kronor av 

statligt forskningsstöd för att studera fenomenet sugardejting eftersom kunskapsluckan bedöms 

inifrån detta forskningsfält till att vara så stor just nu. En annan anledning till att vi valde ämnet 

är att vi vill, genom denna studie försöka förstå de tankemönster, upplevelser och anledningar 

som tenderar leda till att välja denna sugardejting. Med tanke på att det finns en relativ liten del 

av forskningen som faktiskt adresserar vårt ämne så anser vi att vår studie har relevans för 

samhällsutvecklingen och för forskningen genom att vi får ta del av de aktiva inom sugadejting 

deltagarnas berättelser. 

1.1 Bakgrund  
Dejtigsajten Rich Meet Beautiful marknadsför till kvinnor hur man kan gå tillväga för att hitta 

en sugardaddy. Webbsidan understryker att relationen är fri från sexuella tjänster och att det är 

viktigt att parterna är medvetna om att köp av sexuella tjänster är olagligt i Sverige. Parterna 

har däremot rätt att uppge sina sexuella preferenser och avslöja sin sexlust. Relationen är enbart 

till för att njuta av varandras sällskap där omhändertagande och bortskämdhet är nyckelorden2.  

I Sverige uppfattas sugardejting som något destruktivt där unga människor utnyttjas och 

exploateras mot att de erhåller pengar. Sugardejting benämns som en ny form av prostitution 

som behöver regleras, men tolkningarna går isär. Simon Häggström som är specialiserad polis 

på prostitution och människohandel vid Nationella operativa avdelningen, NOA, skriver i 

samma linje att sugardejting är en form av prostitution. Häggström förklarar vidare att 

sugardejting innefattar äldre män som ingår avtal med unga kvinnor i utbyte mot pengar, kläder, 

resor och middagar får umgänge, intimitet och i många fall sex3. Pär Englund som är 

kriminalinspektör berättar att sugardejting är något som pågår i hela landet. Pär betonar att till 

skillnad från andra typer av prostitution så handlar inte sugardejting enbart om pengar. Han 

understryker att just i Sverige deltar unga flickor i en sådan aktivitet av helt andra skäl såsom 

psykologiska faktorer, exempelvis unga tjejer som har obearbetade problematik. I ett reportage 

med Mia Schyberg så berättar Schyberg att sugardejting är idag utbrett i Sverige och många 

unga människor lockas in i sådana slags av aktiviteter. Mia Schyberg är regionkoordinator mot 

människohandel och prostitution i Bergslagen, som inkluderar Värmanland, Dalarna och 

Örebro. Schyberg betonar att sugardejting är ett stort problem i regionen och hon berättar att 

det finns 130 annonser på just en av alla sidor som finns i Värmland. Schyberg berättar i linje 

med Häggström att det slutar nästan alltid med att tjejerna säljer sexuella tjänster och berättar 

att de tjejer hon har pratat med har velat ha bekräftelse och spänning. Schyberg understryker att 

det handlar om en sexhandling som bara blir grövre och grövre och att sugardejting inte ska 

benämnas som en relation utan som en våldsam sexuell handling. Schyberg berättar även att 

 

2 Nyheter24 (08/17–2017) 
3 Svenska Dagbladet (10/07–2018) 
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sugardejting handlar om en part som betalar för att utföra saker som han annars inte skulle ha 

gjort med sin partner. Den yngsta flickan som Schyberg har träffat på var 14 år.4 

När vi tittar på hur kvinnor resonerar i media kring sugardejting så verkar åsikterna skilja sig 

åt. Kvinnorna som ser sig själva som en sugarbaby uttrycker att sugardejting inte borde vara 

tabubelagt och att parterna själva ska få bestämma vad för slags umgänge de vill ha och att 

sugarbaby och sugardaddy relationen är generellt fri från sexuellt umgänge. Dessa kvinnor ser 

även på sugardejting som ett sätt att hjälpa en man som behöver närhet och umgänge, eller ett 

sätt att betala av studielån samt avbetalningar men betonar ändå vikten av att sugardejting är en 

relation på bådas villkor. Att man själv väljer hur man vill ha det i relationen. Många kvinnor 

förklarar även att de får uppleva saker som de har inte ekonomin till såsom lyxiga middagar 

och resor5.  

I ett nyhetsreportage som är driven av Abigail (2014) så berättar fem kvinnor om deras 

erfarenheter och deras syn på sugardejting. Dessa fem kvinnor berättar om sin livsstil och att 

sugardejting inte enbart handlar om lyxiga materiella ting utan det handlar om att uppnå 

specifika personliga mål som de har på sin agenda. En kvinna som deltar i reportaget berättar 

att sugardejting har blivit ett hållbart ekonomiskt alternativ för många ungdomar som inte kan 

betala studielån, inte har råd med hyra eller inte har färdigheter och erfarenheter för att få 

heltidsjobb efter högskolan. Hon skriver även att relationer länge har varit transnationellt i 

amerikansk kultur, där kvinnor ger upp sin karriär för att fostra barn och ta hand om hemmet, i 

gengäld tar männen hand om mat, kläder och bidrar med ekonomisk säkerhet. En annan kvinna 

berättar i reportaget att sugardejting inte skiljer sig från vad många redan gör: gifta sig för 

pengar. Hon berättar vidare att sugarbabies inte ska ses som några guldgrävare utan som 

människor med ambitioner, och inte som att de bara längtar efter märkessaker eller att alla 

sugardaddies är hemska män. Kvinnorna i reportaget försvarar fenomenet sugardejting genom 

att ange sig själva som referenser. Kvinnorna berättar även att alla de som är involverad i 

fenomenet har en högutbildnings status, som utbildningar från prestigefyllda skolor som 

Princeton i USA.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Vårt övergripande syfte med vår studie är, som antytts i inledningen, att undersöka kvinnor och 

mäns erfarenheter av sugardejting. I vår hermeneutiske studie kommer vi att genomföra 

semistrukturerade intervjuer för att undersöka informanternas upplevelser, men vi kommer 

även i intervjuerna sondera vilka anledningar uppges till att vara en sugarbaby och vad som kan 

driva människor till att istället hitta en partner genom sugardejting. De frågeställningar som 

guidar oss i denna studie är därför följande: 

- Hur beskriver och upplever sugarbabies sina relationer med en sugardaddy?  

- Hur tolkar de sina erfarenheter och upplevelser av sugardejting? 

- Vilka anledningar ges till sugardejting? 

 

4 Sveriges Radio, (08/18 2019) 
5 Nyheter24, (07/30–2017) 
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- Vilka är de positiva och negativa aspekterna av sugardejting? 

1.3 Studiens avgränsningar 
Vi har valt att intervjua åtta sugarbabies och två sugardaddies. Anledning till denna begräsning 

är att vår förståelse av fenomenet innebär att de mest förkommande fallen innefattar en man 

som betalar för sällskap och intimitet hos en kvinna. Vi bedömde att det ändå är viktigt att få 

med två intervjuer med männen för att få en större förståelse av fenomenet men också hur 

sugardejting fungerar i praktiken samt vad som möjligen kan sägas motivera båda parterna. Vi 

har valt en hermeneutisk ansats på grund av studiens syfte till att sträva efter en variation av 

berättelser. Genom att inkludera både sugarbabes och sugardaddies berättelser ger detta oss 

variation för att kunna nå en djupare förståelse, kunskap och insikt om vad sugardejting innebär 

för båda parterna.  

1.4 Begreppsanvändning i studien 
Begreppsanvändningen inför vår studie kommer att innefatta fem specifika begrepp som vi 

uppfattar som väsentliga att klargöra på ett tidigt stadium. Sugardejting omfattar i de flesta fall 

en heterosexuell relation som består av ett arrangemang mellan en man och en kvinna, vilka 

ingår ett avtal om ersättning för relationen. Kontakten mellan parterna sker vanligtvis via 

speciella datingsajter men kan även förekomma via annonser. Sugardejting heter fenomenet i 

Sverige men sugardejting är även känt under andra namn i andra länder. I exempelvis Hong 

Kong heter fenomenet compensated dating och i Holland heter det transactional sex. Både 

compensated dating och transactional sex kommer vi förklara i avsnittet som presenterar 

tidigare forskning. En Sugardaddy är vanligtvis en man mellan 20–55 års ålder som kan 

finansiera en yngre kvinnas livsstil. Vanligtvis är mannen den äldre parten som är förmögen 

och betalar den unga kvinnan för umgänge. Betalningen kan ske i form av kläder, resor, pengar 

eller enligt överenskommelse. En Sugarbaby är ung kvinna mellan 18 och 30 år som gett 

uttryck för att vilja bli omhändertagen finansiellt i utbyte mot hennes sällskap.  

1.5 Disposition  
Inledningsvis har vi presenterat en redogörelse och en beskrivning av fenomenet sugardejting 

utifrån dess bakgrund samt hur fenomenet tolkas och förstås. Vi har även presenterat en kort 

sammanfattning av de olika begrepp som kommer att användas under studiens gång. Därefter 

beskrivs tidigare forskning utifrån de vetenskapliga artiklar som vi funnit relevanta för denna 

studie vilket följs av en beskrivning av vårt teoretiska ramverk. Vidare behandlas val av metod 

och vårt tillvägagångssätt med studien, genomförande, urval och den hermeneutiska 

analysmetoden. Slutligen presenterar vi vår analys av studiens resultat och uppsatsens resultat 

slutförs med en sammanfattning samt slutlig diskussion. Avslutningsvis lyfts våra egna 

reflektioner fram.  

2 TIDIGARE FORSKNING  

I följande kapitel redogör vi för den tidigare forskning som vi anser är relevant i förhållande till 

vår studie och som berör olika delar av forskningsfrågan. Tio vetenskapligt granskade artiklar 

har valts ut för att se över hur ämnet sugarbabies och sugardejting har adresserats i tidigare 

studier. Artiklar som presenteras i detta avsnitt har undersökt kommunikation och beteende som 
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sker via internet, ungas attityder och beteenden rörande sexualitet, sexuella tjänster för 

ersättning och ekonomiska omständigheter. Vi har tematiserat den tidigare forskningen och 

presenterar den under rubrikerna: sugardejting i världen, sexuell aktivitet och risktagande på 

internet, sexuella tjänster mot ersättning och varför betalar män för sexuella tjänster. Med 

hjälp av tidigare forskning kan vi få en större förståelse kring hur våra informanter väljer att 

aktivera sig inom sugardejting. För att hitta artiklar som är relevanta för studien har vi använt 

oss av Mälardalens högskolans databaser och sökt med nyckelord som ”trading sex”, 

”compensated dating ”, ”sugardejting”, ”sugar daddy” och ”economic Exchange”. 

Temaindelningen i kapitlet syftar till att presentera den vetenskapliga kunskapsbasen gällande 

sugardejting, Sammantaget har detta lett till att vårt underlag fokuserar på sex som bytesvara, 

attityder kring detta och ekonomiska villkor. Vi har en tanke om att sugardejting verkar 

understryka ekonomiska villkor mellan kvinnor och män, vilket vidare utlöser en initiativkraft 

för sugarbabies att få tillgång till bättre livsupplevelser.  

2.1 Sugardejting i världen  
Fenomenet sugardejting är, som vi nämnt innan, ganska outforskat och vi har då mötts av ett 

behov av att vidga vår sökprocess. Vi har sökt på sugardejting som huvudterm och funnit 

liknande uppsättningar som kan associeras med vårt fenomen fast i andra delar av världen. 

Inom detta tema presenteras först en artikel som är skriven av Cheung, C., Jia, X., Li, J., & Lee, 

T (2016) och behandlar ämnet ”compensated dating”. Compensated dating är ett fenomen i 

Asien där unga kvinnor går ut på dejt med äldre män med syfte att få pengar, gåvor eller 

märkesvaror. För att uppfylla denna studies syfte utförde kvalitativa intervjuer med kvinnor 

som hade en genomsnittlig ålder på 17,4 år och bland dem hade 70,3% samlag vid kompenserad 

datering, och de resterande 29,7% visade sig ha intima- eller sexuella aktiviteter som var annat 

än sexuellt samlag. Cirka en femtedel av intervjudeltagarena hade utövat compensated datering 

före 15 års ålder fast alla kvinnor som deltog hade utövat compensated datering före 18 års 

ålder. Resultat av intervjuer bekräftade att de unga flickorna hade behov av att söka socialt 

godkännande, bekräftelse och få sitt värde bekräftat. Det fanns även socioekonomiska problem 

som ledde till att flickorna började med dejtingsformen compensated dating. Det handlade om 

familjens krav på att tjäna pengar och ”hitta kärleken” som drev flickorna till att tillfredsställa 

ett behov av pengar och sexualitet. Tjejerna växte upp med förväntningar från föräldrarna som 

förklarade att när de inledde en relation med en man så skulle tjejerna se till att de inte fick 

gåvor från deras partner utan skulle ta ersättning i form av pengar. En av tjejerna berättade om 

sitt behov av sexuell tillfredställelse och att ändamålet inte handlade om behovet av pengar. 

Vidare berättade tjejerna att det finns en viss överenskommelse inom compensated dating som 

visade på olika typer av sexuella aktiviteter. En vanlig träff skedde vanligtvis på hotell men det 

kunde även ske i en bar, nattklubb eller andra nöjesställen. En av tjejerna berättade:  

” (In the hotel room,) I turn on the dim light and then complete the (sexual) activity quickly. I 

then wear trousers, get money, and exit”. 

Kommunikationen mellan parterna gällande kommande träff skedde via internet eller 

telefonsamtal.  

Vidare skriver Cheung et.al om att oron är nödvändig för det nya fenomenet eftersom 

compensated dating ses som omoraliskt och socialt skadligt. Den sexuella normen i Hong Kong 

är konservativ och denna typ av dejting anses vara avvikande från normen men det handlar inte 



   

 

11 

 

enbart om normer utan även om olika riskaspekter som ökar med fenomenet. Risker kan uppstå 

i relation till lagen, moralen, och hälsan. Risken är stor att man sprider en smitta, En 

undersökning som omfattade 80st tonåriga flickor visade att 3,6% rapporterades ha en 

könssjukdom och kroppskada. Moralens problematik är att det handlar om en människans 

kropps värde. I Hong Kong är lagen kring fenomenet inte reglerat, men det finns juridiskt stöd 

eftersom fenomenet presenterar exploatering och förtryck som kvinnorna blir offer för.  

En annan studie vi tagit del av berör en social debatt gällande holländares upplevelser av att ha 

sex i utbyte mot pengar eller en materiell belöning. Socialpsykologen Van de Walle el.al 

använde sig av trettio halvstrukturerade intervjuer som genomfördes med både unga holländska 

män och kvinnor mellan 14 och 24 år. Deltagarna uttryckte i de enskilda intervjuerna sina 

åsikter och berättade att de tyckte att det var bättre att ha sex som handel än att jobba med andra 

jobb. Studiens deltagare ansåg inte att handel med sex är prostitution. Deltagarna förklarade att 

ordet prostitution är laddat med negativa känslor och att de inte kunde identifiera sig själva med 

den termen. Vissa utryckte att handel med sex är en tillfällig akt och att det finns ett större mål 

i sikte än just sex och att fenomenet därför inte borde ses som prostitution. Fenomenet var även 

annorlunda på andra sätt då det skedde i tysta och privata rum medan prostitution är synligt och 

öppet. Andra deltagare svarade att skillnaden också är att de är selektiva när det gäller att ta 

betalt för sex, till skillnad från prostituerade som accepterar vilken kund som helst för pengarna 

samt utför sexuella varierande tjänster som passar kunden. Deltagarna berättade vidare att här 

är det de själva som bestämmer när, var och hur, samt vilka tjänster som ska utföras. 

Belöningarna som deltagarna beskriver varierar från mobiltelefonkrediter och alkoholhaltiga 

drycker till märkeskläder.  

Deltagarna berättade om olika former av problematik i sina familjesituationer men erfarenheter 

av fysiskt våld eller sexuell utsatthet var sällsynta i denna studie. Dock konstaterar deltagarna 

att de kände att de har blivit försummade av sina föräldrar. Deltagarna hade en relativt tidig 

sexuell debut och ingen av dem var äldre än 16 år när de började ha sex. Fem av deltagarna var 

endast tolv år gamla när de hade samlag för första gången, erfarenheterna bland de andra 

deltagarna skilde sig åt. För vissa var belöningen bara en aspekt av att ha sex med någon som 

var attraktiv och tyckte att hela situationen var spännande medan en annan deltagare endast 

sökte män på internet på grund av att hon precis hade lämnat sitt jobb och var i behov av pengar, 

men även att spänningen var en faktor. Vidare berättade ännu en deltagare att pengar inte var 

motivet utan att det endast var av nyfikenhet. En annan kvinnlig deltagare uttalade sig om en 

annan situation där hon hade blivit kontaktat av en man som bad henne jobba som värdinna på 

en konferens. Mannen berättade sedan att han ville ha sex med henne och bokade ett hotellrum. 

Mannen hade försett henne med en dyr designerklänning och hon berättade att hela situationen 

var förvirrade men att hon spenderade natten med honom ändå. Efter träffen försatte han att 

köpa henne gåvor i utbyte mot sex. Kvinnan förklarade vidare att det var kombinationen av de 

dyra gåvorna och den uppmärksamhet mannen gav henne som fick henne att fortsätta. De flesta 

deltagare nämnde att det endast var beroende på belöning som utgjorde motivation till att ha 

sex med en viss person men för alla var inte belöningen alltid en faktor för dessa deltagare. En 

deltagare berättade om att hon hade flytt hemifrån och behövde en plats att sova på vilket drev 

henne att kontakta män med pengar. 

Studiens slutliga resultat visade att det fanns skillnader i deltagarnas erfarenheter och att de är 

baserade på olika utbildningsnivåer. De som hade hög utbildningsnivå berättade att handlingen 

var enbart baserat på spänning och nyfikenhet medan för de med låg utbildning berättade att 
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det handlade om den ekonomiska kris de befann sig i. Familj-och ungdomsministern i Holland 

uttryckte sin oro till att ” en hel generation är i fara”. I länder som Afrika ses inte sexuella 

tjänster i utbytte av gåvor eller pengar som omoraliskt eller förnedrade. Det ingår i deras kultur, 

men i västereuropiska kulturer anses sexuella tjänster i ekonomiskt utbyte som moraliskt fel6. 

2.2 Sexuell aktivitet och risktagande på internet 
I temat gällande sexuell aktivitet och risktagande på internet har vi undersökt en studie skriven 

av barn-och ungdomspsykiatrikerna Jonsson, L., Bladh, M., Priebe, G., & Svedin, C. (2015). 

Författarna understryker att sexuell aktivitet på internet kan leda till positiva upplevelser för 

ungdomar eller leda till att de deltar i riskabelt beteende som kan leda till sexuella övergrepp 

eller sexuellt ofredande. Undersökningsgruppen valdes av SCB med hjälp av information från 

det svenska skolregistret och utvalde 3432 människor med ålder mellan 16 och 22 år som 

delades in i fem olika grupper. De flesta ungdomar vet om riskerna online men kanske inte 

alltid är medvetna om konsekvenserna. Konsekvenserna kan leda till att få oönskade 

förfrågningar om sex eller sexuella bilder som i sin tur leder till osäkra sexuella kontakter som 

leder till sexuellt överförda sjukdomar och graviditet eller i värsta fall för sexuellt övergrepp. 

Olika sexuella beteenden på nätet har visat sig vara förknippade med psykologiska och sociala 

problem såsom affektiva störningar, depression och beteendeproblem inklusive missbruk. I 

studien tar de fram att människor som sålt sex online i större utsträckning inte bodde med sina 

föräldrar samt rapporterade sämre psykisk hälsa i jämförelse med deltagare som inte sålt sex. 

Resultatet visade att sämre anknytning till föräldrar, tidigare utsatthet för våld eller sexuellt 

våld samt erfarenhet av drogbruk uppges påverkar unga till att forma ett risksökande beteende. 

Något som i förlängningen leder till att gruppen tar större risker och i större utsträckning 

rapporterar att de sålt sexuella tjänster via internet. Människor med sexuellt beteende online har 

allt vanligare att anvisa till att missbruka rökning, alkohol och droger i vardagen. Även en tidig 

sexuell debut visade sig vara en faktor till ett risktagande beteende. 

I en annan studie gällande sexuell aktivitet och risktagande på internet under detta tema tas 

attitydförändringar som omfattar ungas attityder och beteenden rörande sexualitet upp. Inför, 

Lindroth och kollegornas studie inom hälsa och samhälle7 skickades en enkät ut till 15 000 

ungdomar och vuxna med syfte att generera ett vetenskapligt underlag för utformande av 

hälsofrämjande insatser. Studiens resultat framvisade att de flesta unga människor är positiva 

till sina tidigare sexuella erfarenheter men även att det fanns ett relativt utbrett sexuellt 

risktagande hos dem. Författarna skriver i artikeln att det fanns flera olika riskfaktorer, såsom 

att personen har blivit utsatt för sexuella övergrepp, dåligt omhändertagande, depression eller 

alkoholmissbruk. Medelåldern för sexdebut bland både tjejer och killar är 16,3 år. Vid 

sexdebuten var det mer än hälften av tjejerna och en tredjedel av killarna som säger sig ha 

druckit alkohol och en fjärdedel av tjejerna anger att de var mycket berusade. Studien visade 

även på att 27,5% av tjejerna har erfarenheter av att ha fått ersättning eller betalning för en 

sexuell tjänst. Fast många var positiva till tidigare sexuella erfarenheter så rapportera en större 

andel av deltagarna att de har erfarenheter av att ha blivit utsatta för sexuella handlingar mot 

sin egen vilja, och företeelsen kan tolkas till att de kan ha blivit traumatiserande. Ungdomar 

med kognitiva funktionsnedsättningar löper större risk att hamna i en sexuell risksituation 

 

6 van de Walle, R., Picavet, C., van Berlo, W., & Verhoeff, A. (2012) 
7 Lindroth, M., Löfgren-Mårtenson, C., Månsson, S., & Löfgren-Mårtenson, L. (2012) 
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eftersom längtan att leva ”som alla andra” är stor. Konsekvensen blir att personen får 

svårigheter med att uppfatta vad som handlar om den egna sexuella lusten respektive vad andras 

behov och önskningar är. Kvinnors erfarenheter med att få ersättning för sex kan förklaras med 

att flickor har internaliserats i samhälle där en del av kvinnans kapital är hennes sexualitet. 

Människor som har erfarenheter av att ha sålt sex är högkonsumenter av alkohol, cannabis eller 

andra droger men att den tidiga sexdebuten har även haft en stor betydelse i vidare handling. 

Det finns en riksmedvetenhet bland deltagarna men denna bedöms inte som hotfull och risken 

avfärdas som oviktig. Författarna skriver att denna attityd om riskens betydelse kan helt enkelt 

handla om endast okunskap.  

