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Abstract 

 
Sugar dating is a relatively new and growing phenomenon within the sex- and intimacy 

industry. Sugar dating consists of meetings and relationships in which wealthier men 

compensate, materially and economically, relatively limited women for a dating-like 

arrangement where sex and intimacy often are excepted. Previous studies have found both that 

sugar dating can be considered prostitution and that sugar dating in several aspects differs from 

it. This study aims to analyze how non-prostitution is constructed among people with 

experiences of sugar dating in a Swedish context. The material consists of interviews with 24 

people, nine men, and fifteen women, with experience of sugar dating in Sweden. The study is 

theoretically informed by the concepts of relation work, regimes of justification, and 

respectability. This study shows how non-prostitution is constructed, how the men give moral 

reasons for their actions, and how the women create and maintain respectability. The analysis 

uncovers five aspects of the interviewees' experiences of sugar dating. The five aspects are the 

content of the compensation, the form of the compensation, the sexual free will, the mutual 

pleasure, and dating similarity. Together these aspects are created through practical and 

discursive relation work. In themselves, these aspects emphasize differences to prostitution and 

also work as regimes of justification for the men and as a way for the women to create and 

maintain respectability. 

 

 

Keywords: sugar dating, compensated dating, prostitution, relation work, regimes of 

justification, respectability.  
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Hela vårt vardagsjag är dresserat till att byta bort och byta till, köpslå och 

konsumera; allting, både andliga och materiella ting, förvandlas automatiskt till 

bytes och konsumtionsobjekt. Också kärleken måste naturligtvis överensstämma med 

den moderna människans skaplynne.  – Erich Fromm [1956] (1995:101) 

 

Introduktion, syfte och frågeställningar 

Sugardejting är ett till stora delar nytt men växande fenomen inom sex- och intimitetsindustrin. 

Den gängse definitionen av sugardejting lyder att en äldre rikare man kompenserar en yngre 

och ekonomiskt mer begränsad kvinna för ett dejtingliknande arrangemang där intimitet och 

sex ofta förväntas ingå. Den kompenserande mannen ges i dessa sammanhang epitetet 

”sugardaddy” medan den kompenserade kvinnan kallas för ”sugarbabe”. Främst söks möten 

och relationer inom sugardejting via för ändamålet nischade dejtingsajter, där 

SeekingArrangement.com i skrivande stund är störst på en global nivå medan Sugardaters.se 

dominerar i Sverige.  

 

Framväxten av sugardejting kan ses som uttryck för och effekt av specifikt senmoderna 

samhällstendenser, understödda av nyliberala processer mot ökad marknadisering och 

ekonomisk ojämlikhet. Det handlar dels om en expansion och differentiering av sex- och 

intimitetsindustrin, i riktning mot teknologisering, mainstreaming och mer komplexa former av 

arrangemang (Bernstein 2007a, 2007b; Brents & Sanders 2010), dels en omstrukturering av 

själva sökandet efter – samt utformandet av – sociosexuella relationer som idag kommit att 

präglas av tillagande marknadsmässighet, instrumentalisering och flyktighet (Illouz 2007, 

2020; Bauman 2003). Därutöver underbyggs sugardejting av utpräglat traditionella 

föreställningar om kön och heterosexuella uppvaktningsmönster, där kvinnors utseende och 

sexualitet är en fråga om köpslående och där manlig makt, status och ”gentlemannaskap” 

upphöjs och erotiseras. Sugardejtingarrangemang och praktiker kan därför också sägas 

symbolisera – och riskerar i förlängningen reproducera – patriarkala maktassymetrier baserade 

på kombinationen av köns-, ålders- och klasskillnader.  

 

I och med lanseringen av sugardejtingsajten RichMeetBeautiful kom fenomenet till Sverige 

under senare delen av 2010-talet, vilket renderade starka reaktioner och vållade debatt i media. 

Mest uppmärksammad blev antagligen den händelse då en sugardejtingsajt valde att utanför 

Chalmers Teknologiska Högskola i Göteborg annonsera stort med texten: ”Hej studenter! 0: - i 
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studielån? Dejta en sugardaddy”, flankerad av en högupplöst bild på en kvinna i underkläder. 

Företaget bakom annonsen anmäldes till reklamombudsmannen av Chalmers studentkår och 

för koppleri till polisen av Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, men friades (Björk 2018, 24 

april). Från polis och socialtjänst kom tidigt varningar om att sugardejting ingalunda handlar 

om någonting annat än sexköp – och därmed prostitution – om än förpackat i tjusigare form och 

kringgärdat av ett förändrat beslöjande språkbruk (Berger 2018, 24 januari; Olsson 2019, 27 

september).  

 

Tidigare studier om sugardejting i en nordvästlig1 kontext har försökt reda ut ifall sugardejting 

verkligen är att betrakta som prostitution (Miller 2012; Deeks 2013; Motyl 2013; Hier 2016). 

Meningarna har här gått isär, inte minst av det enkla skälet att själva prostitutionsbegreppet i 

en strängt juridisk mening är en fråga om strikta definitioner samt rättslig och policymässig 

praxis, samtidigt som sugardejting tenderar att vara synnerligen heterogent till sin karaktär. Mer 

sociologiskt orienterad forskning har, både i Sverige och internationellt, analyserat fenomenet 

med fokus på vilka meningsbärande praktiker och diskurser det konstitueras av; vad personer 

involverade i sugardejting gör samt hur de förstår och resonerar kring det de gör (Nayar 2017; 

Scull 2020; Upadhyay 2021; Gunnarsson & Strid 2021, i tryck). Bland annat framträder ett 

generellt mönster där sugardejtingrelationer på både en praktisk och diskursiv nivå skiljer sig 

från såväl prostitution som från konventionell romantisk kärlek.  