Härnäst kommer vi presentera en artikel om online-dejting och på vilket sätt online-dating 

associeras med sexberoende och social ångest. Artikeln är skriven av beteendevetarna Zlot, Y., 

Goldstein, M., Cohen, K., & Weinstein, A. (2018) och redogör för internets framväxt samt det 

ökande användandet av detingsajter i linje med sexuella ändamål. Syftet med studien är att 

undersöka ifall social ångest och känslosökande är bidragande till sexberoende bland dem som 

använder detingsajter. Studien är baserad på 279 deltagare mellan 18 och 38 år där 128 var män 

och resterande 151 var kvinnor som besvarade ett frågeformulär på internet. Frågeformuläret 

innefattar skalor för social ångest, känslosökande och sexberoende (SAST). 

Resultatet från frågeformulären bekräftar att bland dejtingsajtsanvändarna så visades högre 

uppskattning än bland dem som inte använder dejtingssajter. För det andra hade deltagare som 

hade låga poäng av sexberoende mindre social ångest än deltagarna med höga poäng av sexuellt 

beroende. Det fanns ingen skillnad i känslosökande bland poängen mellan deltagare med låg 

och hög poäng av sexuellt beroende. Resultatet i studien visar på att det handlar mer om social 

ångest snarare än känslosökande. Resultatet visade också att kön är en viktig faktor som 

påverkar användningen av Internet-dejtingapplikationer för att få sexpartner. 

Vidare inom detta tema placerade vi en undersökning med ungdomar som är mellan 13 till 25 

år gamla som säljer och byter sexuella tjänster i Göteborg8. Socionomerna Abelsson och 

Hulusjö har både använd sig av enkäter och utfört intervjuer med ungdomar som har erfarenhet 

av att sälja eller byta sexuella tjänster. Av de 876 ungdomar som ingick i enkätstudien svarade 

80 människor på att de någon gång utfört sexuella handlingar mot någon form av ersättning 

såsom pengar, droger eller andra saker. Av alla 80 deltagare var det 43 killar (11, 4 procent av 

samtliga killar) och 37 tjejer (7,4 procent av samtliga tjejer) som svarade att de utfört dessa 

tjänster. 

I samhället finns det en syn på kvinnans sexualitet som ett sexuellt kapital, kroppen kan 

användas för att uppnå materiella fördelar. Denna syn bidrar till att unga tjejers byte eller 

försäljning av sexuella tjänster normaliserats. Ungdomar som deltog i studien uppgav att det 

vanligaste formen av ersättningen är pengar, därefter alkohol, droger eller en särskild aktivitet. 

Killarna i studien uppger i större skala att de har visat sitt könsorgan, haft analsex samt blivit 

fotograferade eller filmade i sexuella situationer mot ersättning. Första gången det skedde en 

transaktion av något slag var ungdomarna 16,5 år och de människor som ungdomarna fick 

kontakt med gav någon forma av ersättning på en mötesplats eller via internet. Det sker till slut 

 

8 Abelsson & Hulusjö, (2008) 
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en normaliseringsprocess eftersom ungdomarna befinner sig i arenor som möjliggör försäljning 

av sexuella tjänster.  

Även i denna studie har många av ungdomarna som deltagit varit utsatta för sexuella handlingar 

mot sin vilja. Ungdomarnas familjs dynamik träder fram som sårbar i form av 

anknytningsproblem, brist på omtanke av vuxna eller avsaknad av nätverk som skyddar mot 

utsatthet. Det fanns även problematik i ungdomarnas familjeförhållande där de har bevittnat 

våld eller själva blivit utsatta för våld. Incest har även förkommit. Många av ungdomarna 

berättade att de i samband med ett övergrepp fått något sorts komplement av förövaren och hur 

detta har varit en ingång till att ta emot ersättning för vidare sexuella tjänster i livet. 

Ungdomarna berättar själva om ett stort osäkerhets problem och bekräftelsebehov som kan vara 

en anledning bakom ett destruktivt agerande. Författarna skriver att låg självkänsla är en 

riskfaktor som leder till utsatthet i flera situationer men att låg självkänsla även leder till 

självskadebeteendet som många av dessa ungdomar uttalar sig om.  

Det framkom även under studiens gång att vissa av tjejerna i undersökningen hade sugardaddies 

som var mellan 25 – 40 år med god ekonomiska förutsättningar. Deras sugardaddy finansierade 

restaurangbesök samt köpte presenter och de flesta kontakter har skett via internet på diverse 

chatsajter. En del av tjejerna beskriver även sin sugardaddy som en ”pojkvän9”. 

2.3 Sexuella tjänster för ersättning 
Sexuella tjänster för ersättning har varit vanligt förekommande bland de tidigare artiklarna som 

vi presenterat och vi tänker att det handlar om ekonomiska levnadsvillkor.  

Denna artikel är från Regeringskansliet (1998) och presenterar ekonomiska omständigheter 

mellan kvinnor och män. Artikeln är en rapport från kvinnomaktsutredningen som omsätter 13 

volymer av forskningsrapporter och innehåller centrala begrepp såsom ekonomisk jämställdhet, 

- makt, - oberoende och ekonomiska resurser. Rapporten presenterar bristen på ekonomisk 

jämställdhet mellan kvinnor och män vilket i sitt resultat sammanför åtgärder för att hantera 

företeelsen. Kvinnomaktsutredningen konstaterar att Sverige som ett jämlikt land är en felaktig 

föreställning och deras argument utgår från arbetslivets faktorer som förklarar att hela 

arbetsdynamiken hanteras irrationellt. Vidare berättar rapporten att all hantering talar för hur 

svenska arbetsgivare agerar på arbetsmarknaden som senare påverkar arbetsfördelningen, inte 

bara på jobbet utan även i hemmet. Anledningen till att de olika levnads- och arbetsvillkor 

uppstår förklarar rapporten till att det handlar om vår syn på människor som sedan påverkar allt 

i vår vardag. Kvinnomaktsutredningen redogör vilka olika grunder män samt kvinnor har 

gällande sin existens och påstår bland annat att könsbyte vore mer lönsamt för kvinnor än vad 

utbildning, som är en indikator till arbetsliv och ger kunskap om livet, kan ge dem. 

Kvinnomaktsutredningen poängterar att männen dominerar på arbetsmarknaden än idag och att 

könssegregering fortfarande är ett faktum10.  

 

9 Jonna Abelsson & Anna Hulusjö, (2008) 
10 Regeringskansliet, (1998) 
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Ifall kvinnor upplever en ekonomisk situation som ojämlik kan man inte klandra att avundsjuka 

uppstår mot de som har en bättre situation gällande exempelvis materiella saker. Vissa kanske 

också tar situationen i egna händer och försöker få sitt liv att gå i den linje som eftertraktas. 

Nayar (2017), har i sin kommunikationstudie undersökt sugardejting för att förbättra förståelsen 

för vilka betydelser som uppstått gällande öppna kommodifierade realtioner. Forskaren har här 

använt sig av kvalitativ metod för att diskutera diskursen utifrån ekonomiska och emotionella 

dimensioner utifrån material som hittats på bloggar gällande sugardejting. Nayar resonerar om 

att det finns tydliga rättsliga skäl att hävda att sugardejting inte skulle vara prostitution samt att 

sugardejting skulle vara prostitution men ändå är det stigmatiserat. Ur exempelvis ett 

feministiskt perspektiv förklaras sex och intimitet att än idag vara präglade av ett traditionellt 

perspektiv där sex ses som heligt och speciellt vilket därför gör det problematiskt att acceptera 

sexuella affärsavtal. Studiens frågeställning är ifall sexarbete och romantiska relationers gränser 

motverkas eller omfamnas av de deltagande i aktiviteten sugardejting och syftet är att undersöka 

hur deltagarna skapar mening av de relationerna som de söker – studien fokuserar även på om 

sociala och kulturella normer gällande kvinnor har förändrats. Nayar poängterar även att istället 

för att lyfta fram likheter bland olika sexarbeten så borde snarare skillnader tas upp i likhet 

faktorer som inte är kopplade till sexuella relationer.  

Nayar har använt sig av textanalys för att, under en femårsperiod, kunna undersöka 5000 

kommentarer som innehöll diskussioner från offentliga blogginlägg på en av de största 

webbsidorna för sugardejting. Nayar har använt sig av öppen kodning för att analysera 

datainsamlingen som vidare kategoriserats till känslomässiga och ekonomiska distinktioner för 

att definiera sugardejting i relation till vanlig dejting samt sexarbete. Nayars resultat har visat 

att sugardejting innefattar strategier som drar till sig intimitet fast som avviker från normer och 

ideal för romantisk kärlek. Sugardejtare förklarade att deras val av en betald intima relation 

utger en mer jämställd och ömsesidigt förhållande än som för sexarbetare. Inom sugardejting 

förväntas en känslomässig tillgänglighet att uppstå från båda parter men att tillgängligheten är 

i behov av att tämjas. Parterna genomgår ett muntligt avtal och framför ett mått på arrangemang. 

Sugardejters definierar fenomenet som består av betald intimitet som en form av relation och 

inte som en tjänst, samt verkar sugardejting till att ge en bättre grund för att kunna kommunicera 

sina krav jämfört med vanlig dejting. Gällande de ekonomiska förhållandena så vänder de sig 

både till överlevnad och social rörlighet för kvinnorna. Nayar konstaterar att sugardejting verkar 

innefatta relationer som präglas av intimitet, kontakt och romantik som är i liknelse med vanliga 

dejtingupplevelser - men att sugardejting är mer autentiskt, spontant och mer anpassat efter 

individuella önskningar och behov. 

2.4 Varför betalar män för sexuella tjänster? 
I detta avsnitt presenterar vi en studie av Månsson (2003) gällande männen anledningar till 

sexköp. Det är även av vikt att belysa relevansen av mäns anledningar och upplevelser till 

sexköp inom sugardejting. Ur det transkriberande intervjumaterialet har det blivit uppenbarad 

att flertal sexuella tjänster utfördes i utbyte av pengar och gåvor.  

Tidigare forskning utifrån studier om prostitution och sexköp i Sverige och andra skandinaviska 

länder har visat att mer än en av tio män har betalat för sex någon gång i livet. Forskaren Sven-

Axel Månsson (2003) i socialt arbete har genom kvalitativa djupintervjuer med skandinaviska 

män analyserat resultat från olika studier.  Månsson presenterar fem diskurser till varför män 
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köper sex. Dessa diskurser benämner Månsson: “the fantasy of the dirty whore”, “another type 

of sex”, “no other women”, “consumer of sex” och “another type of women”. 

Den första diskursen, The fantasy of the “dirty whore” uttrycks genom att männen beskriver att 

fantasin om den ”smutsiga horan” är sexuellt spännande. Män motiveras till sexköp av 

nyfikenhet om föreställningen att ”horan” är en tillgänglig källa till att tillfredsställa männens 

dröm och erotiska fantasier.  

Den andra diskursen ”another type om sex” uttrycks genom männens fantasi att ha sex med en 

erfaren och smart kvinna som är villig att prestera olika typer av sexuella handlingar som 

männen inte skulle våga fråga sin partner om. Många män betalar för att bli sexuellt 

dominerande eller förnedrade på olika sätt, männen vill ge upp kontrollen och den maktposition 

som de har i deras vardag.  

Tredje diskursen som Månsson presenterar ”no other women” gäller män som finner det svårt 

att komma i kontakt eller inleda relationer med kvinnor. Dessa män betalar för sex för att de 

inte har möjlighet att träffa kvinnor på ett traditionellt sätt. Månsson skriver att männen 

presenterar den prostituerade som sympatisör med ett stort hjärta. Månsson skriver vidare att 

männen låtsas att det är ensamheten och inte lusten som driver dem att leta efter prostituerade.  

Den fjärde diskursen ”consumer of sex” beskriver Månsson att sexualitet och relationer mellan 

könen är socialt konstruerade vilket förklarar sättet män lever och pratar om prostitution 

fortfarande är beroende av sociala och ekonomiska specialiteter som råder i ett givet samhälle. 

Dagens män exploaterar pornografi och reklam för sex på ett sätt att prostitution ses av männen 

som ett köp av en vara. Dessa män är rädda för att inte kunna möta alla förväntningar från deras 

familjer, arbetsgivare och samhälle, de är trötta på att vara ansvariga. Inom prostitution finns 

det inga förväntningar, männen är fria att göra som de vill efter de har betalat, ingen 

känslomässig investering eller band existerar.  

I den sista diskursen ”another type of women” berättar Månsson att sexköp för männen handlar 

om att männen inte kan acceptera att samhället förändras ifrån manlig dominans. Vissa män 

reagerar och visar ilska och antifeministiska attityder. Männen upplever förlust av deras 

maskulinitet. Förlust känslan skriver Månsson kan vara en anledning till att män köper sex, på 

det sättet kan männen fortfarande utöva en slags dominans över kvinnorna.  

Härnäst kommer vi presentera en artikel om online-dating och på vilket sätt online-dating 

associeras med sexberoende och social ångest. Artikeln är skriven av beteendevetarna Zlot, Y., 

Goldstein, M., Cohen, K., & Weinstein, A. (2018) och redogör för internets framväxt samt det 

ökande användandet av detingssajter och sexuella ändamål. Syftet med studien är att undersöka 

ifall social ångest och känslosökande är bidragande till sexberoende bland dem som använder 

detingssajter. Studien är baserad på 279 deltagare mellan 18 och 38 år. Frågeformuläret omfatta 

skalor för social ångest, känslosökande och sexberoende (SAST). 

Resultatet från frågeformulären bekräftar två faktorer. För det första att bland 

dejtingssajtanvändarna så visades en högre uppskattning än bland dem som inte använder 

dejtingssajter. För det andra hade deltagare som hade låga poäng av sexberoende mindre social 

ångest än deltagarna med höga poäng av sexuellt beroende. Det fanns ingen skillnad i 

känslosökande bland poängen mellan deltagare med låg och hög poäng av sexuellt beroende. 

Resultatet i studien visar på att det handlar mer om social ångest snarare än känslosökande. 
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Resultatet visade också att kön är en viktig faktor som påverkar användningen av Internet-

dejtingapplikationer för att få sexpartner. 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning  
Den forskning som vi redogjort för i kapitlet visar på att det finns en stark koppling i de 

vetenskapliga studierna till att det inte handlar om ett förhållande mellan likvärdiga parter som 

går in i en relation på lika villkor utan om ett handelsutbyte där två parter har olika 

förutsättningar och befinner sig i olika situationer. Forskarnas slutliga resultat indikerar, till viss 

del att människors riskbeteende är framkallat av samspelande faktorer inom det psykologiska, 

psykiatriska och det sociala området. De gemensamma beröringspunkterna i studierna pekar på 

att människors förutsägelse av riskbeteende grundar i sexuellt förtryck, missbruk, tidig sexdebut 

och vårdslöshet.  

Deltagarna i studierna uppgav att de kom från en miljö där avsaknaden av disciplin och omsorg 

ledde till psykisk sårbarhet och ohälsa. Vidare antogs i studierna att mycket handlar om 

människors självbild och identitet. Personerna som deltog i studierna visade att de har gått 

genom kriser i livet som bidragit till att de har känt sig osäkra och förvirrade över sin egna 

identitet. Studiernas resultat visade även att kommunikation i den digitala världen underlättar 

för människor att delta i olika aktivitet där individen kan bibehålla sin anonymitet. Unga i en 

ekonomisk utsatthet var en av de indikatorer som det talades om flerantal gånger i studierna. 

Oron över ekonomi skapar ångest och stress. Forskarna kunde se en koppling till kvinnornas 

familjedynamik, som människors upplevelse av försummelse av sina föräldrar. Den studie som 

genförts av Cheung, C., Jia, X., Li, J., & Lee, T var den första som visade att ersättning är en 

del av en kultur. Tjejerna berättade att de socialiserades in i en tidig ålder och att när de väl 

inledde en relation med en man så skulle tjejerna se till att de inte skulle få gåvor från sina 

partners utan att de skulle ta ersättning i form av pengar. Flickorna hade lärt sig att använda sin 

sexualitet för att behaga sina familjer. Människor såg det som en logisk handling att få 

ersättning för deras sexuella tjänster och umgänge. Av dessa studier som vi har valt att 

undersöka kan vi dra slutsatsen att det inte finns specifika typer av människor som involverar 

sig i sugardejting. Det fanns skillnader i deltagarens erfarenheter beroende på bakgrund och 

livsstil. Utifrån det sociala kapitalet förklarades motivet till att vara med någon för pengar eller 

gåvornas skull. De ekonomiska förutsättningarna var ett av förhållandena till att människor 

träffade män för pengar eller gåvor. Tidigare forskning har också funnit att bekräftelse och 

socialt godkännande var viktigt för människor och att detta var en anledning till att de tog emot 

ersättning för sexuella handlingar. Resultat från studierna som Månsson presenterar visade att 

männen köpte sex för att det var känslomässigt enklare alternativ, männen ville döva ensamhet 

men också på grund av sexuellt missnöje i en parrelation. Månsson skriver att det verkar handla 

om motmakt mot det moderna feministiska förhållningssätt som attityder till jämställdhet 

mellan män och kvinnor.  

2.6 Vårt bidrag till fältet  
I genomgången av tidigare forskning fann vi väldigt få studier kring sugarbabies, sugardaddies 

och sugardejting i Sverige. Tidigare forskning pekar på att sugardejting går ner i åldrarna och 

framställds i media som prostitution. Poliser som Simon Häggström har uttalat sig i olika forum 

om att sugardejting är prostitution i lyxförpackning, där unga människor blir utsatta för sexuella 

handlingar för ersättning i olika former.  Vad vi tyckte verkade intressant med den tidigare 
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forskningen var att ett flertal av tjejerna inte tyckte att de blivit utsatta, de ville inte heller uppge 

att sugardejting omfattar sexhandel utan resonerade kring att de är i en slags intim relation. Vårt 

empiriska material kommer från informanter som själva har varit angelägna om att dela med 

sig av sina tankar, känslor och upplevelser gällande sugardejting. Genom att informanterna har 

delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser så kan denna kunskap öka medvetenhet såväl 

hos allmänheten så som hos professionella. Vår förståelse är att varje samhälle skapar 

avgränsningar genom normalitet och därmed sätter gränser för vad som kan anses som ”sjukt” 

och ”friskt” uppträdande. Vårt bidrag till fältet är den kunskap som tas upp i studien, som genom 

teori och begrepp möjliggör till förklaring samt till att försöka förstå våra informanters val, 

handlingar och beteende. I kommande avsnitt kommer vi redogöra för vilken teoretisk- och 

begreppslig referensram vi kommer använda oss av.   

3 TEORI OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM  

I detta avsnitt presenteras det existentiella perspektivet och dess teoretiska begrepp som våra 

analytiska verktyg inför vårt arbete med den insamlade empirin. Valet av teoretiska 

utgångspunkter syftar till att hjälpa oss att sortera deltagarnas livsaspekter. Vi anser att 

intervjupersonernas berättelser om sugardejting kan förklaras utifrån existentialismen och dess 

perspektiv på människans existens, genom att existentialismen utgår från ett förhållningssätt  

fokuserat på att välja sin egen väg oavsett vad andra tycker och tänker. Vi kommer först 

presentera Heideggers begrepp vara-i-världen för att stärka Erich Fromms tankar om Att ha 

eller att vara, vilket handlar om två olika livsformer som utvecklats genom nya världsperspektiv 

och är dessutom applicerbar på livsattityder samt enskilda förhållningssätt.  

3.1 Den existentiella teorin 
Det existentiella teoretiska perspektivet har, kort sagt, en strävan efter att kunna förstå 

människan. Vi människor är olika och uppfattar världen därefter, dessutom uppfattar vi oss 

själva och andra på olika sätt. I den existentiella teorin är de mest fundamentala frågorna om 

livet i fokus, vilket passar till vårt syfte med studien då vi strävar efter att beröra en viss del 

normativa frågor som har att göra med hur man förstår hur livet bör levas. Eftersom människan 

uppfattar världen på olika sätt så har de också varierande föreställningar för hur man orienterar 

sig i den och ofta förekommer kausala samband som konsekvens.  

Det existentiella perspektivet har influenser från flera olika filosofier, men något alla har 

gemensamt, är samma grundantaganden gällande subjektiviteten – att människan är en 

tänkande och reflexerande varelse. De existentiella filosofierna betonar att människans existens 

är konkret och faktisk, att människan själv besitter kunskapen om den egna existensen, men 

under tiden som människan existerar står hen framför en mängd valmöjligheter. Subjektiviteten 

blir då väsentlig när människan ska agera utifrån sin existens. Existens är människans tillvaro 

och verklighet.  

Det mest centrala inom existentiella perspektivet gällande existensen är frihet, ångest samt 

existens före essensen, intentionalitet och ond tro. Tanken med dessa begrepp är att de 



   

 

19 

 

förhållningsvis skulle kunna hjälpa människor att leva ett gott och ”rätt” handlingsmotiverande 

liv11.  

3.1.1 Existentialismens fyra pelare   

Enligt existentialismens livsåskådning är frihet existensens villkor, frihet skapar spänning och 

begränsningar i förhållande till och hos människan men när människan försöker göra avtryck 

för att skapa mening gällande sin existens blir det konsekvenser. En handling som att dela med 

sig av personlig information till främlingar kan som konsekvens kränka den personliga 

integriteten, genom till exempel identifikationsstöld eller förföljelse. Existentialismen betonar 

att människan är fri att göra som hen vill, men medvetenheten om denna frihet och existens 

skapar känslor som ångest. Ångest är dock något positivt inom existentialismen då den talar 

om att något är fel och syftar till att vara handlingsmotiverande – som exempel kan ångest styra 

människan till andra livsvillkor och lära sig av sina misstag. 

Människor föds och blir inkastade i världen och dess sammanhang genom exempelvis olika 

miljöer, samhällen och kulturer som hen blir tvingad att tolka och agera utifrån. Människor bär 

därmed ansvaret för sina liv och de val som de har gjort. Människor kan få råd av andra i 

omgivningen men i slutändan är det fortfarande enskilda människor som väljer. Friheten som 

människan har kan som nämnt tidigare medföra ångest då bördan kan bli stor att bära, då 

människans handlingar och misslyckanden beror på vilka val som människan själv har gjort. 

Människan är inte ett objekt utan ett subjekt med intentionalitet. Uttrycket innebär att 

människor ansvarar för sin egen existens och att deras intentionalitet12 skapar för de själva de 

bästa förutsättningar i livet. Eftersom bara människan själv kan göra något med sin tillvaro så 

förutsätter människans intentionalitet till att vara medveten om sin existens och medvetande13 

för att vidare få svar på vad de vill med livet. 

Sartre understryker att människan kämpar mellan två aspekter, fakticitet och transcendens14. 

Fakticitet är fakta/egenskaper om ens situation som begränsar människan, såsom fysiska 

egenskaper, sociala omständigheter och tidigare uppförandemönster. Transcendens ingår i 

medvetandet då människan väljer hur hen ska relatera till fakta, hur hen ska tolka dem och göra 

dem meningsfulla för att sedan omvandla dem genom sina handlingar. Sartre talar om att när 

människan förnekar en av dessa två aspekter av sig själv så uppstår ond tro. Människan utgår 

då från att inga alternativ finns i den rådande situationen och är därmed i ond tro när hen 

förnekar sin frihet och känner sig begränsad till situationen eller determinerad av 

omständigheterna. 

3.2 Det estetiska, det etiska och det religiösa 
För filosofien Sören Kierkegaard är människan inte ett offer för sina omständigheter och kan 

alltid bestämma över sitt handlande. Människan är som vi nämnt tidigare inte ett objekt, utan 

en reflekterande varelse som kan reflektera samt göra val.  

 

11 Reinhold Bråkenheilm, C., Grenholm C-H., Koskinen, L., & Thorsén, H., (1994, s.22) 
12 Intentionalitet – Människans medvetande som är riktat mot något som vidare skapar en mening till 
detta något. 
13 Aronsson (2008, s, 77) 
14 Aho 2014 (s.99–101) 
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Sanning för Kierkegaard är subjektiviteten, något som finns inom varje människa. Sanning 

definierar inte ett visst eller ”rätt” sätt att leva utan sanning är den meningen som människan 

själv tillför. Sanning kommer när en människa väljer sig själv och intar en personlig ställning, 

Sartre redogör att då lever människan äkta och är sann mot sig själv. Sartre uttalar att en 

människa måste ta personlig ställning för att hitta just sin egen sanning i livet15.  

Att utgå från sig själv kan vara svårt om människan tenderar att vara påverkad av samhället 

samt samhällets alla valmöjligheter som vidare kan leda till ångest hos människan. Ångest 

medför en känsla av tomhet inför livet samt existensen och när ångesten blir för svårt att hantera 

så har människan en benägenhet till att fly undan. Kierkegaard betonar att när ångesten är för 

svår att hantera så leder omständigheterna till att människan gör sig själv till en dussinmänniska. 

När människan inte har svar på sina personliga existentiella frågor som vad man ska göra med 

sitt liv går människan efter hur samhällsnormen förhåller sig. En dussinmänniska är en 

människa i mängden som följer och styrs av sociala regler/sedvanor men Kierkegaard förkastar 

alla tankesystem då han betonar att människan ska göra ärliga val och att verkligheten ska 

upplevas. Kierkegaard föreslår då tre utvecklingsstadier för människan att leva: det estetiska, 

det etiska och det religiösa. Det estetiska utvecklingsstadiet innefattar fysiska upplevelser som 

har med njutning att göra, där människan strävar efter upplevelser såsom sex, mat och att leva 

i nuet. Exempelvis blir människan glad av att älska med någon. Kärlek är en viktig del i livet 

vilket människan borde omfamna och inte förneka men esteten verkar dock till att ständigt fly 

och söka sig till spännande äventyr. Kierkegaard betonar att spänning inte räcker för esteten 

eftersom livet även där kan bli tomt och tvivel uppstår, esteten verkar till att längta efter något 

mer hela tiden. I de fall som människan lyckats ta sig vidare ur det estetiska utvecklingsstadiet 

så kommer hen in i det etiska stadiet, som har med själslig njutning att göra, såsom vänskap 

och godhet. I det etiska utvecklingsstadiet upplever människan sitt liv som meningsfullt och 

etikern känner ansvar över sitt liv samt accepterar sig själv som hen är. Kierkegaard 

understryker att människor inte behöver stanna vid det etiska stadiet utan att människan borde 

gå vidare till senare stadie, det religiösa utvecklingsstadiet. Kierkegaard utvecklar att 

människan borde vidga sitt perspektiv och hitta något bortom sitt sätt att se saker för att finna 

en mening som är större än människans egna livsprojekt. Kierkegaard vidareutvecklar att 

människan borde lämna förnuftet och moralen bakom sig då det religiösa stadiet väcker 

människans sinne och vidare förstå livets innebörd16.  

3.3 Att vara-i-världen 
Att vara-i-världen är ett begrepp formulerat av filosofen Martin Heidegger för att beskriva på 

vilket sätt människan inte kan skiljas från den värld människan är en del av17. Att -vara -i-

världen kallar Heidegger för Dasein och betyder att vara eller existera. Dasein fungerar som en 

grund för varje slag av förhållningssätt och beteende som människan utvecklar. Ifall en 

människa har en isolerad tillvaro så kan människan exempelvis utveckla sociala rädslor, som 

skuld och ångest. Heidegger utmanar människan att lyssna på sin inre röst, rösten konfronterar 

oss med livets mening och gör människan medveten om sin skuld. Skulden är människans 

moraliska kompass.  

 

15 Aho (2014, s. 25) 
16 Aho (2014, s.81. 86–89) 
17 May (2005, s. 82) 
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Heidegger utgår från att världen inte är statetiskt med determinerande händelser utan att 

människan har en mängd möjligheter till olika livsformer och en förmåga att kunna förstå sitt 

vara, samt ta ansvar för det. Heidegger skriver att människor befinner sig alltid någonstans, att 

människan alltid är på en plats där hen interagerar med andra människor eller andra objekt. 

Heidegger förklarar att all interaktion har med människans existens i världen att göra och 

vidareutvecklar att interaktion möjliggör för andra att förstå människan och hens värld, men att 

den moderna människan dock har förlorat sina upplevelser av gemenskap och därmed förlorat 

sin värld. När människan upplever alienation från sin värld och förlorat upplevelsen av att vara 

leder omständigheterna till känslor som ångest, ensamhet och förtvivlan. Människan utvecklar 

då ett tillstånd som grundar sig i dessa omständigheter som exempelvis isolering och 

alienation18. Heidegger understryker därmed att människan och hens värld är sammankopplade 

och står alltid i ett dialektiskt förhållande till varandra. I och med detta så kan ingendera existera 

utan det andra19.  

3.4 Att ha och Att vara 
Erich Fromm beskriver samhället utifrån två livsformer gällande sina tankar om Att ha 

respektive Att vara. Livsformerna är två olika upplevelseformer och åtskillnaderna emellan 

förklaras till att den ena livsformen Att ha utgår från att äga saker, att komma över något som 

tas i egendom – som exempelvis genom att köpa en tröja så äger du den. Fromm berättar vidare 

att äga saker är idag en vanlig företeelse i västerländska människors vardag och han kallar detta 

för ägandets livsform. Fromm förklarar att industrialismens framväxt skapade fram en ny 

religion, en religion där människor började uppleva mer frihet med en tro på konstanta framsteg 

som byggt upp idéer om obegränsad konsumtion och produktion. Fromm utvecklar att den 

gamla religionens Guds stad ersattes med den nya religionens Framstegsstad som istället 

presenterar ambition, vitalitet och förhoppningar. Framstegsstaden vidareutvecklar Fromm till 

att skapa en tro som får människor att förutsätta en frihet om industrialiseringen höll sin takt, 

att människan ska arbeta och konsumera för att bli senare uppleva sig fri. Men under denna tid 

som industrialiseringen har gått i allt snabbare takt har fler människor blivit medvetna om hur 

exempelvis de ekonomiska framstegen har skapat en klyfta mellan rika och fattiga länder samt 

en klyfta bland människor.  

3.4.1 Den ägande livsformen 

Enligt Fromm är levnadsvillkor som att äga idag en vanlig företeelse i västvärlden och detta 

kallas, som nämnts tidigare, även för ägandets livsform. Fromm resonerar kring att grunden för 

ägandets livsform tar fram en förståelse av modern kapitalism som medför principer som inte 

innefattar några skyldigheter, att så länge inga lagar bryts så är rätten fullständig. Fromm 

förklarar att principens grund hänvisar till en privat äganderätt, att när en människa innehar ett 

ting så blir tinget till människans egendom och människan blir tingets mästare som vidare 

besitter makten att avböja andra att åtrå eller åtnjuta tinget20, som exempelvis ett barn med sin 

favoritleksak. 

 

18 May, (2005, s. 130–135) 
19 May, (2005, s. 162) 
20 Fromm, E. (2017, s. 97–98) 
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Ägandets livsform handlar idag mer om konsumtion som med industrialismens framväxt blivit 

en vardagsstruktur som hänvisar till att människan ständigt konsumerar. Konsumtion verkar 

understryka till att bidra med att lindra känslor av oro, men mättnaden är bara kortvarig och ger 

vidare ett driv att konsumera mer. Fromm redogör att konsumtionsandan tar fram en attityd hos 

människan som han relaterar till ”att vilja sluka hela världen”. Denna konsumtionsanda har, 

enligt Fromm, sina viktigaste föremål som sex, resor och bilar i egenskap av fritidsaktiviteter. 

Fromm förklarar att ägandets livsform inte innefattar viktiga tankar kring kärlek utan har istället 

en symbolisk och magisk införlivande idé kring fysiska föremål, exempelvis att om du 

ingenting har är du ingenting. Den ägande livsformen handlar om en destruktiv vilja att erövra, 

äga och besitta allt från kärleksrelationer till ägodelar21. Kärlek ses av flera människor som ett 

syfte med livet och uppfattas av många till att vara ett grundläggande inslag i intima relationer, 

samt framföra liv och exempelvis öka sin partners livlighet. Inom ägandets livsform upplevs 

kärlek när människan tar tinget som hen ”älskar” och infångar samt fängslar det, som 

exempelvis äktenskap, men kärlek är inget ting som någon besitter. Fromm vidareutvecklar att 

denna procedur inte är kärlek utan endast ett missbruk av ordet för att dölja människans förmåga 

att inte kunna älska22. Inom ägandets livsform tenderar levnadsprincipen inte till att handla om 

att bevara sin kärlek eller värna om sin egendom, utan principen bidrar med att förbruka och 

kasta vad som använts eller utnyttjats. Istället för att laga vad som gått sönder så byts det ut. 

I och med att den obegränsade produktionen kommer med nya modeller på produkter av senaste 

typen så hänvisar Fromm till bilen som ett exempel. Bilen uppfattas idag som en väg till lycka, 

men eftersom människan tenderar att tröttna väldigt snabbt vill hen byta bil ganska ofta och ser 

den nya bilen som en bättre investering. Fromm förklarar att det kortlivade intresset handlar om 

behov av att uppleva nya stimuli, för när det gamla stimulus efter en kort tid blir slitet och 

försvagat kommer behovet av att uppleva ny stimulus fram. Fromm förklarar vidare att bilen 

hänvisar till en statussymbol som stärker ägarens självkänsla och maktkänsla genom att ju 

oftare ombytet händer desto mer spänning upplever människan23. Fromm berättar också att i ett 

samhälle som är styrt av patriarkala strukturer i vardagslivet framlägger en regel för speciellt 

kvinnor att lägga sig under mannens makt inom ägandets livsform24 vilket ger männen mer 

förmåner än kvinnor i sin tillvaro. Som exempelvis högre löner, som vidare ger bättre 

levnadsvillkor för män än för kvinnor.  

Fromm betonar att det finns en moralisk och politisk debatt kring frågan gällande att ha eller 

att vara då mycket tyder på att ägandets livsform omfattar att handla om att utsätta sig själv i 

hög grad av risker för både spänning samt status och att beteendet visar sig vidare i destruktiva 

handlingar.  

 

21 Fromm, E. (2017, s. 52–54) 
22 Fromm, E. (2017, s. 72–74) 
23 Fromm, E. (2017, s. 100–101) 
24 Fromm, E. (2017;63) 
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3.4.2 Den varande livsformen 

Den varande livsformen ger andra förutsättningar än vad vi har tagit upp gällande ägandets 

livsform. Den varande livsformen ger förutsättningar som självständighet, frihet, erfarenhet och 

ett kritiskt förnuft som vidare verkar understryka förändring, men varandets förutsättningar är 

endast upplevelser som gör det lite krångligare att förklara på grund av språkets begränsningar. 

Upplevelserna som är komplicerade att formulera syftar till att älska, vara nyfiken, ha lust och 

vara öppen samt innovativ. Upplevelserna handlar om att vara aktiv, det vill säga vara igång 
och ge uttryck för sin förmåga av själsförmögenhet vilket varje människa besitter25 skriver 

Fromm, som att måla eller bygga sitt eget köksbord. Att få ge uttryck för sin förmåga hävdar 

Fromm till att grunda sig i icke-alienerad sysselsättning som kan beskrivas som en produktiv 

aktivitet där människan upplever sig själv som ett subjekt, en tänkande människa som vidare 

agerar ut sina tankar, till vad hen producerat. Fromm beskriver att en produktiv aktivitet ger ett 

tillstånd av inre aktivitet som alla människor kan uppnå så länge de är känslomässigt 

utvecklade26. Fromm förklarar att människan alltid har haft en skarpsinnig vilja till att vara samt 

ge uttryck för sin förmåga och en längtan till att uppleva samhörighet och han tar upp flera 

exempel som understödjer påståendet, som exempelvis barns beteende och vissa uppoffringar 

som ofta inträffar inom politik och samhällsliv.  

Varandets livsform rör faktorer som att vilja offra och dela med sig, samt att vilja ge27, vilket 

kan öka insikten om människan själv och andra som vidare kan bemästra hat och girighet. 

Fromm förklarar vidare att varandets livsform handlar om att älska, och som vi nämnt tidigare 

så är kärleken just ett uttryck för människan att vilja ge.  

Fromm berättar att människan har en längtan till att vara och beroende på vilka levnadsvillkor 

som företer sig så tenderar människans beteende som skäl till sin längtan av att få vara. 

Människans beteende betonar idag till att utgå från ägandets livsform men Fromm förklarar att 

beteendet vanligen är en förklädnad som endast används vid speciella syften. Fromm förklarar 

vidare att beteende överlag inte utgör den genuina människan men att den varande livsformen 

har en strävan av karaktäristisk struktur som kan lyfta fram just den människan. Fromm redogör 

att Varandets livsform tenderar till att uppfatta verkligheten, att se saker som de är, som med 

andra ord är att inse sanningen28.  

4 METOD 

I detta kapitel presenterar vi den hermeneutiska metodansatsen som vi valt att använda oss av 

för att genomföra denna studie. Här kopplar vi kvalitativ metod till hermeneutikens 

grundantaganden och redovisar studiens tillvägagångssätt och metodologiska överväganden. Vi 

har valt en hermeneutisk forskningstradition för att uppnå syftet med vår studie och för att 

besvara vår frågeställning avseende hur sugarbabies och sugardaddies förstår sina erfarenheter 

 

25 Fromm, E., (2017;117) 
26 Fromm, E., (2017, s. 120–121) 
27 Fromm, E., (2017, s. 128–129) 
28 Fromm, E. (2017, s. 127–128 
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och sugardejting som fenomen. Hermeneutiska analysredskap som tolkning och förståelse 

vägleder oss därmed i denna studie i våra resonemang kring dessa frågor.  

4.1 Kvalitativ metod  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ hermeneutisk metodansats till vår uppsats. Vårt val 

är föranlett av att den kvalitativa metoden har ett subjekt och subjekt-relation, vilket är centralt 

för oss för att kunna skapa en förståelse av studiens sociala fenomen sugardejting. Metoden 

hjälper oss som författare i uppsatsen att försöka finna vilka mönster av upplevelser och 

erfarenheter som finns i berättelserna från våra informanter. Med hjälp av den kvalitativa 

metoden får vi som undersökare information och tolkningsmöjligheter. En kvalitativ metod vill 

förstå den andres verklighet som hen själv uppfattar den och i jämförelse med den kvantitativa 

metoden så är fokus på signifikans och metoden kännetecknas av att undersöka kausala 

sambands frekvenser. Vidare eftersträvar den kvantitativa metoden till att förklara, beskriva 

och bevisa samband mellan företeelser. Forskaren vill då söka vad som är generellt hos 

undersökningsobjekten baserat på stora och slumpmässiga urval. Forskaren observerar även på 

avstånd då denna metod har ett subjekt och objekt-relation29. Den kvalitativa metoden vill å 

andra sidan försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller att särskilja varierande 

handlingsmönster, och i vårt fall, också undersöka människors livsvärld.  

4.2 Varför hermeneutik  
Vi har valt hermeneutik som metodansats till vår uppsats av flera olika anledningar. En av 

anledningarna är att valet av hermeneutik som forskningsmetod avgörs utifrån studien 

intresseområde och syfte, eftersom kunskapen i studien kommer från människornas 

upplevelser. Den hermeneutiska metoden är bäst lämpad då våra iakttagelser kommer från ett 

fåtal människor som både är sugarbabies och sugardaddies som i sin tur leder till en förklaring 

eller en modell av fenomenet sugardejting. Hermeneutiken kommer hjälpa oss att tolka, förstå 

och förmedla informanters tankar och känslor. Med en hermeneutik metodansats kommer vi 

kunna samla in empiri som beskriver en grupp människors världsbild och vilken mening som 

sugardejting har för intervjupersonerna. Människor är kunskapsbärare och människor ser alltid 

saker från olika perspektiv som man kan aldrig kan ställa sig utanför när vi studerar 

verkligheten30.   

4.3 Historik  
Historien bakom hermeneutiken har sina rötter inom filosofi och kommer från det grekiska 

begreppet hermeneuin som betonar vikten av förståelse och tolkning. År 1567 började präster 

använda sig av en hermeneutisk ansats för att tolka och förstå bibeltexter och lagtexter. 

Hermeneutiken handlar om att göra människors tankar begripliga, oavsett om tankar är 

språkliga eller skriftliga så finns alltid ett budskap i vad som framförs och som kan göras 

begripligt. Hermeneutiken är en allmän lära om tolkning av texter, och på 1800-talet 

förändrades hermeneutiken till att även innefatta förståelse som en viktig praxis. Den moderna 

 

29 Trost (2005, s. 14–16. 36) 
30 Ödman (2017, s. 14) 
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hermeneutiken omfattar både tolkning och förståelse som två centrala begrepp då förståelsen 

gör att man undviker missförstånd samt feltolkning31.  

4.4 Den hermeneutiska metoden 
Det vetenskapliga förhållningsätt vi har iakttagit i denna studie har varit hermeneutiskt-

existentiellt. Hermeneutik är, som vi nämnt, en metod med en induktiv inriktning. Forskaren 

kan med en hermeneutisk metod studera en grupp människor genom att samtala för att förstå 

delarna av fenomenet som studeras för att få en helhetssyn av, i vårt fall, sugardejting. En 

hermeneutisk metod är som att lägga pussel, man börjar först med en massa lösa pusselbitar, 

sedan försöker man föreställa sig de små delarna och därefter, genom färgkoordination, tänka 

på placeringen och på det viset får man dess innebörd i kontexten. Man börjar med delarna av 

pusslet för att förstå helheten, dem är beroende av varandra och har alltid en dialog med 

varandra. Man kan inte förstå utan att veta innebörden hos alla de olika bitarna32. 

Hermeneutik är en forskningsmetod som betonar vikten av förståelse och tolkning av olika 

sociala fenomen, upplevelser, innebörder och intentioner. Det vill säga människors egna 

upplevelser av sociala fenomen som i denna studie är sugardejting. Hermeneutik är en 

grundläggande teori om hur förståelse visar sig i människors existens33. Att vi arbetar 

hermeneutiskt innebär att vi strävar efter att få förståelse och kunna tolka fram en rimlig 

förklaring för sugardejting. När man exempelvis läser en text så förstår man den baserat på sin 

förförståelse. Förståelse är ett viktigt begrepp inom hermeneutiken och som ska ses som något 

historiskt, då livet enbart kan bli förståeligt genom att referera till livets historia34. Det behövs 

en förförståelse för att vi människor ska förstå saker och ting. Forskaren blir en del av den 

livsvärld som studeras då forskaren har personliga erfarenheter, trosuppfattningar och 

upplevelser med sig. Filosofien Martin Heidegger exemplifierar att när människan skär med en 

kniv så används inte kniven utan vår förståelse om hur man skär med en kniv35.  Hermeneutiken 

inriktar sig på en intersubjektiv förståelse, en förståelse som sker hos både för forskaren som 

studerar samt studieobjektet. Forskaren och studieobjektet möter varandra i en dialog och 

tillsammans skapar de en förståelse genom att bekräfta varandra36. En dialog/konversation 

mellan människor leder till en ömsesidig förändring och därmed till en ökad intersubjektiv 

förståelse. För att människor ska nå denna ökade förståelse utifrån dialogen så behövs tolkning 

som är en del av den hermeneutiska metoden. Tolkning behövs då vi stöter på olika upplevelser 

som vi inte har förståelse om. När människor konverserar med varandra bildas nya 

tecken/kunskap som människor i sin tur behöver förstås och förklaras. Att tolka är att tyda dessa 

tecken som vi människor inte omedelbart kan förstå innebörden av. Man tolkar när ens 

förståelse inte räcker till37. Tolkning är i samspel med språket. Människor uttrycker sina 

tolkningar i språk och de tankekategorier språket omfattar. Språket blir således både en tolkning 

och ett sätt att förstå38. I studiens utförande har en dialog ständigt funnits mellan oss och våra 

 

31 Allwood & Eriksson, (1999, s. 75–77) 
32 Ödman (2017, s 98–100) 
33 Dahlberg, K, Dahlberg, H & Nyström, (2008 s, 64–65) 
34 Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008, s. 137) 
35 Dahlberg m. fl (2008, s. 73) 
36 Ödman (2017, s 13–14. 23.25) 
37 Ödman (2007, s. 58) 
38 Ödman (2007. S. 26) 
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informanter, vi har talat med varandra och inte till varandra för att få fram en förståelse för 

informanternas existentiella värld som den är. Eftersom världen är svår att förstå sig på så utgår 

hermeneutiken från systematiska och oerhört grundliga studier av sina källor. Den 

hermeneutiska metoden använder öppna frågor till källan som kan ge indikationer för en 

inriktning39 inom sugardejting. Vi vill med hermeneutiken förstå sugardejting för att kunna 

orientera oss i resultatet. 

4.5 Förförståelsen  
Människan har en potential till att se sin värld, en potential till förståelse som beror på hens 

värld, liksom världen är beroende av förståelsen från människor. Människor har utvecklat en 

förförståelse genom de företeelser som hen har stött på och man tolkar dessa företeelser som 

något, vilket i sin tur förutsätter att de också skulle kunna ses som något annat40. Förförståelsen 

kan medföra att undersökningen blir svår för forskaren att vara objektiv inför då forskaren utgår 

från sina egna känslor samt åsikter och tar inte så stor hänsyn till fakta. Därför är det viktigt att 

forskaren reflekterar kring sin förförståelse och vilken påverkan det kan få på studieobjektet. 