 

Vad som emellertid inte studerats ingående är hur personer med erfarenhet av sugardejting går 

tillväga när de försöker konstruera sugardejting som någonting annat än prostitution. 

Annorlunda uttryckt har det i liten utsträckning analyserats hur sugardejtare konstruerar icke-

prostitution. Den här studien utgår från antagandet att personer involverade i sugardejting har 

just denna ambition, att undvika att sina arrangemang och relationer imiterar prostitution i 

konventionell mening. Det faktum att sugardejting som fenomen vuxit i Sverige kan i 

sammanhanget ses som särskilt intressant. Sveriges i internationell jämförelse starka 

jämställdhetsideal, inkluderandes normer om jämställd kärlek – tillsammans med sexköpslagen 

som kriminaliserar köp av sexuella tjänster – placerar sugardejting i en socialt stigmatiserad, 

moralisk tvivelaktig och rättslig gråzon (Jonsson & Jakobsson 2017). Det är därför rimligt att 

anta att de mekanismer för att skilja sugardejting från prostitution, som identifierats 

internationellt, om möjligt i än högre grad torde vara verksamma i en svensk kontext, dels för 

 
1 Med nordvästlig avser jag i sammanhanget Västeuropa och Nordamerika. 



 5 

att undvika det stigma som är associerat med ojämställd kärlek i allmänhet och ekonomiskt 

grundade sexuella relationer i synnerhet, dels för att undvika rena lagöverträdelser.  

 

Frågan som här reses blir därför följande: om sugardejtingarrangemang är baserade på ett utbyte 

av materiell kompensation och intimitet – vilket tidigare forskning visat – hur går man 

egentligen till väga för att särskilja sina relationer från prostitution? Syftet med den här studien 

är att just undersöka hur icke-prostitution konstrueras av personer med erfarenhet av 

sugardejting i en samtida svensk kontext. Ambitionen är i och med det att bidra till den 

sociologiska förståelsen av förändringar inom sex- och intimitetsindustrin, och med fördjupad 

kunskap om fenomenet sugardejting i allmänhet och i en svensk kontext i synnerhet. I linje med 

den dialektiska kritiska realismen menar jag att ontologiska spänningar och sociala 

tvetydigheter är centrala att fokusera på i det fall man på djupet vill förstå den alltjämt komplexa 

verkligheten (Bhaskar 2008). Sugardejting är ett exempel på ett fenomen där just sådana 

spänningar och tvetydigheter tar sig uttryck – i gränslandet mellan prostitution och 

konventionell kärleksrelation – i det senmoderna (svenska) samhället idag. Snarare än att 

analytiskt eller empiriskt försöka slå fast huruvida sugardejting är eller inte är prostitution 

befattar sig den här studien med frågan om hur sugardejting konstrueras som icke-prostitution.  

 

Det övergripande syftet mynnar ut i följande frågeställningar:  

 

• Hur hanterar och beskriver personer med erfarenhet av sugardejting kompensationen i 

sina relationer? 

• Hur beskrivs den sexuella intimiteten?  

• Hur rättfärdigar männen sina handlingar och relationer? 

• Hur skapar och upprätthåller kvinnorna respektabilitet? 

 

Tidigare forskning  

Om kärlek och sexualitet i senmoderniteten  

För att kunna förstå framväxten av sugardejting som samtida fenomen krävs att det 

kontextualiseras genom att sättas i relation till mer övergripande sociala och kulturella 

förändringar. På kärlekens och sexualitetens område kom övergången – från det traditionella 

och explicit patriarkala – till det moderna och formellt jämställda samhället att karaktäriseras 
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av en starkare betoning på individuell frihet, romantisk kärlek samt av en relativ uppluckring 

av tidigare starka sexuella normsystem. Hand i hand med denna utveckling gick också 

strukturella förändringar så som kvinnors ökade politiska inflytande, ekonomiska oberoende 

(genom tillträde till utbildning och inträde på arbetsmarknaden) samt tillgången till 

preventivmedel (Giddens 1995; Lennerhed 2019).  

 

I och med övergången till det senmoderna samhället kan en accentuering av dessa 

samhällstendenser sägas ha skett (Attwood 2006). Många är de teoretiker som försökt belysa 

vad förändringen kommit att innebära för hur människor förhåller sig till kärlek och sexualitet. 

Den bland dessa namnkunnige sociologen Anthony Giddens (1995) menar att människor idag 

skapar vad han beskriver som rena relationer. Utmärkande för denna typ av kärleksrelation är 

att den är grundad på individernas egna viljor och preferenser snarare än ett resultat av yttre 

social påverkan eller tvång. Parterna är jämlika och fria att – när helst de känner för det – avsluta 

relationen, alternativt förhandla om villkoren inom ramen för den. Andra har hävdat att denna 

av Giddens påstådda frihet samtidigt riskerar att göra de band som knyter samman människor 

svaga och själva kärleksrelationerna bräckliga. Bland annat argumenterar sociologen Zygmunt 

Baumann (2003) för att kärlek och sexualitet i senmodern tid kommit att struktureras av en 

individualistisk och konsumistisk logik som framförallt bidragit till att göra individerna osäkra, 

relationerna instabila och kärleken flytande (för en mer optimistisk tolkning, se Beck & Beck-

Gernsheim 1995).  