Utan förförståelse finns det ingen förståelse enligt hermeneutiken, men påpekar ändå att 

förståelsen inte får påverka eller ta över, men att förståelsen finns där även när man försöker att 

vara objektiv. Den hermeneutiska metoden ser förförståelsen som en tillgång som underlättar 

tolkningen av materialet41. Metoden är önskvärd för oss som skriver denna studie då den 

möjliggör för oss att redovisa vår förförståelse för fenomenet sugardejting.  

Vår förförståelse för fenomenet sugardejting är ganska diffust, vi förstår utifrån den svenska 

medierapportering att många finner skäl till att vara orolig över verksamheten. Men vad 

sugardejting innebär däremot vet vi väldigt lite om. Är sugardejting en annan typ av relation? 

En relation som samhället har svårt att förstå sig på utifrån de normer och värderingar som 

redan råder? Vem gynnas av sugardejting? Vad är illa med sugardejting i den mån som 

kvinnorna får shoppingrundor och sina räkningar betalda? Är sugardejting en form av 

prostitution? Är sugardejting som så att endast män i medelåldern med allra högsta statusyrken 

involverar sig eller är finns även ”vanliga” män inom helt vanliga yrkeskategorier? 

Vi har en förförståelse att sugardejting vanligtvis innefattar äldre män som involverar sig i en 

relation med en yngre kvinna för intimitet och sex i utbyte mot pengar eller materiella 

belöningar. Dessutom verkar sugardejting peka på sämre ekonomiska levnadsvillkor för 

kvinnorna som i sin tur leder till att de tar större risker.  

Den hermeneutiska metoden hjälper till att fördjupa vår förståelse och en bättre tolkning då vi 

har väldigt lite kännedom om sugardejting. Vårt mål och syfte är att lyfta in kunskapen om 

sugardejting utifrån deltagarnas perspektiv.  

4.6 Den hermeneutiska spiralen 
Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska spiralen, även kallat den 

hermeneutiska cirkeln. Begreppet syftar på att tolkningen växer fram i en cirkulärrörelse mellan 

individens förförståelse och dialogen som råder, i dialogen kommer nya erfarenheter och 

 

39 Ödman (2004, s. 106) 
40 Ödman (2017, s. 58) 
41 Dahlberg m. fl (2008, s. 138) 
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föreställningar vilket leder till en ny förståelse. Den cirkulära processen har ingen början eller 

slut eftersom förståelse förändras i samband med kunskapen som kommer fram. Mening 

framträder när man förstår de olika delarnas innebörd, mening uppstår i relation till del och 

helhet. Att tolka med hjälp av den hermeneutiska spiralen innebär att man analyserar sitt 

datainsamlingsmaterial med att lära känna materialitet från intervjuerna. Analysen är en dialog 

som sker i tolkningsprocessen mellan delar och helheter.42 Den hermeneutiska spiralen går till 

som så att man utgår från det första ”rå” materialet till att analysera delarna för att sedan sätta 

ihop en ny helhet eftersom det är från delarna som den nya helheten tas fram.  

Vi bekantade oss med datamaterialet genom att läsa ett antal gånger för att få en känsla av 

helheten. Vi läste igenom våra anteckningars samt transkribering från intervjumaterialet som vi 

har omvandlats till skriftlig text, vi läste igenom noggrant för att få en förståelsens rörelse från 

helhet till delar och tillbaka till helheten igen. Vi hade en öppen dialog med materialet för att 

se ett samspel mellan delar och helhet, genom de små delarna från intervjuerna kunde vi nå ett 

nytt perspektiv som ökade på förförståelsen och tolkningen. Vi pendlade ständigt mellan 

helheten och delarna, ju mer vi lärde känna vårt material desto mindre viktig blev vår 

förförståelse. Vi reflekterade ständigt över vad texten ville belysa, vad som var otydligt och 

osagt så att vi kunde hitta mönster och strukturer som inte var helt öppna för oss. En jämförande 

analys ledde oss till en större förförståelse. Den öppna dialogen med textmaterialet fortsatte tills 

alla uppgifter av betydelse för sugardejting hade täckts. Vi har även tagit hjälp av teorier och 

tidigare forskning som vägledning under studiens gång.  

Vi redovisade vår förförståelse för att förstå hur den förändrades i enlighet med att en ny 

förståelse framkom, därför är öppenhet för forskare väldigt viktigt då man kan se olika aspekter 

av materialet och kan skapa ny förståelse av fenomenet man studerat. Förförståelsen är en del 

av den hermeneutiska spiralen som synliggör de oklara delarna43. 

4.7 Urval  
Till vår studie valdes människor med direkt koppling till vår forskningsfråga, dvs människor 

som har en koppling till sugardejting.  Ändamålsenligt urval har varit bäst lämpat för studien 

eftersom vi har kunnat välja människor utifrån deras attribut och deras relevans genom att de 

besitter den erfarenheten och kunskapen gällande sugardejting som vi strävar efter att kunna ta 

del av. Inför en metodologisk studie är det viktigt att eftersträva maximal variation i ett 

ändamålsenligt urval för att stärka studiens kvalitet och vi har även tagit hänsyn till vissa 

kriterier i vårt val av informanter. Vi behövde få med några speciella kriterier hos deltagarna 

och bestämde oss för att ett kriterieurval skulle vara aktuellt. Dessa kriterier gällde människor 

som betraktade sig själva som en sugarbaby eller sugardaddy, människor från olika 

yrkesgrupper, varierande ålder och med olika ekonomiska förutsättningar.  På grund av 

fenomenets begränsade tillgång gällande deltagare så applicerade vi även ett snöbollsurval44, 

vilket innebär att vi genom en deltagare fick hjälp med att komma i kontakt med andra deltagare 

som hade koppling till sugardejting. Människor som var intresserade hörde sedan av sig och de 

som ville vara med i studien svarade vi tillbaka och en överenskommelse gällande tid för 

 

42 Ödman (2017, 100–101. 107) 

43 Dahlberg m. fl (2008, s. 237 - 378) 
44 Patton (2002, s. 235–238) 
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intervjun ordnades, samt att den skulle ske via telefonsamtal. Vi behövde dessutom ta hjälp av 

sociala medier då sugardejting verkar vara ett känsligt ämne och människorna i fråga, som är 

”Sugardejtare”, är svåra att märka i vardagen i och med att denna verksamhet är personlig. De 

olika grupperna på sociala medier bidrog till variation i urvalet, speciellt tack vore grupperna 

på Facebook. Vi började med att skriva ett inlägg i diverse grupper om att vi undersöker 

fenomenet sugardejting och behöver frivilliga deltagare som kan tänkas bli intervjuade om 

ämnet.  

4.8 Datainsamlingsmetod och genomförande  
Till vår datainsamling har vi använt oss av en semistrukturerad intervjuform där fokus på 

informanternas uppfattningar underlättade en samtalsliknande intervjuform. Intervjuer är 

sannolikt den mest använda metoden i kvalitativa studier eftersom den är flexibla och 

tillvägagångssättet är betydligt mindre strukturerat än enkäter. Tio intervjuer genomfördes via 

telefon då studien gäller involverar personer som visats sig vara svåra att få tag i på annat sätt, 

men telefonintervjun utgjorde dessutom en trygghetaspekt för informanterna. Informanterna 

ansåg att intervjun skulle gå lättare via telefon för att underlätta att kunna svara på känsliga 

frågor då vi och informanten inte var fysiskt närvarande i samma rum. Vi anser inte att 

telefonintervjuer har påverkat vårt datamaterial negativt, vi uppfattade istället att informanterna 

tenderade att prata mer och att de var mer avslappnade. Denna form av intervju kunde röra sig 

i olika riktningar, eftersom den ger kunskap om vad informanterna upplever till att vara relevant 

och viktigt. Vi kunde även ställa följdfrågor och förklara eventuella missuppfattningar mellan 

informanterna och oss som forskare. Informanterna fick möjligheten att svara och associera 

fritt.   

Vi använde oss av en intervjuguide (se Bilaga 1), som innebär en uppsättning av frågeområden 

men som inte behöver följa en särskild ordning utan kan vara flexibla. Frågorna ställdes på ett 

sätt som öppnade upp för vidare diskussion. I en semistrukturerad intervju ska fokus ligga på 

hur informanterna förstår och tolkar frågorna, det vill säga på vad som informanterna upplever 

som viktigt vid en förklaring och förståelse av händelse, mönster och beteende45. Frågorna var 

inte specifika för att nya idéer och synsätt skulle träda fram, men intervjufrågorna täckte ändå 

fenomenet som vi avser att studera utifrån informanternas perspektiv. Vi bad informanterna att 

utveckla sina svar om vi kände att vi inte förstod eller när något svar var extra intresseväckande. 

Vi använde oss av ett språk som är lättbegripligt och ställde inga ledande frågor. Vi spelade in 

intervjuerna med en digital ljudfil med de interformanter som gav oss samtycke som sedan 

raderades snabbt efter transkriberingen, samt förde vi anteckningar för att inte gå miste om 

viktig information och endast anteckningar genomfördes med de som inte ville bli inspelade. 

Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö så att inga störningar kunde påverka inspelningens 

kvalité och för att minimera riskerna att någon obehörig skulle ta del av informanternas 

utsagor46. När alla intervjuer var färdiga började vi med transkriberingen av vad informanterna 

har sagt. Vi skrev ner vad som sades under intervjuerna ordagrant, markerade ut vem som sa 

vad för betydelsefulla mönster och nyckelord47, vi markerade varje rubrik med en ny rad och 

slutligen gjordes en sammanställning. 

 

45 Bryman (2011, s. 415. 583) 
46 Bryman (2011, s. 421–422) 
47 Frejes & Thornberg (2015, s.  35) 
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4.9 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapasrådet (2002) finns det ett antal regelverk som forskaren är skyldig att följa 

för att kunna bedriva samhällsvetenskaplig forskning. Nedan beskriver vi hur vi i vår studie 

förhållit oss i vår studie till de fyra forskningsetiska principerna som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

I samband med att informanterna tillfrågades om en intervju så skickade vi en bilaga 

specificerande informationskravet där vi tydlig informerade om syftet med studien och våra 

frågeställningar. Vi informerade också om rätten till att avbryta eller avstå intervjun vid 

upplevelser av påfrestningar48. Vi informerade om att deltagande var frivilligt och kan när som 

helst avbrytas.  Vi skickade en samtyckesblankett elektroniskt till informanterna inför deras 

deltagande då den hermeneutiska metoden vanligtvis samlar data kvalitativt. Eftersom ingen av 

informanterna för vår studie var under 18 år behövdes inget godkännande från 

vårdnadshavare49. 

Fenomenet sugardejting är av känslig karaktär och anonymitet har varit väldigt viktigt för 

informanterna som har lett till att vi endast har fått muntligt samtyckte50.  Att garantera och 

bevara människors anonymitet är väldigt viktigt för att skydda deras rättigheter som deltagare i 

studien. Vi har därav använd oss av pseudonymer för att identifiera våra informanters data. Vi 

har även dolt all fakta såsom namn, adress och personnummer när vi har bearbetat 

datamaterialet och representerat resultatet, så att informanterna inte kan bli identifierbara för 

någon utomstående51. Slutligen har vi informerat om nyttjandekravet vilket innebär att vårt 

insamlade material endast är för forskningsändamål. Inför de intervjuer som vi fick tillåtelse till 

att spela in så informerades informanterna om användningen och lagringen av materialet samt 

informerades om att alla inspelningar kommer att raderas efter att studien är slutförd. Vi 

informerade även om var studien kommer att publiceras och hur man kan få tillgång till den.  

4.10 Informanternas bakgrund  
I detta avsnitt presenterar vi informanternas bakgrund. Som nämnts tidigare har tio informanter 

intervjuats, informanterna i studien är två män och åtta kvinnor. Männen är i 50 årsåldern och 

kvinnorna är mellan 18 och 30 år. De kvinnliga informanterna angav att de både har haft och 

har jobb nu inom servicesektorn, samt att några är förnuvarande studenter. Vi har märkt en 

geografisk spridning i informanternas uppväxt och boendeorter. Alla våra kvinnliga 

informanter är eller har varit i en sugarbaby och sugardaddy relation. Några av informanterna 

berättade att de valde vid en viss tidpunkt att sluta med att vara en sugarbaby då de träffade en 

man som de blev kära i. Samma kvinnor berättar att de gick tillbaka till att vara en sugarbaby 

när förhållande tog slut. Gällande våra manliga informanter så är båda egna företagare, den ena 

har angett ett yrke inom fastighetsbranschen och den andra mannen inom restaurangbranschen. 

Männens förhållandestatus under denna studie är att de är gifta och har barn. Alla informanter 

 

48 Vetenskapasrådet, (2002, s. 7) 
49 Nygren (2012, s32-34) 

50 Vetenskapasrådet (2002, s. 9) 
51 Hammersley (2004. s.18) 
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har varit involverade i en sugarbaby och sugardaddy-relation under bådelånga och korta 

perioder.  

4.11 Den hermeneutiska analysmetoden 
I följande avsnitt redogör vi för hur hermeneutiken går tillväga under analysprocessen. 

Hermeneutiken erbjuder goda verktyg för hur analysprocessen ska gå till, processen vilar på tre 

olika tolkningsfaser (inledande, preliminär och huvudtolkningen), vilket innebär en jämförande 

pendling mellan delar av materialitet som helhet. Vad man letar efter i materialitet och hur olika 

tolkningarna sammanfogas är dock beroende av både forskningsfrågan, av forskarensförståelse 

av det som är angeläget i problemområdet och av den tolkning som skapas gemensamt. 

Hermeneutik handlar, som nämnts tidigare, om tolkning. Hermeneutisk tolkning innebär att 

forskaren interagerar och har en öppen dialog med textens budskap. När man försöker förstå 

världen omkring sig så gör man det i förhållande till en allmän förförståelse, vad som redan 

finns där hos oss. Tack vare förförståelsen kan man förstå världen man lever i - utan 

förförståelse, ingen förståelse. Som nämnts tidigare handlar tolkningsprocessen om att hamna i 

dialog med materialet som forskaren har samlat in om studieobjektet som i vår studie är 

sugardejting. Forskaren läser det insamlade materialet flera gånger för att förstå texten bättre 

och se något nytt, alltså ta in helheten genom att gå in i en tänkande dialog med textens budskap. 

När forskaren är öppen för fenomenet kan delar av fenomenet börja visa sig. Inom 

hermeneutiken bör forskaren då bearbeta dessa delar, finna väsentliga tecken och sedan ta in 

teorier för att sortera och hitta en större helhet52.  

 Vi har valt att analysera vårt empiriska material i tre olika tolkning faser. Hermeneutikens 

analyseringsarbete inleds inte med en direkt tolkning av studieobjektet. I den inledande fasen 

av hermeneutisk analys, ville vi få en inblick över vad som har blivit sagt i allmänhet om 

sugardejting i syfte av att få en preliminär förståelse. Vi ville få en övergripande förståelse eller 

uppfattning över vad sugardejting handlar om och vilka betydelser som sugardejting har, vad 

som är viktigt för informanterna. Vi började med att läsa genom våra anteckningar och 

transkribering från intervjuerna som har omvandlats till skriftlig text. Vi läste igenom texten 

noggrant eftersom här är förståelsen en rörelse från delar och tillbaka till helheten igen. Genom 

att ha en öppen dialog med vår empiri kunde vi bilda oss en helhetsbild. Den inledande delen 

syftar till att få ett övergripande bild av vår empiri. Därefter var det viktigt för oss att hitta 

textens mening och vad texten ville belysa. Vi var även vaksamma mot vad som uppstod 

otydligt och osagt så att det okända blev något som kunde förstås för att kunna hitta mönster 

och strukturer som inte är helt öppna. De funna mönstren delades in i olika teman och 

underteman som i denna fas blev synliga för oss53. Därefter förde vi en ny tolkningsdialog med 

vårt material för att få en fördjupad tolkning i syfte av att se samband mellan materialets olika 

delar. Vi pendlade mellan delar och helhet, förförståelse och förståelse från informanternas 

utsagor och i linje med detta stadium letade vi efter djupare mening som ska friläggas i de teman 

som tidigare uppmärksammat. Vi namngav teman utifrån textens sammanhang och innehåll 

som kommer senare i studien att presenteras med citat. I den sista fasen som är huvudtolkningen 

 

52 Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2007, s 276–279) 
53 Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2007, s.281–283) 
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valdes studiens teoretiska ramverk utefter de meningar som uppstått i temat. Denna 

tolkningsnivå handlade om att vi skulle få en mer abstrakt förståelse.  

Analysprocessen har varit dialogisk till sin karaktär och nya frågor har kontinuerlig ställts till 

texten. I dialogen har vi ständig reflekterat genom att ställa frågor till oss själva frågor såsom; 

finns det likheter, vad hör ihop, och vad särskiljer. Vissa teman uteslutandes från ett tema och 

flyttades över till ett annat tema 54. Denna dialog med vårt material fortsatte tills alla uppgifter 

av betydelse för sugardejting hade täckts. Vi har tagit hjälp av tidigare forskning och teorier 

som har väglett oss genom studien, samtidigt som det teoretiska ramverket har gett oss flera 

hermeneutiska betydelsebärande begrepp som är relevanta för en analys av upplevelser med 

syfte att nå en högre tolkningsnivå55. 

5 RESULTAT  

I följande avsnitt kommer resultatet av studien presenteras med korta sammanfattningar och 

genom att visualisera vissa mönster med citat från intervjumaterialet. Efter flera 

genomläsningar av transkriberingar från samtliga intervjuer fann vi olika koherenta teman i vårt 

material. Ur vår empiri kunde vi inte identifiera liknande teman mellan männens och kvinnors 

berättelser i och med att männens förståelse och erfarenheter av sugardejting skiljde sig markant 

från kvinnornas. På grund av det undersökta fenomenets känslighet har vi också medvetet valt 

att presentera vår förståelse på ett empirinära sätt för att visa hur vi förankrar tolkningen i det 

samlade empiriska materialet. 

Först kommer vi att presentera kvinnornas uttalanden om sugardejting och deras erfarenheter, 

sedan tas männens uttalanden upp. Vi har skiljt kvinnornas berättelser från männens eftersom 

det finns två skilda resultat av studien. I detta resultatkapitel redovisas analysen av det 

empiriska materialet genom olika teman som vi benämnt till Första kontakten, Lära känna 

varandra, Uppgörelsen, Den mörka och den ljusa sidan, Prostitution eller relation och Saknad 

av stöd. I männens resultatdel har vi döpt våra teman till I rollen som sugardaddy, Ensamheten, 

stress och spänning som motivation till sugardejting, Sex är ”bara” en del av relationen samt 

Få det goda av två världar 

5.1 Första kontakten   
I intervjuerna lades det fram att en sugarbaby vanligtvis får kontakt med Sugardaddy via 

internet. Några av kvinnorna berättade även att Vad/vilka som introducerade sugardejting till 

informanterna var i flera av fallen en vän och i andra fall var det intervjupersonens chef eller 

påtryckningar från familj. Registreringen på behöriga webbsidor förklaras av kvinnor som 

”busenkelt”. Registreringen kan manipuleras då webbsidor inte ger fram ett säkert förfarande 

gällande ålder. Två kvinnor nämnde exempelvis att de angav lägre ålder än vad de egentligen 

var och en annan berättade att hon lade upp bilder på sig själv när hon var yngre istället för 

 

54 Fejes & Thornberg (2015, s. 155) 
55 Dahlberg, Dahlberg & Nyström (s. 284–285) 
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aktuella foton. Kvinnorna berättar om hur den första kontakten inom sugardejting fungerar: I 

citatet nedan berättar Michelle hennes väg till sugadejting som var via Flashback:  

”Jag träffade en man via Flashback och lade in en annons och skrev vad jag sökte samt hur 

gammal jag var. Jag hade fejk-mejl då man aldrig vet vilka männen är” (Michelle) 

I Michelles citat kan vi se att hon berättar att hon var ärlig i sin presentation och att hon 

formulerar att hon upplevde osäkerhet i registreringen, en oro för att registreringen, dvs en oro 

för att registreringen kunde spåras till henne så hon ordnade en ”fejk-mejl”. I citatet nedan 

berättar Nicole hur hon genomförde sin registrering på webbsidan QX: 

”Jag gjorde ett fejk-konto på QX och la ut en halvnaken bild och skrev att jag var 19år, när jag 

egentligen är 25.”(Nicole) 

Nicole förklarar att hon istället gjorde ett falskt konto där hon inte var sann om sin ålder men 

formulerar också att hon inte upplevde att det var konstigt att visa sig själv på bild. I 

nedanstående citat tar Amanda upp ett liknande exempel men att hon inte ville visa sitt ansikte 

i presentationen av sig själv: 

”Jag la ut en annons på en sida som heter Flashback… Jag lade inte ut ansiktsbilder men sexiga 

kroppsbilder. Jag kommer inte ihåg men jag ljög om min ålder..., Hm de vill ha unga flickor, 

haha, jag är för gammal!” (Amanda)  

I citatet förklarar Amanda att hon lade ut en annons med bilder på hennes kropp, men utan 

bilder på hennes eget ansikte. Amanda berättar om sin upplevelse av hur ålder är relevant för 

självpresentationen på internet. Hon beskriver också en allmän bild av att yngre kvinnor är mer 

lockande för männen. Citatet från Lisa är i linje med vad Amanda berättar men Amanda tar 

också upp att sugardejting inte alltid handlar om att komma i kontakt digitalt: 

”Det var via min chef... hm han tog initiativet till relationen… Jag var 19 år och idag är jag 

23... Det har hållit i 4 år och det känns bra… Jag är nöjd med var jag är just nu.” (Lisa)  

I citatet ovan berättar Lisa att hon bara var 19 år när hon kom in på sugardejting och att hon 

blev aktiv genom hennes chef som bjöd in henne till fenomenet. Lisa berättar också att deras 

relation är bra och säger att sugardejting är ett bra leverne för henne och det endast är tillfälligt. 

I kommande citat uttalar sig Mariam om hur hon gick tillväga genom sin vän som ansåg att 

sugardejta är spännande: 

”Jag och min kompis som redan var en sugarbaby ville skaffa en att dela på. Vi la in en annons 

att vi var två tjejer som ville ha samma man… Haha vi fick så sjuk många som skrev. Det var 

så spännande (skratt)” (Mariam) 

I ovanstående citat förklarar Mariam att hon lade in en annons med en vän till henne. Mariam 

formulerar i citatet att hennes kompis var registrerad sedan tidigare och att de lade ut en annons 

ihop som sedan gav fler svar än vad de kanske hade tänkt. Utifrån kvinnornas berättelser ovan 

får vi en uppfattning om att processen som leder till att initiera sugardejting är relativt enkel 

och att det ofta inleds digitalt. Vi förstår också att webbsidorna som kvinnorna använder sig av 

är tydliga med att det kan finnas säkerhetsluckor samt att webbsidorna inte ger intryck av några 

bakgrundskontroller som vidare gör flera av kvinnorna otrygga. Dessutom resonerar kvinnorna 

om att yngre tjejer är mer tilltalade för männen, samt i citatet från Mariam verkar sexuella 
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fantasier också vara lockande. Vi tolkar fantasierna och sugardejting som en möjlighet att leka 

med tabun och gränser.  

5.2 Lära känna varandra 
Informanterna beskriver att en sugarbaby- och en sugardaddy kontakt sker vanligtvis genom 

digitala samtal till sin början. Informanterna förklarade att de pratar om vardagliga teman med 

varandra ett tag, och om kontakten mellan parterna känns bra, fullföljer de oftast ett möte off-

line. Kvinnorna beskriver att första ”dejten” är oftast platoniskt. Våra informanter berättar i 

relation till detta om hur ett första möte ansikte mot ansikte i större utsträckning fungerar och 

vad parterna diskuterar. Kvinnorna beskriver att första mötet liknar en vanlig första dejt och 

förklarar att under denna dejt vill parterna ta reda på om de båda är komfortabla med varandra, 

eller om kemin stämmer. Väljer parterna att inleda en relation bestäms betalningen. I citatet 

nedan visualiseras några exempel på berättelser om första mötet:  

”Man skriver ett tag innan och man lär känna varandra… Ca 3 dagar. Man frågar intima 

frågor, hur erfaren man är samt om man bär på sjukdomar. Efter bokar man en träff, oftast på 

restaurang, och på träffen kommer man överens för hur man vill gå till väga och vilka gränser 

man har med relationen. Daddyn frågar oftast hur man vill ha betalningen, veckovis, månadsvis 

...ja man får komma överens om sådana saker”(Sanna) 

I citatet ovan talar Sanna om vilka frågor som brukar komma upp under första mötet. Hon 

berättar att frågorna handlar om olika tidsaspekter i livet som tidigare erfarenheter, var parterna 

är idag samt vad de förväntar sig gällande framtiden. Sanna förklarar också att de diskuterar 

vad som förväntas samt vad som förkastas och formulerar att överenskommelsen är ömsesidig. 

I nästkommande citat berättar Nicole i linje med vad Sanna berättar om en ganska ingående 

utfrågning som hände under hennes första möte med en potentiell sugardaddy:  

”Vi gick och åt, pratade om intima frågor, exempel hur mycket erfarenhet jag har av 

sugardejting, när jag förlorade oskulden och om jag har varit med flera parter tillsammans 

men även om jag är beredd på oralsex. Vissa frågor kan verkligen kännas olustigt men ja så är 

de ”(Nicole) 

Nicole förklarar i citatet ovan att intima frågor diskuteras och formulerar ett grövre ordval och 

förklarar en inriktad uppsättning av frågor från sugardaddyn som hon träffade. I citatet nedan 

belyser Mariam också att hennes sugardaddy var väldigt rättfram med sina intima frågor: 

”Vi träffades faktiskt hemma hos honom, vi drack lite vin och började prata om vad vi hade för 

krav och han pratade väldigt mycket om rollspel som att ta på sig skinnkläder och piska 

honom.” han undrade basic saker såsom hur många män har jag haft …ja sjukdomar och 

sådant...” (Miriam) 

I citatet från Mariam ovan visualiseras att sugardaddyn och Mariam inte träffades offentligt 

utan i sugardaddyn privata bostad. Mariam formulerar i citatet en föreställning som 

sugardaddyn betonar att ha som var gällande för deras kommande relation och hur han ställde 

styrande frågor till Mariam för hans eget intresse så hon kunde bemöta honom i det. I 

nedanstående citat berättar Amanda om hennes första möte med en ny sugardaddy och att mötet 

var annorlunda än det hon var van vid. Enligt Amanda så ville sugardaddyn att hon skulle 

komma över direkt till honom och att Amanda poängterar att hon hade tydliggjort för honom 

att hon inte ville ha sexuellkontakt men att titta på olika sexuella aktivitet var acceptabelt:  
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”Jag var med på en sida då, vill inte säga namn, men fick ett möte och då var det inget sexuellt 

men jag skulle titta på när han och en annan tjej hade sex. Jag fick 700 spänn som jag sen köpte 

bensin för.”(Amanda) 

Amanda förklarar att hon komma hem till mannen för att titta på när han och en annan kvinna 

har sex och att hon inte själv deltog aktivt i något sexuellt. Amanda formulerar att hon inte 

behövde inte göra något fysiskt med vare sig sugardaddyn eller med hans sällskap men som 

ändå gav han Amanda en summa pengar för hennes tid och hans upplevelse. Efteråt berättar 

Amanda att hon upplevde männen ”passivt aggressiva” under hela mötet.  Utifrån 

informanternas citat kan vi förstå att vissa av parterna vill inleda en längre relation med 

varandra och tenderar då att vara så raka som mjöligt i kommunikationen, där sex är en 

underförstådd del. Vi tolkar och förstår det som att första mötet betonar ett förhållningsätt där 

männen undersöker om kvinnorna är villiga att möta deras individuella önskemål. Vi tolkar 

detta ”möte” som en ”intervju” med kvinnorna i syfte att få reda på om kvinnorna har önskvärda 

kvalitéer samt även om kvinnorna kan möta männens behov. I Amandas fall uppfattar vi att hon 

är oförsiktig i sitt agerande, mannen som hon skulle träffa kunde ha varit farlig. Vår tolkning 

är att kvinnorna tar stora risker för ekonomisk ersättning.  

5.3 Uppgörelsen  
Informanterna förklarar vidare att om första mötet känns bra och att parterna kommer överens 

om att ses, kommer en överenskommelse kring gåvor, pengar och andra materiella ting att 

göras, detta är för att vara tydlig gällande förväntningarna på relationen. Några av våra 

informanter berättar även att den ekonomiska transaktionen inte alltid behöver vara uttalad. I 

flera av intervjuerna framkom sällan utbyte av just sedlar i några längre perioder. Utbytet 

skedde för kvinnorna till antingen utsmyckning eller så gavs diverse materiella ting. Männen 

följde vanligtvis med kvinnorna till butiken när kvinnorna önskade sig något och det förekom 

även att kvinnorna skickade kvitto eller räkning på diverse föremål som männen sedan betalde. 

Männen betalar allt från kvinnornas räkningar, studiemedel, kläder, resor och annat som 

önskades av kvinnorna. Informanterna berättade att det var ytterst ovanligt att utbytet skedde 

med pengar direkt i handen utan att det var oftast var i form av gåvor. Gåvornas storlek 

varierade på hur mycket kvinnorna var beredda på att ställa upp på, i många fall i from av 

sexuella handlingar. I citat nedan berättar Emma om en utbytessituation hon varit med om:  

”Jag träffade en sugardaddy. Han var typ 45 år och väldigt attraktiv. Vi tog en promenad och 

avsluta vår träff i hans lägenhet efteråt. Vi hade det trevligt (skratt)... Då frågade han om jag 

ville ha något speciellt. Jag svarade bara att jag behövde ha hjälp med räkningarna. Han 

betalade mina räkningar, kläder, mina böcker jaa... det jag behövde. En annan gång När jag 

skulle träffa han igen frågade han om jag ville tjäna extra. Jag svarade nej tack fast jag inte 

visste vad han ville men jag kan tänka mig. Dem vill alltid tämja på gränser ” (Emma) 

I citatet ovan beskriver Emma att hon träffade en man som också betalade hennes räkningar. 

Emma formulerar att hon besvarade en sugardaddys frågor med att vara rak på sak med vad 

hon behövde i utbyte men att sugardaddyn ville ha mer av henne och erbjöd då mer pengar, 

Emma redogör för att hon nekade till erbjudandet och gick hem. I nedanstående citat berättar 

Sanna om sina upplevelser med en sugardaddy och hur situationen ser ut: 

”Jag får tekniska saker eftersom jag gillar teknik, så som högtalare och klockar som kostar 

mellan 3000–5000 kr.… sist fick jag en Michael Kors klocka. Ju mer jag ställer upp på sexuella 

saker så ökar summan. Vi träffas i butiken. Jag väljer vad jag vill ha och han betalar.”(Sanna) 
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I citatet berättar Sanna att hon tycker om tekniska prylar och att hon har som krav att få sådana 

saker i utbyte. Sanna träffar män som betalar vad hon vill ha. Sanna berättar också att summan 

för utbytet expanderas vid sexuella handlingar och formulerar att de båda ger varandra vad de 

vill ha. I citat nedan berättar Mariam om sin upplevelse gällande en utbytessituation där sexuella 

handlingar benämns:  

”För varje tillfälle får jag olika saker. Hade jag utfört de ”grova” då fick jag mer. En gång 

fick jag en ring för ca 8000kr för då hade han fått ta mig i analen. Syftet är alltid sex i utbyte 

mot något. Allt annat är lögn.”(Mariam)  

I ovanstående citat förklarar Mariam utifrån sina upplevelser att sex alltid är inräknat och att 

hennes ersättning varierar beroende vilka sexuella handlingar hon är villig till att utföra med 

sugardaddyn. Mariams uttalande benämner analsex som en grov handling men som gav henne 

ett smycke värt 8000kr i utbyte. I citatet nedan berättar Nicole om hur hon lämnar tillbaka 

gåvorna till affären när hon tagit kort på sig själv i dessa och får tillbaka pengar istället:  

”Ja men... jag ger inte min tid eller energi gratis. Jag menar …med den nu som jag har nu så 

en dag så Vi kollar på underkläder tillsammans på Hunkenmöller till mig, jag väljer ut 

underkläder och han swischa mig men när jag får paketet tar jag på mig kläderna med 

prislappen på. Jag tar några kort och skickar till honom, sen lämnar jag tillbaka underkläderna 

för att få tillbaka pengar. 3000kr i underkläder för en natt är inte värt att ha på sig under de 10 

minuter som idioten inte kan hålla sig.”(Nicole) 

Vidare berättar Sanna i citatet nedan om en specifik sexuell handling och vad hon fick för 

ersättning för denna:   

”I och med att jag inte ställer upp med vissa grejer så får jag mindre pengar och gåvor. Som 

max har jag blivit erbjuden 10000kr för att sätta på han i röven med en strap-on.” (Sanna) 

I citatet visualiseras förklaringen att Sanna inte ställer upp på alla slags sexuella handlingar och 

att detta skapar variation i ersättningen. Sanna exemplifierar en situation som hon varit med om 

tidigare och berättar att hon utförde sugardaddyns sexuella önskan, vilket gav Sanna den högsta 

ersättning hon fått.  

Utifrån intervjumaterialet kan vi tolka att kvinnorna belyser att de antingen vill ha eller är i 

behov av pengar samt gåvor. Kvinnornas berättelser ger flera exempel på att ju mer man ger av 

sin kropp så verkar utbytet understryka att männen överlämnar större summor pengar eller 

gåvor. Kvinnorna lyfter dessutom fram en mörk och en ljus sida av sugardejting. Kvinnorna 

verkar förvänta sig lyxföremål medan männen resonerar kring förväntningar gällande 

kvinnornas tid och kropp. Vår tolkning är det att männen inte är villiga att betala i kontanter är 

ett sätt att distansera sig själva från det som benämns som prostitution. På detta sätt kan männen 

hålla sig på rätt sida av lagen. Det är inte förbjudet enlig lagen att bjuda någon på en resa eller 

en väska och med mera, så länge det inte är betalning för sexuella tjänster.  

5.4 Den ljusa och den mörka sidan  
Ur kvinnonars berättelser har vi uppfattat att sugardejting innefattar en mörk och en ljus sida. 

Det verkar vara så att kvinnornas upplevelser av sugardejting styrs i många av relationerna av 

deras sugardaddies värderingar samt bemötande. Har en sugardaddy en nedvärderande syn eller 

bemötande så kan kvinnans upplevelse av mötet kännas mörk. Är en sugardaddy mån om 
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kvinnan upplever hon mötet som ljus. Vid flera tillfällen har vi sett i materialet att kvinnorna 

pratar om sexuella omständigheter under deras möten med sina sugardaddies. Vi har en 

uppfattning om att de sexuella omständigheterna skulle kunna vara en gemensam faktor för vad 

som anspelar på upplevelserna av den mörka sidan. I samtliga intervjuer resonerar de kring att 

det är svårt att hitta en bra sugardaddy. 

5.4.1 Den ljusa sidan 

Flera av studiens informanter berättar att de är medvetna om att de flesta män bara vill ha det 
sexuella samt korta relationer utan romantik och glamour. Kvinnorna förklarar vidare att det är 

svårt att hitta en långvarig sugardejting-relation. Tre av våra åtta kvinnliga informanter berättar 

att de har lycktas att hittat den ideala sugardaddyn. I utdraget nedan kan vi se hur kvinnorna 

resonerar kring den ”goda” sugardaddy. I kommande citat berättar Sanna om sin relation med 

en ”god” sugardaddy:  

”Dominick är snäll, generös, vältränad och smart. Han röker inte, han dricker inte. Vi har varit 

tillsammans i ett 1år, vi träffas och äter middagar – ibland ligger vi i soffan och pratar. Han 

mår dåligt för att han har mycket på jobbet och pratar om hans tidigare förhållanden då han 

blivit bedragen. En sexuell relation är inte viktigt för honom utan vi har sex när vi både känner 

för det...han är aldrig på”(Sanna) 

Sanna förklarar att relationen med sugardaddyn inte omfattar några förväntningar på sexuella 

handlingar utan att sex sker under bådas initiativ och lust. Sanna redogör att Dominick är en 

lugn man med upplevda hinder i vardagen som han är villig att dela med sig av till Sanna och 

som Sanna ger sin tid av till att lyssna på. Att sugardaddyn berättar om sina svårigheter till 

Sanna kan vi tänkas bygga på ett förtroende och vänskap. I citatet nedan berättar Lisa om deras 

relation samt hur de orienterar sig i relationen: 

 ”I min nuvarande relation har jag ett eget bankkort med en bestämd summa pengar i månad... 

Han brukar skicka sms till mig, typ hej vad gör du och sen mejlar hans assistent mig datum och 

plats för mig att tacka ja till, men jag kan tacka nej om jag vill. Vi åker på konferens och ibland 

semester. Inget jag mår dåligt av... Jag har varit i nästan 50 olika länder med honom.”(Lisa) 

I citatet ovan uttalar Lisa att hon ofta är i sugardaddyns sällskap på sociala tillställningar 

gällande hans arbete samt att de ofta reser ihop. Lisa formulerar i sitt uttalande att hon tycks 

vara nöjd med arrangemanget och att hon fått ett bankkort från sugardaddyn, vilket också skulle 

kunna vara en antydan om att deras relation också tillit. I nedanstående citat beskriver Amanda 

om hur sugardejting ser ut i hennes vardag: 

”Jag har två sugardaddies och får veckopeng från båda. Jag får alltid minst 5000kr i veckan, 

5000 är min veckopeng. De bor i inte Sverige...ibland skickar jag kort med eller utan kläder 

eller bara snackar om deras dag.”(Amanda) 

Amanda förklarar att hon har två relationer med två olika sugardaddies samt att de inte bor i 

Sverige. Hon formulerar att de inte har någon fysisk kontakt utan att kontakten endast sker 

digitalt... Amanda berättar att de två sugardaddies som hon har relation med får bilder på hennes 

kropp samt hennes idel öra. I Amandas berättelse kan vi se att hennes relation med sugardaddyn 

är bara positiv för att männen bor utomlands då ingen fysisk kontakt kan existera. Vi förstår att 

i Amandas citat att vara ”flickvän” endas på nätet passar henne utmärkt. Vi tolkar ur materialet 
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att kvinnornas liknande utsagor formar en ideal sugardaddy och vi tolkar att kvinnorna hänvisar 

till en man som är generös med pengar samt gåvor. Kvinnorna upplever en trygg situation med 

männen i andra avseende än sex.  

5.4.2 Den mörka sidan 

Kvinnorna beskriver i motsats till den ljusa sidan, också en annan upplevelse som de erfarit. I 

många av fallen har kvinnorna träffat olika sugardaddies som lett till förskräckliga erfarenheter 

som har lett till destruktiva och önskade handlingar. Relationen med dessa män har varit korta 
på grund av att deras möten har känts som en ohållbar situation. Kvinnorna exemplifierar egna 

erfarenheter av olika sexuella handlingar som de har varit med och utfört i citaten som vi 

presenterar nedan. I citatet nedan beskriver Nicole en egen erfarenhet av de sexuella 

aktiviteterna hon har varit med om:  

”Ena som jag träffade i 7 månader blev bara grövre och grövre och slutade ha gränser. Han 

hade en sexgunga som man ligger typ i, han spände mina armar och fötter och jag hade en 

munkavel på…jag fick ett stopptecken som jag kunde göra med fingrarna... Han kunde sätta på 

mig i timmar och tjatade ständigt om att få kissa på mig samtidigt. Då bröt jag ihop och åkte 

hem…jag klarade bara inte mer.… de är sjuka män där ute, riktigt sjuka män alltså” (Nicole) 

I citatet ovan berättar Nicole att de hade sex i en sexgunga vilket senare eskalerade. I berättelsen 

formulerar Nicole att gränser började suddas ut under den sju månaders tid som hon och 

sugardaddyn träffades. Nicole redogör en bunden situation där mannen hade övertaget, samt att 

sugardaddyn vidare utförde vissa handlingar för att få utlopp för sina sexuella fantasier. Baserat 

på det som framkommit i Nicoles uttalande förstår vi att hon behandlades efter mannens 

gottfinnande. Det handlar om företeelse som kan leda till allvarlig psykisk ohälsa. I 

nästkommande citat berättar Emma om liknande upplevelse av sugardaddies sexuella 

föreställningar:  

”Jag träffade en sugardaddy som var mäklare... högt uppsatt man och som pekar med hela 

handen och bestämmer i väldigt många olika sammanhang. Jag skulle alltid kränka och 

förnedra honom…jag kunde sitta på en stol, läsa tidningen och kissa på han samtidigt ...alltså. 

Det var verkligen något jag hade väldigt svårt med... Jag är för empatisk för att göra sådana 

sjuka saker…”(Emma) 

I ovanstående citat förklarar Emma att sugardaddyn ville bli kränkt. Emma formulerar att 

sugardaddyn var en man med överordnad ställning i sitt arbetsliv och som ville bli dominerad 

och förnedrad av henne, men som hon själv inte varit bekväm med. Emma benämner sig själv 

som för empatisk och för att fullfölja sugardaddyns förväntningar. Emma verkar inte heller 

kunna sympatisera med den sexuella handlingen då hon berättar att vissa sexuella handlingar 

inte är ”normalt” att utföra. I citatet nedan berättar Michelle hur hon handskades med en 

sugardaddy i liknande situation som Emma: 

”Han ville bli tvingad till att vara naken samt bära damunderkläder, jag skulle enligt honom 

piska och skada honom på olika sätt... När jag tydligt och bestämt att jag inte var intresserad 

blev han ännu mer hotfull och aggressiv. Jag åkte hem och blockade honom” (Michelle) 

I citatet ovan förklarar Michelle att sugardaddyn sa åt henne att utföra sexuella handlingar mot 

honom vilket Michelle säger att hon uppriktigt ställde sig emot. När Michelle stod upp för sina 
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värderingar så märkte hon att sugardaddyn blev aggressivare i sitt beteende än vad Michelle 

uppfattade honom som innan. Michelle formulerar i citatet att sugardaddyn upplevdes hotfull 

och aggressiv under hela träffen men att hennes protest fick hans beteende att eskalera. Michelle 

redogör att hon lämnade bostaden och blockerade mannen för att inte bryta kontakten. Nicole 

berättar i citat nedan om hennes erfarenhet av den ”mörka sidan”. Nicole berättar att hon fick 

vad hon ville ha efter en sexuell handling som anvisa till att vara den värsta hon någonsin 

upplevt:  

”Det värsta sexet jag någonsin varit med om har varit fisting och då fick jag Gucci-prylar, typ 

en väska och smycken. Det gjorde sååå jäkla ont alltså, man mår inte bra av sånt... jaja...  

(Skratt)” (Nicole) 

Utifrån materialet kan vi tolka av berättelserna att det handlar om att männen som våra 

informanter har träffat varit män med vad man skulle kunna kalla okonventionella, avvikande 

sexuella preferenser. Männens mål har endast varit att ge utlopp för sina sexuella fantasier. Vi 

tolkar att sex är ett individuellt val för kvinnorna eller inget val alls, i vissa fall vill kvinnorna 

ha sex i andra fall har de inget annat val för att den ekonomiska ersättningen är av vikt. Vår 

tolkning av kvinnornas berättelser är att det verkar finnas en mängd problem inom sugardejting, 

kvinnor blir utsatta för oönskade handlingar och kränkningar som har betydelse för kvinnornas 

upplevelser och välbefinnande.  

5.5 Prostitution eller relation 
Under intervjuerna kom vi in på hur informanterna ser på sugardejting. Vi diskuterade 

samhällssynen där sugardejting jämställs med ”prostitution i lyxförpackning”. Vi ville reda ut 

den uppmärksammade frågan och vi fann att åsikterna bland våra informanter gick isär i 

uppfattning om var gränsen går för när en handling kan och bör klassas som prostitution eller 

inte. 