 

Den teoretiker som kanske mer träffande än någon annan blottlagt kärlekens och sexualitetens 

villkor i senmoderniteten är sociologen Eva Illouz (2007, 2014, 2020). Mer än någonsin 

tidigare, slår hon fast, knyts idag människors sociala värde till deras framgångar i sexualitets- 

och kärlekssfären. Emellertid är det en sfär som idag struktureras av marknadslogik, relativ 

normupplösning och starka föreställningar om individuell valfrihet. I likhet med Bauman menar 

Illouz att denna situation alstrar en existentiell form av ovisshet utifrån vilken människor 

tvingas orientera sig. I och med det Illouz (2014:166) beskriver som den idag avreglerade 

parbildningsprocessen – som allra tydligast manifesteras genom användningen av dejtingappar 

som Tinder – träder den konsumistiska logiken in och människor börjar förhålla sig allt mer 

kyligt, rationellt och kortsiktigt till sexuella möten och kärleksrelationer. 

 

Värt att betona är att dessa processer behöver förstås som djupt förbundna med förändringar 

inom själva det kapitalistiska produktionssättet som sådant, vilket inte Illouz (2020:140–142) 
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är sen med att understryka. I en ekonomi kretsande kring en växande service- och 

upplevelseindustri ter det sig som att sexualiteten får en allt mer framskjuten plats. Så sker 

genom att sexualiteten blir till ett begärsobjekt och en vara i konsumtionssfären, men också 

genom att individer görs varse om att utseende (främst kvinnors), och vad vissa valt att kalla 

kroppsligt eller erotiskt kapital, ofrånkomligen och i allt större utsträckning blivit en integrerad 

del av deras (numera obligatoriska) personliga varumärke (Warhurst & Nickson 2009; 

Bourdieu 1979:169; Hakim 2010). Sociologen Roland Paulsen (2010:182–183) argumenterar 

för att strukturella förändringar av det här slaget åtminstone delvis kan förklara den ökade 

graden av instrumentalisering och självförtingligande också i den privata intimitetssfären.  

 

Om tendenser och trender i sex- och intimitetsindustrin  

Som den svenske prostitutionsforskaren Sven-Axel Månson (2019) visat präglas sex- och 

intimitetsindustrin av både kontinuitet och förändring. Flera grunddrag är intakta även om 

politiska, sociala och kulturella förändringar påverkar dess förutsättningar och karaktär. Vad 

beträffar prostitutionen är det fortsatt så att en majoritet av säljarna av sex är kvinnor och en 

majoritet av köparna är män (Månsson 2019:148). Under de senaste decennierna har sexhandeln 

expanderat och är idag mer omfattande än någonsin. I och med ekonomins globalisering har 

den dessutom kommit att bli transnationell. Kvinnor från exempelvis Östeuropa och Nordafrika 

tvingas – både handgripligen och av brist på materiella resurser – till prostitution i rikare länder 

i väst (Månsson 2019:181). Att sexhandeln blivit mer global visas också i att den så kallade 

sexturismen har ökat; det fenomen där män från rikare länder, så som Sverige, semestrar i 

fattigare länder, så som Thailand, med ambitionen att spendera en betydande del av sin vistelse 

(och semsesterkassa) på konsumtion i sex- och intimitetsindustrin (Månsson 2019:67; Medin 

2019).  

 

Bland flera andra tendenser prostitutionsforskare pekar på finns rörelser mot teknologisering, 

medelklassifiering och en ökad efterfrågan på mer komplexa former av arrangemang (Plummer 

2010). Dessa förändringar är i sammanhanget värda att understryka då de på ett tydligt sätt 

knyter an till framväxten av fenomenet sugadejting. Den teknologiska utvecklingen har för det 

första lett till att nya områden av sexuell handel sett dagens ljus. Ett relativt färskt exempel står 

här att finna i fenomenet OnlyFans, där framförallt unga kvinnor, på den Instagram-liknande 

plattformen med samma namn, producerar och publicerar ofta amatörpornografiskt material för 

betalande (manliga) prenumeranter (Al-Khameesi & Renman 2021, 13 februari). För det andra 
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har det inneburit att en betydande del av den gängse prostitutionen nu flyttat bort från 

gatumiljön och istället förmedlas på internet och via mobilapplikationer (Månsson 2019:67–

70).  

 

Vidare argumenterar vissa forskare för att prostitutionen har genomgått en slags 

medelklassifiering och statushöjning. I större utsträckning än vad som tidigare varit fallet, 

hävdar de, befinner sig kvinnor i prostitution utan att vara på fattigdomens rand i ekonomiskt 

hänseendet (Bernstein 2007a). Samman med statushöjningen hänger att själva den publika 

bilden av sexhandeln genomgått en motsvarande process. Idag är åtminstone delar sex- och 

intimitetsindustrin, till exempel eskortverksamhet, associerad med hög snarare än låg status 

(Bernstein 2007a; Carbonero & Gómez Garrido 2018). Frågan om prostitutionens sociala status 

och huruvida kvinnor säljer sex av egen fri vilja har länge varit ett trätoämne inom den 

feministiska forskningen, så även i Sverige. Debatten är allt för komplex för att här rekapituleras 

(se Westerstrand 2012), men den sexradikala flanken i denna debatt har argumenterat för att 

prostitutionens största problem är den sociala stigmatiseringen och att lösningen torde stavas 

normalisering (Östergren 2006; Dodilett 2009). 