Kvinnorna förklarade att det beror på olika aspekter när man säger att sugardejting är en form 

av prostitution. Kvinnorna resonerar kring att inom sugardejting så har man en och samma 

sugardaddy under en längre period men att skillnaden i definition kan bero på i fall där man 

byter partner kontinuerligt så är företeelsen prostitution. De betonar även att de är selektiva när 

det gäller män och ersättning samt att ingen missbruksproblematik finns till, som enligt dem är 

en skillnad från prostituerade. En av kvinnorna berättade att hon har ett långsiktigt mål i siktet 

och att det inte handlar om bara sex, därför tycker inte hon att sugardejting borde ses som 

prostitution. Kvinnorna resonerar kring att gåvor och ersättning uppstår i vilken relation som 

helst för att göra den andre lycklig. De poängterar även vad de upplever ingen större skillnad 

mellan traditionella relationer samt sugardejting och berättar att sugardejting är mer strukturerat 

och odramatiskt. I citatet nedan berättar Lisa om hur hon upplever sitt handlande samt hennes 

syn på sugardejting jämfört med andra länder:  

”Absolut prostitution. Sex förväntas här i Sverige. Andra länder har andra typer med vanliga 

relationer, planerad relation till skillnad från Sverige. Hittar man en bra ”pappa” så är det 

inte prostitution utan mer som ett förhållande utan krav. Jag har hört dåliga erfarenheter och 

jag vet att männen ljuger också... även våldsamma många gånger. Sugardejting har lite 

snöbollseffekt då känner du en så känner du flera.”(Lisa) 

Lisa berättar att hon har hört dåliga erfarenheter av sugardejting, och förklarar att männen ljuger 

och att de är våldsamma många gånger. Lisa förklarar också att hon upplever sugardejting som 
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ett kontaktnät med liksinnande där man kan dela erfarenheter och formulerar att hon upplever 

sugardejting som prostitution, i speciellt Sverige. I kommande citat fortsätter Lisa att förklara 

hur hon ser på just sugardejting: 

”Det är prostitution om man vill det, men det kan också bli en alternativ relation också. Det 

finns en annan bild av att sugardejting är destruktivt och jag fått förfrågningar om att göra 

ganska respektlösa saker för mycket pengar. Ursäkta uttrycket men köra den långt ner i halsen 

flera gånger ger mer pengar. Exempelvis så är jag 23 år gammal och är egen företagare, han 

har hjälp mig att bygga upp mitt företag. Vi har varit tillsammans i snart 4 år. sugardejting 

passar mig bra nu eftersom jag är ung och har mål framför mig…jag vill bygga en framtid där 

jag inte behöver slita och må skit som. I mitt fall anser jag inte att det är prostitution.” (Lisa) 

Lisa förklarar i citatet ovan att sugardejting är prostitution om man gör sugardejting till 

prostitution och påpekar att sugardejting har en annan sida också. Lisa berättar att hon inte 

upplever sugardejting som prostitution i just sin vardag och verkar ge uttryck för att relationen 

är gynnsam. Lisa berättar att hon uppfattar sin sugardaddy som en bra part och förklarar att 

andra förfrågningar har uppstått om saker som hon har upplevt som respektlösa. Lisa redogör 

att förfrågningarna aldrig besvarades av henne fast det skulle ge henne mer pengar. I citatet 

nedan berättar Amanda om hur hon ser på sugadejting som en dejtingform:  

"Jag tycker inte att det är prostitution, jag anser att det är mer en feministisk kamp, för varför 

ska alltid kvinnan bli objektifierad? Varför kan inte kvinnor strida mot den här vågen till att bli 

utnyttjade, för om jag tar akten i egna händer kan jag inte bli utnyttjad. Det är snarare jag som 

håller i tyglarna och bestämmer själv hur mitt liv ska se ut. Jag vill inte att det ska bli någon 

skam i det." (Amanda) 

I ovanstående citat berättar Amanda att hon inte tycker att sugardejting är prostitution utan att 

hon upplever just sitt medverkande som en feministisk kamp. Amanda talar från ett perspektiv 

där hon upplever att hon styr hur sugardejting gestaltar sig som verkar understryka att Amanda 

inte upplever sig själv som ett offer utan en person med makt över sin egen kropp. Amanda 

berättar vidare om sin upplevelse: 

”Sugardejting är kluvet. Jag har varit med en nu i ett år... Jag ser inte mig själv som 

hora...förstår ni vad jag menar? Jag har bara haft långa relationer men en kompis behövde 

extra hjälp med ekonomi en gång och hon berättade att hon brukade träffa män och att de hade 

sex tillsammans. Det är sugardejting mörka sida och där vill jag inte kringgå.”(Amanda) 

Amanda förklarar att hon uppfattar sugardejting som ett kluvet fenomen och att hon upplever 

sexuella aktiviteter som en mörk sida av sugardejting. Amanda förklarar vidare att hon tidigare 

har haft långa relationer och berättar att hon såg den mörka sidan genom en vän som senare fick 

henne att se omständigheterna som uppstod. Vi får en förståelse om att Amanda reflektera över 

konceptet utifrån sina tidigare erfarenheter av relationer. I nedanstående citat berättar Michelle 

om sitt perspektiv på sugardejting: 

”Sugardejting i Sverige, generellt, så är det väldigt... i princip rakt av som att du skulle gå och 

köpa sex, vi säger att ni träffas i en timme och du får typ 3000kr. Men det finns en helt annan 

sida av det också, som handlar om människor som har lite annan position men man pratar 

väldigt lite om dem.”(Michelle) 



   

 

40 

 

Michelle förklarar hennes tankar kring sugardejting och formulerar här också att konceptet har 

två olika sidor och hur sådana situationer skulle kunna se ut. Michelle redogör att den andra 

sidan utöver köp av sex har fått föga intresse för vetande om sugardejting.  

Nedan presenteras ett citat av Sanna som bekräftar bilden av att det verkar vara att göra något 

sexuellt ger mer pengar:  

”Ja det är prostitution. I alla träffar var sexuella akter inblandat för att få något. Mm har stött 

på många rötägg om man säger så”(Sanna) 

I citatet ovan förklarar Sanna att hon tycker att sugardejting är prostitution och redogör att i alla 

hennes träffar uppstod sexuell samverkan för utbyte. Sanna formulerar att hon har träffat många 

dåliga män. Vi förstår utifrån vårt material att sugardejting upplevs som både positivt och 

negativt bland kvinnorna. När sugardejting diskuterades i termer av prostitution så fick vi 

väldigt många exempel på hur sugardejting skulle kunna likna en ”vanlig” traditionell relation. 

Vi upplevade att det fanns en förnekelse bland kvinnorna och att ordet prostitution verkar vara 

laddat med negativa känslor. Prostitution har vi förstått som stigmatiserande i kvinnornas 

berättelser och att flera av kvinnorna inte kunde identifiera sig själva med termen. Utifrån 

kvinnornas citat verkar det ändå finnas subtila erkännanden, de medger att sugardejting är 

prostitution på sätt och vis. Vi har förståelse för deras tvetydliga åsikter eftersom den rådande 

samhällsdebatten inte tar upp sugardejting som norm i västvärlden. 

5.6 Saknad av stöd 
Ur det transkriberade intervjumaterialet har vi kunnat förstå att pengar och saknad av stöd från 

anhöriga var två centrala anledningar till att informanterna började med sugardejting. 

Berättelserna från kvinnorna exemplifierade av några utdrag nedan visar att kvinnorna befann 

sig i en situation där ekonomin tärde på vardagen. I intervjuerna med kvinnorna förklarades ett 

fåtal gånger att kvinnorna var ständigt oroliga över pengar för att kunna betala räkningar och 

klara sig genom den tuffa vardagen. Kvinnorna berättade även att de hade olika jobb men att 

varken jobb eller studierna tillförde några större intäkter och att Sugardejting blev den sista 

utvägen. I citat nedan kan tar vi del av Emmas erfarenheter och anledningar till sugadejting:  

”Jag hade precis flyttat till Stockholm för jobb…jag kände ingen... En gammal vän 

presenterade mig för hennes vän som hade en ”pappa”… Först tänkte jag men nejjjj…sen när 

jag behövde pengarna presenterade hon mig till en snäll kille som visade sig att inte vara så 

snäll… På den vägen blev det. (Emma) 

I citatet ovan berättar Emma att hon flyttade till en ny stad och att hon inte kände någon där. 

Emma förklarar att hon kom i kontakt med en tidigare vän som kände till ett sätt att få in pengar. 

Emma förklarar vidare att vännen vart insatt i sugardejting sedan innan och visste om en ”snäll” 

man som Emma kunde träffa, men som inte var snäll som Emma tänkte. I citatet nedan berättar 

Amanda i linje med vad Emmas berättelse om sin situation som drev henne till sin debut: 

”Det var mycket pendlande mellan jobb, skola och hem så pengar räckte inte till. Mina 

föräldrar ansåg jag inte var något alternativ till att kunna bidra på grund av skammen jag 

upplevde av att inte ha några pengar. Ee de hade själva inte ekonomi till att hjälpa.”(Amanda) 

I citatet påpekar Amanda att hon skämdes för att be sina föräldrar om ekonomiskt stöd och att 

hon tog ansvaret i egna händer. I nedanstående citat återger sig Mariam en liknande situation: 
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”Jag stack hemifrån när jag var 18 och flyttade hem till en kompis. Jag fick inga jobb, letade 

och letade, till slut var detta mitt enda alternativ. Jag ville inte be mina föräldrar om 

pengar.”(Mariam) 

Mariam beskriver i citatet ovan att hon också skämdes för att be sina föräldrar om pengar och 

att hon ansåg att sugardejting var hennes enda utväg. Vi tolkar att citaten bland annat ge uttryck 

för en stolthet och känslor av skuld över att man är vuxen och att man ska lyckas själv med att 

försörja sig och stå på egna ben. Amanda berättar vidare vad som var avgörande för hennes 

beslut:  

”Jag har alltid hamnat i relationer med idiotmän. Jag har varit i två relationer   där jag har 

blivit misshandlat och utnyttjat. men sen jag och min mamma fick bättre kontakt har jag lyssnat 

på hennes uppmuntran att träffa rika män. Min gjorde samma sak när hon kom till Sverige. 

Mamma tyckte att jag är sensuell och flörtig och sugardejting var något för mig.”(Amanda) 

I citatet förklarar Amanda sin anledning till att ge sugardejting en chans. Denna anledning 

uppges varit att hon var trött på dåliga relationer med män som behandlade henne illa både 

psykiskt och fysiskt. Utifrån materialet kan vi se att intervjupersonerna upplever sin 

ekonomiska situation som ohållbar då behovet av pengar stor, men vi har även sett i materialet 

att pengarna inte alltid uppges vara en avgörande faktor till sugardejting. I citat nedan 

presenterar vi Lisas tankar kring sin situation:  

”För mig var det bara en slump. Jag tänkte varför inte. Mitt slut tankesätt är att varför ska jag 

träffa någon som inte har råd, jag vill vara med personer som har råd, varför ska jag aktivt 

välja att jag ska mmm bo i en lägenhet liksom... och ha det jobbigt i slutet på månad, när jag 

inte kan oroa mig över någonting typ.” (Lisa) 

I berättelsen från Lisa kan vi se att konceptet sugardejting uppges stämma överens med hennes 

egna förväntningar om hur livet borde levas. Hon förklarar att ständigt behöva oroa sig över 

ekonomin eller att behöva jobba och ”slita” för pengarna är inget alternativ för henne. Lisa 

påpekar att hon vill vara ekonomisk oberoende och att det skulle ge henne mindre oro om 

framtiden. Lisas citat stack ut från resterande och vi har en förståelse för att hennes värderingar 

kan vara en bidragande faktor till just hennes inträde i sugardejting, samt att frestelsen om 

ekonomisk självständighet är motiv till att Lisa har etablerat en relation med äldre män i utbyte 

mot ”förmåner”. Vi har en tanke om att sugardejting upplevs vara en möjlighet till bättre 

levnadsvillkor samt en överlevnadsstrategi för våra informanter. I berättelserna framstår 

kvinnornas möjligheter att påverka sin ekonomiska position som litet. Vi får en uppfattning om 

att sugardejting blev för kvinnorna i deras dåvarande situation en lösning för en svårt ekonomisk 

situation samt en trygghet med att veta om vad som komma skall. Vi tolkar att kvinnorna 

upplevde oro och stress för sin situation och att sugardejting gjorde att tillvaron för kvinnorna 

blev hanterbart.  

5.7 I rollen som Sugardaddy  
I detta resultatkapitel kommer den hermeneutiska tolkningen av intervjuerna med männen att 

redovisas. Det här temat behandlar männens tillvägagångsätt vid sugardejting. De empiriskt 

grundade temana som berättelserna organisera utifrån är i rollen som sugardaddy, ensamhet, 

stress och spänning som motivation till sugardejting, sex är ”bara” en del av relationen och få 

det goda av två världar. I citatet nedan från Anders berättar han om hur han träffade den 

nuvarande sugarbabyn som han nu har en sugar-relation med i 2,5 år:  
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”Jag är hennes chef... hon var min anställd... men inte längre. Hon behöver inte jobbet...  det 

funkar väldigt bra för oss båda... Vi har samma förväntningar av varandra, så jag ser inga 

konstigheter. Vi har en öppen dialog om vad vill med relationen.” (Anders) 

Anders förklarar att han inte ser några konstigheter med att sugarbabyn är en tidigare anställd 

som han försörjer privat. Anders påpekar att relationen är jämlik samt ömsesidig och klargör 

att konceptet funkar för de båda. I citatet nedan berättar Johan hur han träffade sugarbabyn han 

har en relation med sedan sex månader tillbaka: 

”Jag såg en annons på Flashback... Jag svarade på annonsen, vi kände att vi ville gå vidare 

och ses. Vi träffades över en bit mat och pratade om vad vi ville med relationen och lägga alla 

kort på bordet” (Johan)  

I citaten beskriver männen två olika tillvägagångssätt att träffa en sugababy och bekräftar 

kvinnornas erfarenheter av tillgängligheten gällande registrering på sociala medier, samt 

kontakt och att en tidig överenskommelse med kvinnorna är viktigt för dem. I citatet nedan 

belyser Johan innebörden av att en överenskommelse med kvinnorna sker tidigt: 

”Jag gillar inte att slösa min tid eller hennes tid för den delen! Om tjejen ser bra ut så vill jag 

ses så fort som mjöligt och klargöra detaljerna för att kunna gå vidare” (Johan) 

Johan förklarar i ovanstående citat att mötet handlar om att vara tydlig i överenskommelsen då 

tid är av vikt. Johan berättar alltså att ingen av parterna vill slösa sin tid och att en tidig 

överenskommelse förebygger att relationen inte håller. Å andra sidan så berättar Anders att i 

deras relation så förekommer det ingen överenskommelse utan att gåvorna ges utifrån en 

informell överenskommelse:  

”Så här är det va... hon vet om att jag är gift och har ett ansvar gentemot min familj…men jag 

tar hand om henne och hennes behov. Hon behöver inte jobba och slita. Hon kan bara njuta av 

tillvaron. Vi kom överens om att jag ska ta hand om henne ekonomisk och hon behöver inte 

bekymra sig över skitsaker längre” (Anders) 

I citatet ovan förklarar Anders att relationen som han och sugarbabyn har grundar sig på Anders 

ekonomiska resurser. Anders berättar alltså att sugarbabyn lever på Anders ekonomiska 

tillgångar för att ha bättre levnadsvillkor så att hon slipper känna oro i tillvaron. Anders påpekar 

att han ”tar hand om henne”. Utifrån intervjumaterialet från männen får vi en uppfattning om 

att kvinnornas berättelser om registreringens lättillgänglighet blir bekräftat. Dessutom kan vi se 

att en ömsesidig överenskommelse (både uttalad och en outtalad) är viktigt för att gå vidare 

med relationen då vår förståelse kommer från att flertal av kvinnorna poängterade att 

diskussioner kring detta var viktiga vid första mötet. Av materialet från männen får vi en 

förståelse om att männen upplever känslor som stress och ensamhet i sin vardag och att 

konceptet sugardejting bidrar till att koppla bort dessa känslor. Utöver den gråa och stressiga 

vardagen så har vi funderingar kring ifall sugardejting bidrar till motsvarande upplevelser. I 

kommande avsnitt presenterar vi därför empiri från männen som också stärker våra funderingar 

kring männens anledningar till att börja sugardejta. 
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5.7.1 Ensamheten, stress och spänning som motivation till sugardejting 

Under denna underrubrik presenterar vi vad som framkom som gemensamt hos männen utifrån 

vår fråga gällande vad de förstår som sina anledningar till att de inleder en relation med en 

sugababy. Männen presenterar en förståelse att sugardejting tar bort sådant som upplevs tråkigt 

och stressigt i tillvaron. I citatet nedan berättar Anders om vad han känner för sin sugarbaby:  

”Hon får mig att känna mig levande igen, mm du förstår… Hon är alltid glad, snäll och sprallig. 

Det finns inga bekymmer med henne, allt är så enkelt med henne, hon finns där när jag 

behöver... Vi har verkligen kul tillsammans, missförstå mig inte… Jag är väldigt bra mot henne 

och nekar henne inget. Mitt äktenskap har länge varit död ... Ja det kan man säga.” (Anders) 

Anders berättar alltså att hans äktenskap är dött sedan länge och säger att han upplever ensamhet 

i sin vardag. Anders berättar att sugarbabyn livar upp hans tillvaro och att relationen tillför 

spänning i hans vardag fast han lever i ett äktenskap. Han påpekar att han är bra i relationen 

med sugarbabyn och formulerar att det är genom att han ger henne vad hon vill ha. Johan 

berättar i citatet nedan även att ensamheten samt stressen är för mycket för honom att bära:  

”Jag reser väldigt mycket med jobbet och när min kvinna reser med mig känner jag mig 

avkopplad, det är som att vara ung på nytt... Speciellt när man är med en kvinna i hennes bästa 

dagar.” (Johan) 

I citatet ovan förklarar Johan att han reser mycket med sitt arbete och upplever sitt arbete som 

stressigt. Johan förklarar vidare att han och sugarbabyns relation gör honom avslappnad. Johan 

formulerar att en sugarbaby kopplas till att vara ”i sina bästa dagar” och att det något positivt 

som vidare påverkar hans egen upplevelse av tillvaron. Vi ställde en följdfråga till både Anders 

och Johan om varför man inte väljer att skiljas istället för att senare inleda en öppen relationen 

med kvinnorna. Anders svarade:  

”Nejjj det funkar inte så när man är i min ålder. Jag har byggt upp en familj, tre barn att ta 

hand om. Jag kan inte släppa allt, min familj skulle lida för mina lustar. Jag har plikter och 

ansvar förstår du väl... Jag vore självisk om jag tänkte enbart på mig själv och mitt mående.” 

(Anders)  

Anders förståelse presenteras som att skilsmässa är otänkbart och att bibehållet av 

äktenskap/familjen prioriteras högre än att tillfredsställa ”lustar”. Anders formulerar detta 

genom att påpeka att han har byggt upp äktenskapet, vilket medför ansvar och plikter. Anders 

verkar förstå frågan utifrån att stanna i äktenskapet och ha relation med en sugarbaby inte är 

själviskt. I citatet nedan berättar Johan om sin syn på att ha ett förhållande vid sidan av 

äktenskapet på följande sätt: 

”Jag är gift men saknar det lila extra… jag får något att se framemot i den tråkiga vardagen, 

hon fyller mitt tomrum. Jag får ut spänning och nervositet i kroppen som får mig att känna mig 

som en man som kan styra i allting… allt är på mina villkor här.” (Johan) 

Johan förklarar att han saknar något i sin vardag då den upplevs som tråkig men att han inte 

bara kan släppa allt och ”drömma sig bort”. Han berättar att han sökte sig till sugardejting för 

att uppleva spänning i sin vardag och vi får en förståelse att spänningen tillför Johan adrenalin 

som ger en upplevelse av att han kan göra vad han vill. Men all spänning avtar också med tiden 

och livet till slut övergår till det ”normala”. Johan påpekar också att det är hans villkor som är 

gällande i hans och sugarbabyns relation. Vi ställde även frågan om männen har varit med en 
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sugarbaby i kortare perioder och hur just en sådan relation med en sugarbaby och sugardaddy 

kan se ut. Anderas berättade att han inte har någon erfarenhet av korta relationer och i citatet 

nedan berättar Johan om hur en kort relation med en sugarbaby kan se ut:  

”Vi träffade i 2 månader... Vi träffades en gång varannan vecka…hotellnatt... middagar och 

3000 per natt… Mer än det blev det inte...” (Johan) 

I ovanstående citat berättar Johan att deras relation utgick på att de åt middagar samt sov över 

på hotell och att relationen höll i 2 månader. Utifrån materialet från männen tolkar vi 

sugardatning som att det verkar handla om en flykt från vardagen. Det verkar vara så att flykten 

kan ha flera orsaker, det kan vara ett sätt att koppla bort stressen men också åt andra hållet, fylla 

livet med spänning. Johans och Anders relation med en sugarbaby verkar tillföra någonting 

utöver livets rutiner och vardagar. Vi förstår utifrån Johans citat att den korta relationen med 

hotellbesök, goda middagar och 3000 kr i utbyte verkar vara ett köp av sex. Vår förförståelse 

säger oss att en kort relation inte endast innefattar möjligheter till att de umgås platoniskt.   

5.7.2 Sex är ”bara” en del av relationen  

I detta tema kommer den sexuella aspekten av sugardejting att belysas. Vi har sett i vårt material 

att sexuella handlingar i utbyte mot antingen pengar eller materiella ting är förekommande i 

sugardejting, därav ställdes även frågan till männen om sexuella handlingar var en del i deras 

relationer. Vi upplevde även här att frågan inte var särskild uppskattad och förklaringarna från 

männen var väldigt korta vilket gjorde att vi fick fråga om de kunde utveckla svaren. I citat 

nedan berättar Anders vad han tycker om sexuella relationer:  

 ”Vill du leva i celibat i ditt förhållande?” (Anders) 

Anders förklarar att han upplever kopplingar till celibat i sin äktenskapsrelation och frågar om 

vi själva ville leva utan sexuell attraktion i våra kärleksrelationer. Vi svarade inte på detta då 

våra åsikter är irrelevanta för studiens syfte utan frågade Anders vidare om han kunde 

vidareutveckla sitt svar på frågan. Anders berättar vidare vad han menade med sitt svar:  

”Ja men bara för att hon får pengar eller gåvor av mig så betyder inte att det är anledningen 

till att vi är intima med varandra, du förstår... relationer har ändrats ...de ser inte ut som 

förr...Hm det är som vilken relation som helst fast med alla kort på bordet... Det kan vara svårt 

för tjejer som er att förstå.” (Anders) 

I citatet förklarar Anders att sugarbabyn som han har en relation med inte bygger på hans 

ekonomiska fördelar utan formulerar att sugardejting är som vilken traditionell relation som 

helst men utan förväntningar eller krav och ansvar. Anders påpekar också att bara vissa kvinnor 

förstår dessa levnadsregler. Vi frågade Anders om han kunde klargöra vad han menade med 

”tjejer som er” då jag (Rana) upplevde Anders som arg och irriterad. Jag (Rana) förklarade att 

det är inte var min mening att göra honom upprörd och Anders fortsatte med följande:  

”Jag är inte arg, men du vet…ni är ...högskolan lär er och ni läser massa... ursäkta mig men 

ren skit… Feminism här och där. Manligt och kvinnligt och att kvinnor är förtryckta osv men 

så är det inte. Det kommer aldrig bli jämlikt mellan man och kvinna så är det bara. Kvinnor 

kommer alltid att använda sin sexualitet för att få det hon vill, det är kvinnans starkaste 

egenskap.” (Anders) 
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I citatet ovan förklarar Anders att han tycker att utbildade kvinnor lär sig saker som han själv 

inte tycker stämmer. Anders påpekar att kvinnors starkaste kapital är kvinnokroppen och att en 

sexualiserad kvinnokropp som kapital inte kan leda till jämlikhet. Anders verkar ställa sig 

kritisk till att feminism och påpekar att kvinnan kan få som hon vill ändå. I nästkommande citat 

presenterar vi Johans uttalande om sexuella relationer: 

”Kort svar…ja alltid. Jag skulle inte vara med någon som inte vill ha sex… kvinnan har dock 

alltid makten. Dem har alltid valet att avstå... Det är inga gatubarn… ni måste förstå att det är 

som vilken relation som helst där den sexuella delen är av vikt... det bara massa fördomar om 

att tjejerna lider och att det är synd om dem men så ser det inte ut... De gör inget dem själva 

inte vill... det finns inget tvång här.” (Johan)  

I citatet berättar Johan att han inte kan tänka sig en relation utan sex och formulerar att 

kvinnorna har makten till att besluta ifall de ska utföra sexuella handlingar eller inte. Johan 

påpekar att kvinnornas val inte gör dem till offer. Han förklarar att sex är viktigt för honom och 

att sugardejting tillfredsställer honom sexuellt. Johan poängterar att inget tvång sker. Vi 

upplevde att Johan var lugnare i tonen än Anders men att han ändå verkade inta en 

försvarsställning när han skulle adressera samma fråga:  

”Jag anser inte att det finns några store skillnader mellan mitt äktenskap och min relation till 

min babe, jag måste också hålla frugan glad och tillfredsställt för att få sex. Så jag menar varför 

skulle min babe vara en hora. Vad är skillnad mellan henne och min fru. Samhället måste 

ändras, det är det enda jag har att säga. Låt människor leva som de vill utan statens inblandning 

i precis allt”(Johan) 

I materialet från Johan ser vi att i hans ögon så ses inte sugardejting som prostitution utan han 

formulerar att sugardejting är som ett traditionellt äktenskap. Johan förklarar också att han inte 

ser någon skillnad på rollen som sugarbaby eller som fru och verkar peka på att rollerna blivit 

indelade i olika klasser av regeringen. I materialet från männen ser vi att sex förstås som en 

viktig del av sugardejting. Frågan som vi ställde till männen upplevde vi som att de kände som 

besvärande. Vi tolkar detta som att de vill emotionellt distansera sig, samt att det kan vara svårt 

för männen att medge att kvinnorna har en sexuell relation med dem på grund av vad de får i 

utbyte. Anders och Johans, som vi upplevde det, förargade ton under intervjun förstår vi även 

som att beteendet skulle kunna handla om skam, och som ett sätt för dem att rationalisera 

sugarbaby – sugardaddy relationen. I materialet från Anders förstår vi att han anser att samhället 

har förutfattade meningar om människor som är Sugardejtare, men också att samhällets lär ut 

kunskap som är felaktig och missvisande, att skolan är ett forum där feministiska tankar som 

att ha ett jämställt samhälle tvingas på kvinnor.  