 

Utöver detta har forskning pekat på att vad män som söker sig till kvinnor i prostitution 

efterfrågar blivit mer komplext. Även om det aldrig varit fallet att män i prostitutionen enbart 

sökt den rent fysisk-sexuella njutningen är trenden en ökad efterfrågan på vad som upplevs vara 

mer ”genuina” eller ”verkliga” former av sexuella möten – ofta kallade flickvänsupplevelser – 

där sådant som autenticitet, personkemi och ömsesidig njutning önskas ingå (Bernstein 2007b; 

Sanders 2008; Milrod & Monto 2012). Komplexiteten kan även gälla arrangemangets själva 

form. Som ett exempel på komplexitet avseende både form och innehåll kan här nämnas vad 

som i forskningen benämns som open-ended prostitution, vilket beskriver en relation som 

inleds med köp av sexuella tjänster och socialt umgänge, men som har potential att utvecklas i 

riktning mot en konventionell kärleksrelation (Cohen 1996). 

 

Om sugardejting 

Fenomenet sugardejting kan förstås som uppstånden i spänningsfältet mellan de två mönster 

som redogjorts för ovan. Det handlar å ena sidan om den ökade varufieringen av jaget och om 

den marknadsmentalitet som idag allt oftare appliceras också på mellanmänskliga relationer. Å 

andra sidan handlar det om en generell komplexifiering av prostitutionen, där arrangemangen 
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som efterfrågas och erbjuds ska vara mer ”på riktigt”, innehålla ”genuina” möten och där 

kvinnor antas – åtminstone i relativa termer – söka sig till denna sfär av egen fri vilja motiverade 

av personliga preferenser snarare än ekonomiskt nödtvång.  

 

Den idag tillgängliga forskningen om sugardejting påverkas av att begreppet refererar till så vitt 

skilda typer av relationer beroende på geografisk kontext. I Asien och Östeuropa används i 

allmänhet begreppet kompenserad dejting för att identifiera de slags relationer som här kan 

inkorporeras under begreppet sugardejting, medan man i en afrikansk kontext har en längre 

historia av så kallade sugar daddy-relationer (Chu & Laidler 2016; Chu 2018; Swader & 

Vorobeva 2015; Kaufman & Stavrou 2004; Kuate-Defo 2004). Vad beträffar den tidigare 

forskning som gjorts om sugardejting i en nordvästlig kontext har den inte sällan inriktat sig på 

att reda i frågan om huruvida sugardejting bör betraktas om prostitution och vilken roll 

sugardejtingsajterna i sådana fall spelar. I Nordamerika har flera forskare tampats med frågan 

och landat i olika slutsatser. Med fokus på sugardejtingsajterna har Jacqueline Motyl (2013) 

hävdat att deras roll bäst kan beskrivas som en slags digitala bordeller, medan Laura E. Deeks 

(2013) går ett steg längre och menar att de i själva verket bör anses vara virtuella hallickar, då 

det i själva verket är sajterna som så att säga ”kopplar samman” köpare och säljare. Med blicken 

riktad mot själva sugardejtingrelationerna har Alex Miller (2012) argumenterat för att all form 

av sugardejting bör definieras som prostitution, trots att det idag finns arrangemang som av 

olika skäl undslipper en sådan bestämning. Hon motiverar det genom att varna för att 

sugardejting i annat fall kan komma att utgöra ett sluttande plan på vilket prostitution i praktiken 

legaliseras. Från ett annat perspektiv menar Aron Hier (2016) att det snarare bör vara närvaron 

respektive frånvaron av romantiska känslor från den kompenserade parten i sugardejting som 

avgör huruvida relationen rättsligt ska definieras som prostitution. Enligt Hier ska relationen 

anses vara av kriminellt slag så länge ”sugarbaben” inte utvecklat romantiska känslor gentemot 

sin ”sugardaddy”.  

 

Mer sociologiskt orienterade forskare har intresserat sig för andra slags spörsmål, så som vad 

som motiverar personer att söka sig till sugardejting, hur arrangemangen förhandlas, bestäms 

och utformas, vilka meningsbärande praktiker som konstituerar relationerna och vilka diskurser 

som omgärdar sugardejting som fenomen. Men också här har frågan om relationen mellan 

sugardejting och prostitution på olika sätt berörts. I en studie baserad på intervjuer med kvinnor 

med erfarenhet av sugardejting i USA identifierade Maren T. Scull (2020) sju vanligt 

förekommande typer av sugardejtingrelationer av vilka endast en – ”sugar prostitution” – var 
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uttryck för prostitution i konventionell mening. Scull menar att relationerna i många fall 

struktureras av ett för sugardejting specifikt subkulturellt skript som får relationen att undvika 

att anta formen av prostitution. Med andra ord lyckas många att kringgå 

prostitutionslagstiftning och dessutom själva uppleva att det de ägnar sig åt är något annat än 

prostitution. På basis av samma material fann Scull (2021) att kvinnor söker sig till sugardejting 

av en myriad av olika anledningar. Även om många motiverades av en instrumentell jakt på 

pengar och status, fanns det andra som menade sig söka efter kärlek, medan ytterligare några 

hävdade att sexuell nyfikenhet och viljan att göra någonting spännande och roligt var deras 

primära drivkraft.  

 

Att sugardejting omgärdas av särskilda normer är något som också Kavita Nayar (2017) visar i 

en studie i vilken hon analyserar diskussioner på en populär sugardejtingblogg. Hon fann att 

diskursen sammantaget odlade och normativt föreskrev vissa attityder och praktiker som 

särskiljer relationerna från prostitution såväl som konventionell romantisk kärlek. Att 

sugardejtare placerar sina relationer och praktiker någonstans mellan (eller bortom) prostitution 

och romantisk kärlek är något också Shrusthi Upadhyay (2021) uppmärksammar i sin studie av 

profiltexter på en sugardejtingsajt och diskussioner på ett sugardejtingforum. Enligt henne 

distanserar sig deltagarna vanligen från romantisk kärlek genom att anamma en relativt strikt 

marknadsmässig mentalitet och genom att utforma relationsformer inspirerade av en senmodern 

hook up-kultur. Så sker samtidigt som man genom betoning av individuell frihet undviker att 

associeras med prostitutionsverksamhet.  

 

Vad beträffar sugardejting i Sverige har Lena Gunnarsson och Sofia Strid (i tryck) i en 

kartläggande studie undersökt arrangemangen med avseende på vad sugardejtare gör med 

varandra, vad kompensationen utgörs av samt vad som motiverar kvinnor att söka sig till och 

ingå sugardejtingrelationer. Liksom på det internationella planet visar sig här relationerna vara 

synnerligen heterogena, både vad gäller relationernas själva innehåll och kompensationens 

karaktär. Samtidigt som vissa relationer visar sig vara svåra att skilja från konventionell 

prostitution, då sex och ekonomisk kompensation explicit utgör en del av arrangemanget, så 

har andra relationer betydligt otydligare konturer. Den materiella kompensationen och den 

intima kontakten kan då vara implicit, ske sporadiskt eller överhuvudtaget inte alls. En majoritet 

av kvinnorna i studien menade att pengar var den primära drivkraften till varför de valde att 

söka sig till sugardejting. Denna instrumentella syn på relationerna, där möjligheten att tjäna 

pengar betonades, var vanligast bland de kvinnor som ingick relationer som ägde stor likhet 
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med prostitution, medan de kvinnor som deltog i mer komplexa former av arrangemang i större 

utsträckning ansåg sig vara ute efter en kärleksrelation eller ansåg att sugardejting var ett bra 

sätt för att få träffa en viss typ av (rikare) män. De senare var också de som oftare ansåg sig 

uppskatta relationerna i sig själva och inte blott som ett medel för ekonomisk vinning.  

 

Gunnarsson och Strid (2021) har också undersökt hur män med erfarenhet av sugardejting i 

Sverige förhåller sig till betydelsen av ömsesidighet, beträffande både sexualiteten och 

sugardejtingrelationerna i dess helhet. Författarna identifierar en spänning hos männen som 

handlar om att de å ena sidan önskar att kvinnorna ska göra det (umgås, ha sex, äta middag mm) 

av egen fri vilja och uppleva ömsesidig njutning, samtidigt som de är väl införstådda med att 

så kanske inte alltid – om någonsin – är fallet då relationen trots allt existerar endast på basis 

av en ekonomisk kompensation. En annan som studerat män med erfarenhet av sugardejting i 

Sverige är Li Hallengren (2019) som i sin masteruppsats i sexologi undersökt varför männen 

ägnar sig åt sugardejting och hur de förhåller sig till frågor om makt och ömsesidighet. Även 

om några av männen menar att de genom sugardejting söker en långvarig kärleksrelation 

betonar andra att de uppskattar den tydlighet och jämlikhet som de menar kännetecknar de ofta 

kontraktsliknande arrangemangen.  

 

Teoretiska perspektiv  

Relationsarbete 

Den ekonomiska sociologen Vivana A. Zelizer (2005:20–32) menar att en vanlig utgångpunkt 

inom både samhällsforskning och i samhället i stort är att ekonomi och pengar å ena sidan, och 

intima känslomässiga relationer å den andra, står i en konfliktfylld relation till varandra. Tanken 

är att ekonomiska hänsyn har en tendens att korrumpera genuina mellanmänskliga relationer. 

Vad gäller relationen mellan intima relationer och ekonomi förslår Zelizer (2005:32–38) ett 

alternativt perspektiv. Hon menar nämligen att vad vi har att göra med är två fundamentalt 

sammanhängande sfärer (connected lives). Zelizer argumenterar för att människor, i en myriad 

av olika relationer – från den mellan barn och förälder till den mellan psykolog och klient – 

både behöver och faktiskt också förmår hantera den ofta komplexa och känsliga relationen 

mellan intimitet och ekonomi. Så sker genom att personer, genom vad hon beskriver som 

relationsarbete (relation work), upprättar – ibland tydliga och formella, ibland subtila och 

outtalade – gränsdragningar mellan sina egna och andra typer av relationer. Zelizer formulerar 
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det som att aktörer “skapar gränser genom bruk av ord och handlingar, etablerar en uppsättning 

distinkta förståelser och praktiker som verkar inom de upprättade gränserna samt bestämmer 

vilka slags ekonomiska transaktioner som är lämpliga för relationen.” (2005:35, min 

översättning). Intressant i sammanhanget är att Zelizer (2005:34) exemplifierar detta med hur 

två personer i en dejtingrelation går igenom en process av just relationsarbete för att markera 

att deras sexuella umgänge inte är en fråga om prostitution. Bland annat sker det genom att man 

ser till så att ingen kompensation är inblandad i den sexuella intimiteten. Till skillnad från de 

flesta konventionella dejtingrelationer befinner sig dock sugardejtingarrangemang i en betydligt 

påtagligare risk att kunna förstås som prostitution. I den här studiens analys används begreppet 

relationsarbete för att undersöka hur personer med erfarenhet av sugardejting, genom val av 

handlingar och bruk av ord, går till väga för att markera gränsdragningar mellan sina 

erfarenheter av sugardejting – och prostitution.  