5.7.3 Får det goda av två olika världar  

Utifrån det empiriska materialet från männen förstod vi att sexuella fantasier var något som 

båda männen hänvisade till, men som de inte ville gå in i djupet på gällande vilka specifika 

fantasier det handlade om. I citatet nedan ser vi Anders förklara vad han menar med att 

sugarbaby uppfyller hans fantasier:  

”Du vet... Man kan inte få allt... Jag kan uppfylla mina behov som jag saknar…hon har andra 

tankesätt, min fru... På hur hon vill ha sexlivet... Jag vill ha det mer vild än vad min fru vill göra 

då passar det att vända sig till någon annan.” (Anders) 
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Anders berättar i citatet att han inte får leva ut sina sexuella fantasier i äktenskapet och att en 

relation med en sugarbaby kan få honom att leva ut dem. Anders påpekar också att man inte 

kan få allt, men han redogör även för att han kan få sina saknade behov uppfyllda. I citatet 

nedan berättar Johan om bekräftelsen och att den är viktig för honom: 

”Man kanske inte alltid får rätt respons hemma som man är ute efter... Sugarbabies öser en 

med komplimanger. Man mår skitbra... En sugerbabe tar inte mig för givet!” (Johan) 

I citatet ovan förklarar Johan att en relation med en sugarbaby får honom att känna sig sedd och 

att han känner att sugardejting berikar hans liv. Johan formulerar att han söker bekräftelse och 

erkännande från en sugarbaby eftersom han upplever att han inte får det i äktenskapet. Männen 

menar att de lever ett gott liv i ett bra äktenskap, men att deras fruar inte kan tillfredsställa deras 

sexuella behov på de sätt de önskar. Vi uppfattar att det finns en längtan hos både Anders och 

Johan att få beröm och att få känna sig uppskattade. Vi tolkar det som att sugardejting blir för 

Anders och Johan ett sätt att förverkliga sina sexuella fantasier samt andra lustar. 

5.8 Huvudtolkning 

I vårt resultat har vi fått en uppfattning om hur erfarenheterna ser ut inom sugardejting och vad 

våra informanters anledningar till att de sugardejtar hänvisar till. Det teoretiska ramverket som 

består av den existentiella traditionen har varit till stor hjälp för att nå ett resultat i den här 

studien. Vi hade som syfte med studien att ta reda på vilka anledningar och upplevelser som 

finns i informanternas berättelser om varför de sökte sig till sugardejting. Vi har kunnat se en 

tydlig koppling mellan vår empiri och de existentialistiska resonemangen och begrepp. I 

resultatets första del presenterade vi endast våra kvinnliga informanters berättelser och deras 

flera gemensamma mönster, men dessutom deras individuella upplevelser.  

Vi tolkar att kvinnorna strävar efter att vara genom att se sig själva som en vara, medan männen 

har lyxen av att leva i ond tro. Kvinnorna är medvetna om sin situation och tar framförallt ansvar 

för sina handlingar. Männen å andra sidan följer engagerat strömmen utan att erkänna skuld 

eller ansvar för valen de har gjort, utan de resonerar kring att de handlar som de gör på grund 

av omständigheter såsom olyckligt äktenskap eller otillfredsställande samliv. Kvinnorna är 

medvetna om att de är en vara för männen, som vidare påverkar kvinnorna både psykiskt och 

fysiskt. Kvinnorna förstår att sugardejting inte är den vägen till en ”rätt livsstil” men menar 

ändå att handlingen är ett medvetet val som är tillfällig tills kvinnorna kan komma upp på 

fötterna gällande den svåra ekonomiska sitsen de finner sig i. 

Utifrån vårt resultat i vårt första tema första kontakten berättar några av kvinnorna att de inte 

kunde söka ekonomiskt stöd hos sina anhöriga. Amanda exemplifierar och berättar sin tolkning 

gällande sitt ekonomiskt utsatta förhållande att föräldrarna inte var något alternativ. Hon kände 

sig låst i en svår situation och försökte skapa förändring genom sugardejting.  

Filosofen Jean-Paul Sartre förklarar att människan är ett subjekt som står framför flera olika 

valmöjligheter. Han betonar är att människan är fri i sina val och möjligheter i livet samt i 

vardagen, men att människans agerande också skapar konsekvenser från de val som de väljer 

att göra. Det är just där mellan människans frihet och val som ångest eller oro uppstår. Ångest 

uppstår mellan människans existens och hennes medvetande om den frihet som kan nås. För 
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Sartre är ångest ett meddelande till människan som betonar att hennes tillvaro är ofullkomlig 

och ses av flera existentialister som en positiv företeelse som kan leda till en ny insikt för 

människan som i sin tur leder till framgång och lycka. I linje med Sartres kan vi se en koppling 

till hur Amanda och de andra kvinnorna hanterade sin situation av stress, ångest och osäkerhet 

med att ingå i en sugardejting-relation. I vårt resultat så framkom ingen speciell typ av kvinna 

som söker sig till sugardejting utan de sökte sig till denna dejtingform just på grund av sina 

omständigheter. Kvinnorna tar upp omständigheter som att vara i en ekonomiskt utsatt position 

eller vara i behov av stöd. Kvinnorna berättade att de var i någon form av behov av stöd för 

antingen ekonomin, materiella önskningar eller bekräftelse, men för att få dessa villkor 

uppfyllda kräver männen kvinnornas tillgänglighet samt tid. Kvinnornas anledning till att börja 

med sugardejtning var ekonomiska skäl, medan de ekonomiska anledningarna inte hade någon 

större betydelse för de manliga informanterna. Baserat på våra kvinnliga informanters 

berättelser har vi fått en uppfattning om att kvinnornas anledningar till att börja med 

sugardejting kopplas till att få en sorts kontroll över sin ekonomiska situation som de känner 

oro och stress inför. Kvinnornas berättelser hänvisar till att de flesta kvinnorna inte upplevde 

att de hade något val under sina ekonomiska omständigheter, någon enstaka av kvinnorna vill i 

varje fall hävda att sugardejting är något hon har valt medan de andra verkar mer beroende av 

pengarna. Vi såg återkommande i resultatet att de kvinnor som är verksamma inom sugardejting 

också ställs inför risker, som exempelvis den personliga säkerheten, men oavsett handling så 

kommer som sagt alltid konsekvenser, vilket tar oss vidare till tolkningen av temat Lära känna 

varandra och i Uppgörelsen där vi har sett gemensamma mönster. Vi har sett flera liknelser 

som berör faktorer som att lära en person på internet och träffa personen i verkligheten. 

Kvinnorna berättar att man lär känna den kontaktade personen först genom mail eller liknade 

där ekonomisk support förblir otalad tills första träffen. Kvinnorna tar upp flera exempel i sina 

berättelser att de använder sin sensualitet för att locka till sig män med pengar för bättre 

levnadsvillkor, att hon formar sig till att bli den perfekta lekpartnern för sugardaddyn. Första 

träffen sker under ett möte ansikte mot ansikte där parterna känner av kemin och diskuterar med 

varandra. Utifrån kvinnornas berättelser kan vi se gemensamma mönster som givit oss en insikt 

om att kvinnorna tror att företeelsen sker på deras villkor, men vad som motsäger kvinnornas 

resonemang är att kvinnor och mäns levnadsvillkor har en stor variation kring deras 

socioekonomiska förhållanden vilket tar sig i uttryck på olika sätt, exempelvis att kvinnan ska 

mot kompensation utföra sexuella handlingar. Vi menar att det är svårt att utgå från lika villkor 

när männen och kvinnorna inte har samma rättigheter eller skyldigheter, kvinnorna underordnar 

sig männen för att finna ekonomisk stabilitet trots att de löper stora risker att skada sin fysiska 

och mentala hälsa. Det ojämlika förhållande mellan parterna lyfts fram utifrån båda könens 

berättelser.  

Kvinnorna har en illusion om att relationen grundar sig på deras egna villkor men egentligen 

utsätter de sig för en risksituation med en okänd man. Kvinnorna tar upp sexuella handlingar 

som de erfarit och talar om träffar med sugardaddies där parafilier uppstår som kvinnorna efteråt 

fått ångest av, som exempelvis oönskade handlingar och kränkningar som av stor vikt påverkar 

kvinnornas upplevelser och välbefinnande. Vi kan här se en koppling med kvinnornas 

berättelser för hur de orienterar sig inom sugardejting och hur filosofen Erich Fromm förklarar 

riskbeteenden, att de grundar sig i en oro som uppkommer när samhället uppmuntrar 

trosuppfattningar om att frihet kan nås genom pengar och materiella tillgångar. Riskbeteenden 

innefattar som sagt sociala förhållanden som ”att ha” vilket handlar om att erövra och besitta 

allt från prylar till kärlek. Erich Fromms tankar styr oss vidare in på Den ljusa och den mörka 



   

 

48 

 

sidan. Där kan vi se att bara männens individuella villkor uppfylls där deras sexuella fantasier 

blir tillfredsställda men åsikterna skiljer sig åt från kvinnorna. Flera av kvinnorna talar om att 

relationen grundar sig på männens villkor där den ekonomiska ersättningen är av vikt medan 

männen resonerar kring att relationen sker på bådas villkor. Vi kan se vissa luckor i 

informanternas resonemang då de vidare belyser i nedre teman Prostitution eller relation och 

saknad av stöd att utbytet inte blir på lika villkor. Männen anvisar inte till någon saknad av stöd 

eftersom de är etablerade i samhället både socialt och ekonomiskt. Kvinnorna befinner sig inte 

i en ekonomisk självständighet utan i en påfrestande överlevnadsstrategi. Vi menar att kvinnans 

förverkligande av sugardejting skapar en möjlighet för hur hon vill överleva och bygga upp 

något för att klara sig själv. Männen samt kvinnorna i vår studie har som sagt olika upplevelser 

av varierande levnadsförhållanden vilket gör att de orienterar sig olika i vårt samhälle fast med 

lika mål i sikte, som vi också kommer ta upp i männens berättelser av att vara en sugardaddy. 

I männens resultat I rollen som sugardaddy resoneras det om flera möjliga orsaker till att de 

söker sig till sugardejtning. Anledningarna understryker flykter från de krav och ansvar som 

kommer från andra, som exempelvis jobb och familj. Vi ser en koppling med deras flykt från 

vardagen med Kirkegaards benämning det estetiska utvecklingsstadiet där njutning och glädje 

är centralt. Dessutom kan vi koppla ihop kvinnornas agerande med Kirkegaards tankar kring 

det estetiska utvecklingsstadiet. Vi menar att de flesta av kvinnorna också försöker fly tillvaron 

men skillnaden är att kvinnorna önskar att söka sig vidare till det religiösa stadiet där 

människans sinne väcks och begriper livets innebörd. Männen verkar nöja sig med att befinna 

sig kvar i den estetiska. Varför står då männen kvar? I kvinnornas fall belyser kvinnorna i sina 

berättelser att de lever under socioekonomiska begränsningar som de upplever att de inte kan 

fly ifrån medan männen endast har individuella begränsningar, som vidare kan tänjas. 

Kvinnorna ser klart på sin situation medan männen lever under vad filosofen Sartre skulle 

beskriva som ond tro. Männen lever under ond tro då de belyser i resultatet att de gör kvinnorna 

en tjänst och ökar deras välbefinnande men sanningen är att kvinnan pressas bortom sina egna 

gränser. Vi tror att männen distanserar sig från prostitution och söker sig till sugardejting på 

grund av männen har en önskan om att de har en ”relation” med kvinnorna och inte underhåller 

en verksamhet där kvinnans kropp exploateras och utnyttjas. Distanserandet kan handla om en 

moralisk ståndpunkt med att inte vilja befatta sig av ett fenomen som har med sexköp att göra. 

De vill få sugardejtning att framstå som en ömsesidig relation som inte är påtvingad utan sker 

på bådas villkor där kvinnan är frigjord och självständig. Utifrån denna logik kan vi dra 

slutsatsen att männen i studien inte ser problematik med att betala för intimitet utan de 

legitimerar handlandet till något som kan vara till nytta för kvinnans framtidsplaner, men utifrån 

citaten från männen ser vi en motsägelse som gör att vi också drar slutsatsen till att kvinnorna 

behandlas som objekt för männens sexualitet. Männen tar fram en bild av kvinnorna som att de 

har ett val och inte är ”gatubarn”, denna syn publicerar en ensidig bild på kvinnorna som är 

problematisk eftersom vi förstår utifrån studien att sugardejting är en överlevnadsstrategi. Den 

negativa bilden som männen har på kvinnan anser vi är förknippad med samhälleliga strukturer 

och specifikt de strukturer som skapar och upprätthåller ojämställdhet mellan män och kvinnor. 

Vi förstår detta som att våra informanter sökte sig till sugardejting som på grund av olika 

anledningar. Att köpa sexuella tjänster fyller olika funktioner för de manliga informanterna i 

studien. Dels om en spänning eller kick i vardagen, en spänning som blir extra stor i och med 

sex mot ersättning. Beteendet kan handla om en önskan om omväxling och förnyelse där de gör 

ett avbrott från vardagen. En av informanterna beskrev att den främsta anledningen till att han 

ingick i en sugardejting-relation var att han ville ha närhet, intimitet och ett sexuellt umgänge, 
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något som han upplevde att han inte kunde få med sin fru. Männen betalar för olika former av 

tjänster från kvinnorna, dessa olika tjänster innebär varierande sexuella handlingar som mot 

betalning är beroende av hur mycket kvinnorna är villiga till att medverka. Tjänsterna är utifrån 

vad männen upplever att de saknar i sina liv som tillexempel sexuella fantasier.  

Vi tolkar informanternas kontaktsökande genom sugardejting i linje med Erich Fromms tankar 

om Att ha och Att vara. Fromm utgår från att människans tillvaro idag innefattar sociala 

förhållanden som ”att ha”, en livsform av ägande med konsumtion i fokus. Han förklarar att om 

människan ser på världen utifrån den ägande livsformen så påverkas hens livsattityd och 

förhållningsätt för det ägande ändamålet. Fromm exemplifierar bilen som hur den ägande 

livsformen resonerar och visualiserar en liknelse med hur männen uppfattar, i detta fall, 

sugarbabies. Fromm talar om att bilen som en statussymbol som ofta byts ut då det nya ger 

spänning och ses som en bättre investering, men som bara uppfattas som en tillgång till lycka. 

Egenskaper som signalerar hög status ger ägaren en stärkande självkänsla som i sin tur ger en 

maktkänsla. Vi ser liknelser i männens sätt att prata om sin verklighet och hur de resonerar 

kring sitt handlande i relationen till Fromms exempel gällande bilen. Vad som förväntas av 

kvinnorna är att de ska ge mannen tillgång till lycka genom tjänster som uppfyller männens 

villkor för en viss summa, eller som männen formulera som sällskap. Dessa tjänster stärker 

männens självkänsla och kvinnorna blir i interaktionen symboler för männen som vidare får 

dem att känna sig bättre inombords och bidrar till ”sann” glädje. När en sugarbaby får gåvor 

eller pengar i utbyte får sugardaddyn en stärkande självkänsla plus maktkänsla. Vår förståelse 

av männens handlingar säger oss utifrån empirin att det finns mycket som talar om att de bara 

upplever kvinnan som en tillgång, en förbrukningsvara där kvinnorna kan bytas ut eller 

förkastas. Vi upplever att männen förhåller sig till att äga kvinnan och hennes kropp, samt att 

männen inte kan tänka sig att kvinnorna kan känna att de har ångest eller utnyttjas sexuellt. Vi 

upplever också utifrån informanternas berättelser att männen inte verkar känna ansvar eller 

skuld för sina handlingar. Männen resonerar istället kring hur de själva mår samt sina egna 

behov av sugardejting-relationen.  

Den ägande livsformen (att ha) knyter vi också till våra kvinnliga informanter där några 

understrykte att materiell status är av vikt. Dessutom uppfattade vi att kvinnorna ser sig själva 

som en vara som ska säljas in, där de använder sin sensualitet för att locka till sig män med 

pengar för bättre levnadsvillkor samt att få uppleva sig själv som en subjektiv människa. Vi har 

en uppfattning om att kvinnorna vill vara i den Varande livsformen då kvinnorna tar upp att de 

utlämnar sig själva med ändamål för att få vara. Vi förstår att kvinnorna känner sig begränsade 

i sin tillvaro men tar sina ”friheter”, som kvinnokroppen objektifierats till, för att försöka göra 

sitt leverne bättre. I dagens samhälle kan det vara svårt att vara i den varande livsformen 

eftersom kapitalistiska strukturer riktar uppmärksamheten på den ägande människan. Detta är 

en konsekvens av ett senmodernt konsumtionssamhälle som handlar om att få något snarare än 

att ge något.  

En av Sartres flera begrepp, intentionalitet, skulle kunna förklara varför parterna handlar olika 

i sitt vardagsmissnöje. Intentionalitet är när medvetandet är riktat mot något och eftersom 

människor alltid är någonstans så är alltid deras medvetande riktat mot något i någon mening. 

Kvinnorna är exempelvis medvetna om den ställning som tillgivits dem, kvinnornas 

intentionalitet har givit dem möjligheter till att få göra vad de vill med livet. Kvinnorna ser klart 

på sin situation medan männen lever under ond tro. Ond tro i den mån att männen inte ser 

gränserna för vad som är möjligt (transcendens) och omöjligt (fakticitet), medan kvinnorna 
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själva alltid har levt precis vid gränserna. Kvinnorna har sedan tidigt vetat att männen både har 

den yttersta makten och sett lyxen att leva i ond tro. Kvinnorna vill med att lura det kapitalistiska 

systemet, via kontringar som ”feministisk kamp”, uppleva den Varande livsformen men 

ändamålet kommer inte nås så länge kvinnan är i beroendeställning och blir betald. Vi menar 

att så länge kvinnor lever i en struktur som är patriarkal så är de underordnade i alla avseenden 

eftersom strukturen är kodad av män. De val som kvinnor gör med sina liv kommer alltid vara 

hotad av vad som är möjligt och omöjligt. 

Vi har tolkat att sugardejting innefattar, för sugarbabies, att söka sig till en ekonomiskt stabil 

man för att uppleva ett friare liv eller ett lyckligare liv. Vi har uppfattat utifrån de kvinnliga 

informanternas berättelser att sugardejting kan både vara en räddning och en risk. Vi tolkar att 

sugardejting anvisar till att vara en ojämlik relation där männens villkor gynnas oavsett 

kvinnans framåtanda. Vår analys visar att kvinnorna endas illustreras med uppfattningar om att 

de äger sin kropp eller att de blir bekräftade på sina villkor då resultatet indikerar på att 

kontrollen och makten ligger hos det manliga könet. Vi menar att kvinnan inte på något enkelt 

sätt kan placeras in i en struktur som är dikterad av män, därav tolkar vi att kvinnorna har 

anpassat sig efter den manliga koden som framställer den kvinnliga kroppen som objekt för att 

få uppleva frihet. Männen lever däremot i ond tro när de förhandlar med en sugarbaby fast de 

inte verkar ha någon avsikt till att kompromissa, ändå argumenterar de i intervjun om att 

sugardejting innefattar en ömsesidig relation men som vi tydligt kan se i resultatet att männen 

vet, eller omedvetet vet, är falsk. Vi tolkar att männen medvetet söker sig till sugardejting för 

att vilseleda och förneka att fenomenet handlar om sex för ersättning. 

6 DISKUSSION 

I detta kapitel följer en diskussion kring vad vi har kommit fram till i resultatet samt en 

redogörelse kring kopplingar till studiens övriga delar. Redogörelsen kommer att ske stegvis. 

Vi kommer presentera resultatet som framkommit utifrån vårt syfte och frågeställningar då 

dessa är centrala för att kunna diskutera vad vi har kommit fram till. Första steget är att redogöra 

för resultat i relation till syfte och frågeställningar. Andra steget är att presentera resultat i 

relation till tidigare forskning. Tredje steget är att ställa resultat i relation till teori och i sista 

delen har vi en metoddiskussion.  

6.1 Resultat i relation till syfte och frågeställning 
Vår studies syfte och frågeställning hänvisar till att fånga upp människors skilda och unika 

livsvärldar. Vi var intresserade av att öka vår kunskap och förståelse genom att ta del av 

människors levda erfarenheter då i varje handling infinner sig ett motiv till varför vi handlar på 

ett visst sätt. Frågeställningen ger oss svar på om sugardejting handlar om dejting eller om att 

få tillgång till någon annans kropp genom att betala med gåvor, resor och pengar. Fenomenet 

har uppmärksammats mycket i media de senare åren och kopplas till fenomenet koppleri, men 

vi måste lyssna på människor som på olika sätt har erfarenheter av sugardejting för att ta reda 

på vad det egentligen handlar om. I vår analys kan vi se förståelser av olika erfarenheter hos 

våra kvinnliga och manliga informanter. 
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6.2 Resultat i relation till tidigare forskning 
Fenomenet sugardejting har främst studerats i Kina, USA, Afrika och Nederländerna. 