 

Rättfärdiganderegimer 

De båda sociologerna Luc Boltanski och Laurent Thévenot (2006) har för att förstå hur aktörer 

(människor och institutioner) handlar och rättfärdigar sina handlingar kommit att utveckla 

begreppen handlingsregimer (regimes of action) och rättfärdiganderegimer (regimes of 

justification). Med handlingsregimer avses den samling institutionaliserade normer och 

förväntningar som tillsammans villkorar aktörers beslut och handlingar inom en viss social sfär. 

Beroende på vilka normer och förväntningar som råder inom denna sociala sfär krävs att 

aktörerna i fråga därutöver kan ge godtagbara skäl för sina handlingar. Det sker genom att 

aktörerna tar stöd i olika rättfärdiganderegimer. Val och handlingar kan rättfärdigas med 

personliga skäl såväl som allmänna kulturella normer, men vilka som i sammanhanget anses 

fungera rättfärdigande är högst beroende av den sociala och kulturella kontexten.  

 

Med utgångpunkt i Boltanskis och Thévenots teori använder Illouz (2020:259) begreppet 

rättfärdiganderegimer för att analysera förändringar av sociala normer i intimitetssfären. Det 

skifte som skett sedan den sexuella revolutionen har, argumenterar hon, haft den effekten att 

sexuella relationer och kärleksrelationer idag kan vara av en mängd varierande slag, villkorade 

av sinsemellan olika förväntningar och normer. Vad som exempelvis anses vara påbjudet eller 

accepterat att känna, göra och förvänta sig skiljer sig åt mellan personer som inlett en sporadisk 

och sexuell relation via Tinder och ett sedan länge förlovat par som åker på en romantisk 

weekendresa. En blott sexuell relation eller kontakt kräver idag inte nödvändigtvis ett 
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emotionellt engagemang och fodrar heller inte de moraliska skyldigheter som strukturerar 

handlandet i en relation av mer äktenskaplig karaktär. Vidare menar Illouz (ibid.) att medvetna 

val och aktiva beslut i någon av sfärerna kräver en form av narrativ struktur. Med det menar 

hon att personerna, inte sällan i efterhand, försöker ge skäl åt sina egna och andras handlingar. 

De personliga skäl och samhälleliga normer individer använder för att legitimera sina 

handlingar förstår hon som just rättfärdiganderegimer.  

 

Då sugardejtingarrangemang bygger på att kvinnor kompenseras materiellt eller ekonomiskt 

befinner sig män som involverar sig i sugardejting i avsevärd risk för social stigmatisering, 

moraliskt klander och eventuellt också rättsliga påföljder. För att analysera hur män med 

erfarenhet av sugardejting försöker rättfärdiga sina sugardejtingrelationer har jag låtit mig 

inspireras av Illouzs kärlekssociologiska tolkning av begreppet rättfärdiganderegimer. I den 

här studiens analys används begreppet för att undersöka hur män med erfarenheter av 

sugardejting rättfärdigar sina handlingar och relationer.  

 

Respektabilitet  

Tidigare studier av sex- och intimitetsindustrins utveckling har pekat på att en tydlig tendens är 

en rörelse i riktning mot mainstreaming och medelklassifiering (Brents & Sanders 2010; 

Bernstein 2007a). Från att tidigare starkt varit förknippad med en moraliskt tvivelaktig 

arbetsklass samt varit en högst stigmatiserad verksamhet har det öppnats upp för en 

differentiering där vissa former av prostitutionsliknande relationer anses vara mer respektabla 

former av sexuell kommers (Månsson 2019:60–62). Studier har visat att personer involverade 

i prostitution – både säljare och kunder – ofta engagerar sig i en process som handlar om att 

konstruera just sin egen verksamhet som respektabel och därmed distansera sig från mindre 

respektabla former av prostitution (Carbonero & Gómez Garrido 2018; Sanders 2008). 

Kultursociologen Beverley Skeggs (2000) utvecklade begreppet respektabilitet när hon i sin 

studie av arbetarklasskvinnor i Storbritannien analyserade hur de i egenskap av att vara just 

arbetarklasskvinnor förhöll sig till att socialt positioneras i relation till ett högre värderat 

kvinnligt medelklassideal. Något tillspetsat kan man beskriva det som att arbetarklasskvinnor 

definierats som vulgära och smaklösa medan medelklasskvinnor ansetts feminina och 

respektabla. Respektabilitet blir enligt Skeggs främst en konkret angelägenhet för de personer 

som av samhället anses sakna denna egenskap. I sin studie belyser Skeggs de skilda sätt på 

vilket detta kan hanteras, från försök att investera i en normativ femininitet förknippad med 
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medelklassen till att helt ta avstånd från det socialt upphöjda idealet. Att låta sig kompenseras 

för sin sexuella tillgänglighet är i en svensk kontext stigmatiserat och en position förbunden 

med låg socialt status och brist på socialt erkännande. Därför används begreppet respektabilitet 

i den här studiens analys för att undersöka hur kvinnor med erfarenhet av sugardejting försöker 

skapa och upprätthålla respektabilitet.  

 

De tre teoretiska begreppen, relationsarbete, rättfärdiganderegimer och respektabilitet, 

fungerar i analysen som ledtrådar (Laudan 1996) och har till syfte att komplettera varandra. 

Med det menas att teorierna är vägledande och tjänar som inspiration i den analytiska processen, 

samt att de var för sig fångar olika aspekter av studieobjektet med avseende på den här studiens 

frågeställningar.  

 

Material och metod 

Föreliggande analys grundar sig på material från totalt 24 semistrukturerade intervjuer med män 

(9) och kvinnor (15) med erfarenhet av heterosexuell sugardejting i Sverige2. Intervjuerna är 

genomförda inom ramen för forskningsprojektet ”Mellan relation och prostitution: Sugardejting 

och omförhandlingen av gränsen mellan ekonomi och intimitet”, finansierat av Forte och 

bedrivet av de båda docenterna i genusvetenskap vid Örebro universitet, Lena Gunnarsson och 

Sofia Strid. Under vårterminen 2020 praktiserade jag som forskningsassistent i projektet som 

har som övergripande syfte att undersöka olika aspekter av sugardejting, dess framväxt och 

utbredning i Sverige (Örebro Universitet 2021). Rekryteringen av intervjupersoner, som 

inleddes innan dess att jag kom att ingå i projektet, bestod av informationsspridning via sociala 

medier och på ungdomsmottagningar och mottagningar för sexuell hälsa. Därutöver bistod 

sugardejtingsajten Sugardaters.se med plats för en kostnadsfri rekryteringsannons för projektet 

på sin hemsida. Det enda kriteriet för att ingå i studien var att personen ifråga skulle ha 

”erfarenhet av sugardejting” oberoende av huruvida denne betraktade sig själv som 

”sugardaddy” eller ”sugarbabe”. Männen som rekryterades var vid tillfället för intervjuerna 

mellan 38–52 år. Sju av dem hade välbetalda jobb som företagare eller tjänstemän, medan två 

hade lågbetalda arbetarsklassyrken. Av männen levde tre i en stabil kärleksrelation medan sex 

 
2 Initialt hade projektet som ambition att också inkludera icke-heterosexuella erfarenheter av sugardejting. Det 
visade sig emellertid vara svårare än förväntat och efterhand valde vi att uteslutande koncentrera oss på 
heterosexuell sugardejting. Vad beträffar heterosexuell sugardejting där kvinnor kompenserar män verkar dess 
förekomst åtminstone i en svensk kontext, utifrån medlemsuppgifter från Sugardaters.se, vara försumbar.   
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beskrev sig som singlar. Kvinnorna var vid tillfället för intervjuerna mellan 18–43 år. Fyra av 

dem var studerande, tre identifierade sig som sexarbetare medan övriga arbetade i lågbetalda 

arbetarklassyrken, var arbetslösa eller erhöll sjukpenning. En majoritet av kvinnorna uppgav 

att de endast ägnat sig åt sugardejting under de perioder de varit singlar.  

 

Två intervjuer genomfördes av mig medan resterande 22 genomfördes av Lena Gunnarsson. 

Nio intervjuer genomfördes på en av intervjupersonen vald plats medan 15 intervjuer 

genomfördes via videosamtal eller per telefon. Jag intervjuade två kvinnor varav den ena 

intervjun genomfördes på plats och den andra via videosamtal. En av Lena Gunnarsson 

utarbetad frågeguide användes som stöd vid samtliga intervjuer, vilka kom att kretsa kring 

frågor och teman relaterade till intervjupersonernas erfarenheter av sugardejting, så som 

motivationen bakom att ägna sig åt sugardejting, vad man gjort inom ramen för sina 

sugardejtingrelationer och hur kompensationen sett ut. Samtliga intervjuer spelades in med 

hjälp av diktafon samtidigt som anteckningar också fördes.  

 

Att jag genomfört en så begränsad del av de intervjuer vars innehåll den här studiens empiri 

består av kan betraktas som ett problem. Bland annat har det inneburit att jag inte medvetet 

kunnat styra intervjuerna i den riktning som svarar mot den här studiens syfte och 

frågeställningar. Det har också inneburit att jag gått miste om eventuellt icke-verbala uttryck 

från intervjupersonerna. Detta ska dock ställas mot det faktum att jag transkriberat samtliga av 

de 24 intervjuerna, som alla varat mellan 45 minuter och två och en halv timme, och på så sätt 

kunnat bekanta mig med det omfångsrika materialet. Att jag haft som praktikuppgift att koda 

intervjuerna inför två artiklar, samförfattade av forskarna ovan, har därutöver inneburit jag haft 

möjligheten att spendera mycket tid med materialet.  