Sugardejting har i Sverige mestadels undersökts utifrån en kriminologisk kontext där fenomenet 

jämställs med prostitution. Tidigare forskning visar att skillnader finns i hur människor från 

olika länder förhåller sig till sugardejting och vårt bidrag till forskningsfältet här i Sverige visar 

på att vara tudelat. För det första så bidrar vi med vår studie till ett forskningsfält som 

undersöker kvinnors valmöjligheter eller möjligheter till att göra val i en patriarkal struktur. För 

det andra handlar vårt bidrag om att fylla en lucka i forskningsfältet eftersom sugardejting inte 

är lika outforskat som andra länder. Den tidigare forskning som vi har presenterat i denna studie 

visar på flera gemensamma beröringspunkter med vad som har framkommit i vår studies 

resultat. Forskningen har ägnat sig åt att undersöka vilka upplevelser av anledningar som leder 

till sugardejting eller liknande fenomen, att unga kvinnor och äldre män ingår i en sexuell 

relation i utbyte mot gåvor och pengar samt vilka konsekvenser det medför. Artiklarna som vi 

har valt för att presentera den tidigare forskningen har gett oss en större förståelse eftersom vi, 

genom tidigare forskning, har kunnat se kopplingar till vår empiri. Van de Walles och 

kollegornas studie stödjer vårt resultat, att det i tidigt stadium inom sugardejting sker olika typer 

av överenskommelser som verkar understryka olika typer av sexuella tjänster. Studien stödjer 

också vårt resultat på så sätt att forskarna uttalar att sexuella tjänster i utbyte mot någonting kan 

vara en del av en kultur. Cheung et.Al skriver att tjejer i Kina uppmuntrats i en tidig ålder till 

att de ska inleda en relation med män där männen ska sponsra tjejerna ekonomiskt. Författarna 

understryker att tjejerna växte upp med förväntningar från sina föräldrar att söka sig till rika 

män med pengar. Studien från Kina kan vi koppla till vårt eget intervjumaterial där tillexempel 

Amanda beskriver att hon blev uppmuntrad av sin mamma till att använda sig utav sin 

sensualitet för att träffa rika män. I linje med nästan all tidigare forskning så indikerar vårt 

resultat på att informanterna gick genom kriser i livet som har bidragit till att de känt sig tvungna 

till att sugardejta. Unga i en ekonomisk utsatthet uttalades flertal gånger till att vara en av 

indikatorerna i de studier som vi har presenterat. 

I vårt resultat finns tankar om att dagens samhälle definierar människors sexualitet. De manliga 

informanterna i studien uttalade sig om att det feministiska tankesättet gör kvinnor till offer. En 

utav männen förklarade att kvinnans sexualitet anses vara en tillgång för kvinnan då den öppnar 

upp för olikartade möjligheter. Denna syn på kvinnans sexualliv kopplar vi till Abelsson och 

Hulusjö artikel som understryker att i dagens samhälle finns det en syn där kvinnans kropp kan 

användas för att uppnå materiella fördelar. Författarna skriver också att denna syn på kvinnan 

bidrar till att unga tjejers byte eller försäljning av sexuella tjänster normaliserats. I linje med 

Abelsson och Hulusjö skriver Lindroth och Jonsson med kollegor att det har skett 

attitydförändringar rörande sexualitet. Författarna betonar att ungdomar i dag är positiva till 

sina sexuella erfarenheter trots att det finns relativt utbrett sexuellt risktagande hos dem. 

Sexuellt risktagande framför allt på internet kan leda till att sexuella övergrepp, sexuella 

övergrepp eller sjukdomar. Studierna visade att många av ungdomarna hade varit utsatta för 

sexuella handlingar mot sin vilja. Vi kan belysa dessa artiklar till vårt tema den mörka sidan av 

sugardatning där kvinnorna berättar om och exemplifierar deras upprörande erfarenheter med 

männen som de har träffat genom sugardejting. Ett exempel på en förskräcklig erfarenhet som 

vi tolkar som övergrepp är när Nicole berättade om mannen som ständigt pratade om att på 

kissa på hennes under flera timmars samlag. Kvinnorna i vårt studie har blivit utsatta för 

övergrepp både sexuellt och emotionellt, Emma blev indirekt tvingad att förnedra och kissa på 

hennes sugardaddy trots att hon upplevade det som extremt känslomässigt jobbigt. Vi tolkar 
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vårt material att om det inte hade funnits något slags ersättning för sexuella handlingar, så hade 

inte kvinnorna i studierna utfört dessa handlingar. Studiens resultat är i linje med tidigare 

forskning att om sexuella handlingar leder till någon form av ersättning så räknas det som 

prostitution. Männen i denna studie gav bilden av att de vill behålla de patriarkala 

värderingarna, mer specifikt att de ska bibehålla rätten till att dominera en kvinna samt att 

jämlikhet mellan könen ses som en ifrågasatt fråga.  

Anders betonade att patriarkatet är normen oavsett vad samhället lär ut till studenter. Männens 

uttalanden kan vi ansluta till Nayar resonemang om att sex anses vara någonting heligt, ur ett 

traditionellt och feministiskt perspektiv och inte något som ska ingå i sexuella affärsavtal. I 

samma studie förklarade Sugardejtare att deras val av en betald intim relation utgör en mer 

jämställd och ömsesidig förhållande till skillnad från någon som anses vara en sexarbetare. Här 

kan vi återkoppla till en utav våra informanters tankar - sugardejting för Amanda är en del av 

en feministisk kamp. Hon hade reflekterad kring kvinnans position i en patriarkal värld, 

Amandas inställning var att göda patriarkatet genom hennes sexliv. Hon berättade att om hon 

tar akten i sina egna händer så kan inte männen utnyttja henne eftersom hon själv bestämmer 

över hur hennes liv ska se ut. Utifrån kvinnornas utsagor i studien kan man tycka och läsaren 

får en bild av att det är glasklart att kvinnor är underordnade männen, att männen besitter de 

dominerande positionerna som kvinnorna ska rätta sig efter. De berättelser som presenterats i 

vår studie kan indikera att kvinnorna i studien är passiva i rollen som sugarbaby, att det 

huvudsakligen verkar handla om att tillfredsställa männens njutning. Å andra sidan, om vi 

stannar upp och reflekterar kring faktumet att bara för att samhället definierar sex för ersättning, 

smisk och andra ”onormala sexuella handlingar som förtyck och dominans i förhållande till 

kvinnorna så behöver inte individen själv definiera sin situation på samma sätt som samhället. 

Ett flertal av berättelserna, både från kvinnorna och från männen, följer Nayars konstaterande 

att sugardejting verkar innefatta relationer av intimitet, kontakt och romantik som har likhet 

med vanliga dejtingupplevelser. Dock är skillnaden här att sugardejting är mer välorganiserat, 

exempelvis som ett projekt som är anpassad efter individuella önskningar och behov. Nayars 

studie visade att sugadejting kan ses som en vanlig relation med en öppnare syn på sexualitet 

men utifrån vårt resultat och dem flertal studier i tidigare forskning tolkar vi att det är en mörk 

skildring av prostitution och sexuellt utnyttjande av unga kvinnor. Vårt resultat att alla 

sugardejtingrelationer inte innehåller fysiska sexuella tjänster mot pengar, eller gåvor, men det 

visar ändå att kvinnans kropp är fortfarande en del av fenomenet. Amandas Sugardaddys 

exempelvis bor inte i Sverige, de betalar henne en veckolön i utbyte mot nakna bilder på henne 

och känslomässig intimitet.  

Månsson studier stödjer resultatet i vårt tema i rollen av sugardaddy. Månsson skriver om de 

fyra olika diskurser som belyser relevansen till varför män köper sexuella tjänster. Alla fyra av 

Månson diskurs kan vi återkoppla till vårt resultat. Utifrån diskursen ”another type om women” 

kan vi förstå Johans upplevelser att han får mer omtanke och smicker av hans sugarbaby än vad 

han får från sin fru. Johan presenterar hans sugarbaby som sympatisören. 

 I diskursen ”The dirty Whore” som innefattar fantasin om den ”smutsiga horan” kan vi koppla 

Anders anledningar till sugardejting. Anders berättar att han söker sig till Sugarbaby för ett 

annat typ av sex eftersom hans fru inte vill ställa upp på hans fantasier. I linje med diskursen 

om ”consumer of sex” som täcker aspekter av kravlös sex kan vi koppla till ett uttalande från 

Anders som förklarar att sugadejting passar honom väldigt bra eftersom allt sker på hans villkor. 
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Sista diskursen ”another type of women” som beskrivs som männens förlust av maskulinitet 

som en anledning till att män köper sex. Johan uttalar sig om detta och berättar att sugardejting 

får honom att känna sig som en man som kan styra i allting. Kontroll och makt var även något 

som de kvinnliga informanterna lyfte fram i vårt studie. Michelle och Emma berättade om deras 

sugardaddy män som ville bli dominerade och förnedrade. Michelles och Emmas erfarenheter 

kan vi se i Månssons diskurs om ”another type of sex” som beskriver att männen ibland vill ge 

upp makten och kontrollen som de har i sitt vardagliga liv. Vårt resultat kopplat till den tidigare 

forskning har kunskapsluckor på vissa punkter. Tidigare forskning belyser vikten av bland 

annat problematik i ungdomars familjeförhållande där våld, incest. försummelse och 

ekonomiska förutsättningar har framförts som anledningar till att kvinnor ingår i dejtingsformen 

sugardejting. Det finns bristfällig informationen kring våra informanters upplevelser av 

barndomen och uppväxtvillkor. Vi kan inte styrka dessa faktorer eftersom ingen av våra 

informanter har velat prata om deras familjer eller uppväxtmiljöer. I temat saknad av stöd kan 

vi dock bekräfta att saknaden efter anhörigas stöd var en av anledningar till att våra kvinnliga 

informanter sökte sig till sugardejting.  

6.3 Resultat och den teoretiska referensramen 
Det teoretiska ramverket som består av den existentiella traditionen har varit till stor hjälp för 

att nå ett resultat i vår studie. Vi hade som syfte med studien att ta reda på vilka anledningar 

och upplevelser som finns i informanternas berättelser om varför de sökte sig till sugardejting. 

Vi har kunnat se en tydlig koppling mellan vår empiri och de existentialistiska resonemangen 

och begrepp.  

Genom existentialismens perspektiv kan vi förklara hur informanterna behandlar frågor som 

rör dem själva, som exempelvis sina livsvillkor, för oss andra att förstå dem. Frågor som 

uppkommer innefattar döden, ansvar, ångest, frihet vilket är frågor som vi inte kan fly från utan 

måste ta ställning till. Existentialismen understryker att när människan hamnar i krävande 

situationer i sin vardag så kan ångest uppkomma. Denna ångest vägleder människan till att 

reflektera över sitt liv vilket gör det svårt att lyckas med att hantera situationen på ett 

tillfredställande sätt som i sin tur kan bidra till existensiell vilsenhet. Existensiell vilsenhet 

uppkommer när människan har svårt att förstå sig själv och sina livsvillkor, människan är inte 

medveten om vilka möjligheter som finns i livet. Begränsningarna kan leda till ett destruktivt 

beteende, handlar människan bara utifrån sina egna begränsningar så kan förfallet leda till ett 

destruktivt handlande. Anledningen för existentialismens användbarhet i vår studie är att många 

av våra informanter betona att de hantera sin krävande situation med ångest som vi tolkar som 

en flykt från tillvaron. Informanterna berättade om känslor av utsatthet, maktlöshet och 

ensamhet i sin tillvaro.  

Vi kan se i resultatet att dessa känslor pekar på att informanterna behöver ta ställning till sin 

egen värld och att ångesten fick dem att börja med sugardejting. Upplevelserna inom 

sugardejting skiljer sig dock åt. Kvinnorna betona att de upplevde en ljus och en mörk sida av 

fenomenet medan männen hade en mer positiv bild. Till viss del har informanterna funnit en 

viss acceptans i ideologin ägandets livsform, som Fromm refererar till; att sluka hela världen, 

och i den mån att äga hela världen så blir kvinnorna i sin underordning av patriarkala strukturer 

en vara (ett objekt). I och med de förväntningar som betonades av kvinnorna för hur en 

sugarbaby ska vara, som exempelvis ung och sensuell, har i resultatet visats till att kvinnorna 

identifierar sig med denna bild. I detta avseende krackelerar kvinnornas illusion till att 
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relationen som de har med en sugardaddy grundar sig på endast deras egna villkor. I männens 

fall så illustrerar de istället att relationen utgår från ömsesidiga behov och att de blir glada och 

får energi när de är med en sugarbaby. Vi tolkar att männen känner detta stimulus på grund av 

att de faktiskt försöker äga henne. Männen ser inte möjligheterna för andra sanningar eftersom 

de alltid levt som de gjort medan kvinnorna är cyniska och alltid levt för männens verklighet. 

Eftersom kvinnorna underkastar sig männen så skapas vanmakt. Vi menar att kvinnor inte kan 

påverka en situation som handlar om beroendeställning där kvinnan aldrig kan bli köparen så 

länge hon blir betald.  

Vi förstår att informanterna lever under en spänning mellan att ha och att vara. Erich Fromm 

förklarar att samhällets specifika strukturer idag har tagit fram sammansättningar som 

förvandlat kvinnan till en marknadsvara där hennes tillgångar ses som ett kapital som ger 

mannen högsta möjliga profit. Vi tolkar att kvinnorna försöker hantera sugardejting genom att 

framställa sig som en vara för att få vara. I berättelserna av kvinnorna så kan vi se att de försöker 

äga materiella ting genom att knyta sig till sugardejting för att skapa en trygg tillvaro i en kaotisk 

vardag för att kunna vara. Flykten till sanningen som kvinnorna gör tolkar vi i linje med 

Fromms tanke om varandets livsform där kärlek inte är en ägodel eller har några villkor utan 

handlar om att ge, offra och gynna livskvalitéer utan syfte. Kvinnorna kämpar och har en vilja 

att offra sig själva för att leva i sanning. Vi förstår sugardejting som en form av skenbar kärlek 

där kärleken endast upplevs i fantasin och inte i ett här- och- nu förhållande till en människa av 

kött och blod. Den ägande livsformen framställer männen som en konsument av kvinnans kropp 

till njutning. Mannen som härsklysten och kvinnan som ombytlig. 

Fromms citat nedan framställer hans filosofi kring kärlek som går i linje med vad vi funnit i 

kvinnornas berättelser som understryker att männen lever i en illusion om kärlek och existens. 

Eftersom ersättning av sällskap är en tillflyktsort ifrån en outhärdlig ensamhetskänsla, 

ensamhetskänslan blir en egoism visualiserar en bild av att det skulle handla om kärlek och 

intimitet;  

”Kärlek innebär att hänge sig själv utan garantier, att ge sig själv helt och fullt med 
hoppet att vår kärlek kommer att producera kärlek i den älskade personen. Kärlek är 
en handling av tilltro och den som är av liten tilltro är av liten kärlek.” - Erich Fromm 

6.4 Diskussion av metodansats 
I denna studie har vi använd av oss av en kvalitativ intervjustudie där vi har intervjuat 

människor som är sugarbaby och sugardaddy. Den kritik som finns mot den kvalitativa metoden 

är att den inte är generaliserbar och, - det är inte heller syftet med denna studie. Den 

hermeneutiska metodansatsen var en självklarhet för oss att använda eftersom de kvalitativa 

teknikerna är ofta förenade med ett hermeneutiskt angreppsätt. Med hjälp av metoden ville vi 

tolka, förstå och förmedla informanternas upplevelser och anledningar till att sugardejta. En 

kvalitativ studie är mest relevant i förhållande till studiens fokus då vi ville fånga de personliga 

aspekterna hos den som intervjuas som ofta tas för givet, som individens tankar, upplevelser 
och levd erfarenhet. På grund av att sugardejting framställs som ett fenomen som är känsligt på 

grund av dess kopplingar till prostitution eller den ojämlika maktrelationen mellan män och 

kvinnor har vi valt att presentera våra tolkningar på ett empirinära sätt. Detta tillvägagångssätt 

valdes för att kunna på ett genomskinligt sätt visa hur tolkningarna gjorts och hur de är kopplade 

till deltagarnas förståelse av sugardejting. Vi bedömde detta vara nödvändigt för att visa att vi 

inte läser in i vår tolkning aspekter som inte finns i materialet. 
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Vi har varit öppna med analys av materialet och hållit oss från att låta vår förförståelse komma 

emellan. Det är dock viktigt att understryka att vår förförståelse är viktigt för denna 

metodansats, utan förståelse kan inte människor relatera. Det som var tilltalande med denna 

metod är att det inte finns någon objektiv sanning utan att sanning består av innebörder som 

måste tolkas för att en förståelse ska framkomma. Den hermeneutiska metoden som ligger till 

grund för denna studie har även sina brister. Det är inte den lättaste metoden för att försöka sig 

på när man inte har så mycket erfarenhet av att intervjua människor, särskild att intervjua 

människor inom ett känsligt ämne som i vårt fall är sugadejting. Den kvalitativa metoden är 

dock flexibel, de går att anpassa efter situation56. Nedan berättar vi om de svårigheter vi har 

stött på under urval och intervjuer.  

6.5 Dilemman i studiens utförande 
För att få intervjua människor för denna studie har vi fått gå genom olika metoder, de flesta 

bygger på samma grund. Intervjupersonerna bedömde att det var viktigt att skydda sin identitet 

från kopplingar till sugardejting. I vissa fall var det viktigt rent juridiskt att deras identitet 

förblev okänd. Dessa människor ansåg inte att de kunde utifrån sin egen identitet berätta om 

deras egna upplevelser. För att skydda informanternas integritet har vår kommunikation med 

informanterna endast skett via telefonsamtal och mejl. Vi förstår att oron har varit stor bland 

människor som har ställt upp i studien, en oro av att vilja skydda sig själva mot exploatering i 

större utsträckning. Med kommunikation via telefonsamtal och mejl har deltagarnas identitet 

kunnat hållas okänd. Några av våra informanter tog kontakt med oss via en anonym mejladress, 

det finns inga spår av den verkliga avsändaren. En annan person fick vårt telefonnummer via 

en annan informant, hen ringde med skyddat telefonnummer. Några andra deltagare har skrivit 

öppet, med deras riktiga identitet och fann inga problem med att trädda fram och berätta om 

deras privata relationer och svårigheter. Men generellt för denna studie har det känts tryggt för 

många av dem att presentera sig själva endast med förnamn, ålder och yrke. De har känt sig 

säkrare när de själva har fått bestämma tillvägagångssätt.  

Vi har funnit dessa krav av anonymitet som acceptabelt eftersom vi anser att det är rimliga krav 

på grund av det undersökta ämnets karaktär som bygger på privat och känslig information. Vi 

som forskare ska skydda den personliga integriteten.  

Vi stötte på några problem på vägen i samband med intervjuerna med våra manliga informanter. 

Informanter var medvetna och informerade om studiens syfte samt att de kunde när som helst 

avbryta intervjun om de kände att det blev för stor påfrestning. Vi upplevde männen i stark 

försvarsställning under vissa frågor som ställdes till dem. Vi fick en känsla av att de kände sig 

anklagade och kritiserade av oss. Våra manliga informanter uppfattades av oss som att de ville 

styra oss i deras inriktning och få inflyttande i studiens utförande, Vi kände även att det fanns 

ett behov att även kontrollera oss då våra frågor ställdes tillbaka mot oss och otrevliga toner 

framfördes ett flerantal gånger under intervjun. Vi förklarade att syftet med studien är att ta del 

av deras erfarenheter och anledningar till sugardejting och inte våra. Kvinnorna i studien har 

 

56 Zetterquist & Ahrne (2015, s. 35–38) 
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även påverkat studiens riktning genom att inte vilja svara på många av våra frågor. En av 

intervjuns svagheter är dock att den ger en begränsad bild av ett fenomen57. 

Vad som berörde missförhållande eller uppväxtmiljöer ville informanterna inte gå in på. Vi har 

fått anpassa oss efter våra informanter eftersom de är kunskapsbärare för denna studie. De har 

fått prata fritt och vi har analyserat det som är huvudangelägenhet för dem. Vi hade kunnat 

gräva djupare i människors upplevelse för denna studie men tyvärr så var studiens ämne alldeles 

för känslig. Studiens svårighet är att vi upplevade inte riktigt att våra informanter, särskild de 

manliga informanter fick förtroende för oss, då finns det en risk att vi inte fick de ärliga svar 

som vi var ute efter. Människor kan påverkas eftersom de är medvetna om att de blir föremål 

för forskning. En del människor kan vilja göra motstånd för att de är rädda för de sanningar 

som kan avslöjas skulle göra livet svårt för dem. Vår studies resultat är inte slutgiltiga eftersom 

samhället förändras medan vi forskar.  

 

57 Zetterquist & Ahrne (2015, s. 53) 
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BILAGA 1; INTERVJUGUIDE  

Information till deltagare  

- Information om etiska principer  

- Samtyckesblankett  

- Tillåtelse för inspelning av intervjun 

- Information om oss själva som studenter 

Deltagare  

- Individen får börja med att berätta om sig själv först  

- Familj, vänner, kontaktnät, fritidsintresse, ålder, boende situation och yrke/utbildning.  

Frågor  

- Kan du berätta om din nuvarande situation? 

- Kan du berätta om hur ditt intresse uppkom? 

- Kan du berätta om hur ser du på sugardejting 

- Hur ser du på de olika sugardejtingsajter? 

- Hur gammal var du första gången du tog kontakt med dejtingsajter?  

- Hur gammal var du vid första kontakten? 

- Kan du berätta om hur du går till väga? 

- Vilka förutsättningar är viktiga för dig?  

- Hur ser din roll ut? 

- Hur upplever du den? 

- Kan du ge några exempel på en vanlig dejt? 

- Har du blivit besviken någon gång?  

- Vet personer i din närhet om vad du gör? 

- Trivs du med det du gör? 

- Hur länge kommer du fortsätta dejta på detta vis? 

- Vad anser du om samhällets syn på fenomenet, hur får det dig att känna, finns det 

någon sanning i den negativa synen på sugardejting? 

- Är det någonting som jag har glömt att ta upp i vårt samtal som du tycker är viktigt 

för dig? 

Vi utför en semistrukturerad intervjumetod så följdfrågor kommer att ställas. Följdfrågor som: 

Kan du utveckla detta? Kan du ge ett konkret eller flera exempel?
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