 

Analytiskt tillvägagångssätt  

Redan vid transkriberingen av materialet kan arbetet med den här studiens analys sägas ha tagit 

sin början. Vad som då fångade min uppmärksamhet var dels hur ofta intervjupersonerna 

betonade att den sugardejting de har erfarenhet av skiljde sig från prostitution i konventionell 

mening, dels på de många olika sätt denna gränsdragning gjordes. Tillsammans med 

genomläsning av tidigare forskning om sugardejting växte sedan den studiens 

problemformulering fram. Med hjälp av datorprogrammet Nvivo12 kom jag därefter att 

genomföra vad som bäst kan beskrivas som en tematisk analys av intervjumaterialet där vissa 
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teman – i form av koder – (ex. kompensation, ömsesidighet, prostitution) bestämdes på förhand 

medan andra (ex. rättfärdigande, respektabilitet, dejtinglikhet) uppkom så att säga ur materialet 

självt (Braun & Clarke 2006). Den analytiska processen var abduktiv i så måtto att den bestod 

av en ständig rörelse mellan tidigare forskning, det empiriska materialet och den teori som 

sedermera kom att interageras i kodningsprocessen (Gillberg 2017:97–99). Allteftersom 

analysen fortgick kom vissa generella huvuddrag och mönster att utkristallisera sig vad gäller 

frågan om hur intervjupersonerna söker konstruera sina erfarenheter som någonting annat än 

prostitution. Som Berth Danermark med kollegor (2003:79) påpekar är abstraktioner 

nödvändiga för att hantera snarare än att uttömmande täcka den konkreta verkligheten. I 

analysen framträder således en nödvändig abstraktion och reducering av fynden i 

intervjumaterialet till de teman – eller aspekter – jag genom analysprocessen funnit vara 

centrala beträffande den här studiens syfte och frågeställningar. De aspekter jag funnit vara 

centrala är följande: kompensationens innehåll, kompensationens utförandeform, den sexuella 

frivilligheten, den ömsesidiga njutningen samt dejtinglikheten.  

 

Etiska hänsynstaganden 

Vid intervjutillfällena togs hänsyn till att frågor om sexualitet i allmänhet och relationen mellan 

intimitet och ekonomisk kompensation i synnerhet är av känslig natur. Frågor som kunde 

upplevas som särskilt känsliga ställdes i regel på ett sätt som skulle få intervjupersonen att 

känna sig bekväm och göras medveten om att något svar inte utkrävdes. Det visade sig 

emellertid att intervjupersonerna gärna berättade om sina erfarenheter, även sådana av mer 

känsligt slag. Vad gäller både de intervjuer jag själv genomförde och de jag lyssnade på under 

transkriberingen upplevde jag det som att intervjupersonerna snarare kände att det var 

meningsfullt och givande att berätta om och resonera kring sina erfarenheter. Då merparten av 

intervjupersonerna hållit sina sugardejtingrelationer hemliga för åtminstone merparten av 

bekantskapskrets uttryckte flera av dem att det kändes ”bra att få prata av sig” eller ”skönt att 

prata med någon om det”.  

 

Intervjupersonerna fick före intervjuernas genomförande skriva under ett avtal som innebar att 

de accepterade att materialet skulle komma att användas i forskningssyfte inom ramen för 

projektet. Av avtalet framgick också att de när som helst och utan redogjord orsak kunde 

avbryta intervjun eller begära att få den borttagen från det insamlade materialet. Vidare 

klargjordes på förhand att de som intervjupersoner skulle komma att anonymiseras och att ingen 
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från projektet utomstående skulle få möjlighet att ta del av deras uppgifter. Så har också skett 

och för att säkerställa det anonymiserades intervjuerna under transkriberingsprocessen. 

Ljudfilerna från intervjuerna liksom det transkriberade materialet har försvarats på en så kallad 

molntjänst tillhörande Örebro Universitet. Molntjänsten har krävt tvåstegsautentisering och inte 

varit åtkomligt för någon utanför projektet. Kontaktuppgifter, så som intervjupersonernas 

telefonnummer och mejladresser, har fortlöpande raderats. Etiska hänsyn har i övrigt följt de 

av Vetenskapsrådet (2017) utarbetade krav och rekommendationer för god forskningssed. 

 

Analys 

I den här studien står frågan om hur personer med erfarenhet av sugardejting i Sverige 

konstruerar icke-prostitution i centrum. I förestående analys ämnar jag blottlägga de aspekter 

av intervjupersonernas erfarenheter av sugardejting som har egenskapen att markera 

gränsdragningar mellan sugardejting och prostitution i konventionell mening. I sammanhanget 

är det därför viktigt att understryka att intervjupersonerna för egen del inte alltid uttrycker ett 

sådant syfte eller ambition. Som tidigare nämnts är grundantagandet från min sida att 

sugardejting utgör en arena för personer att involvera sig i – bland annat för att för att undslippa 

associationer till prostitution. Viktigt att understryka är också att intervjupersonerna själva 

ibland uttrycker en medvetenhet om att den sugardejting de har erfarenheter av på många sätt 

är att betrakta som prostitution. Bland männen medger exempelvis Åke att han köper sex men, 

som han lägger till, ”på ett hållbart sätt”. En annan av männen, Tommy, väljer att använda 

begreppet ”ekologiskt sexköp” för att beskriva sina erfarenheter. Ytterligare en av männen som 

formulerar sig på liknande sätt är Alexander som säger: ”I någon mening köper jag väl sex, 

men…” och betonar därefter att hans ambition med sugardejting är att träffa en kärlekspartner 

och att sugardejting för honom är ett sätt att ”gå före” i dejtingkön. Bland kvinnorna är det 

främst de tre som identifierar sig som sexarbetare som anser att sugardejting är en form av 

prostitution. De har på olika sätt valt att inkorporera sugardejting som ett sätt att tjäna pengar 

inom ramen för sitt sexarbete. Med det i åtanke fokuserar följande analys på just de aspekter av 

sugardejting som bidrar till att markera åtskillnad till prostitution. Dessa är: kompensationens 

innehåll; kompensationens utförandeform; den sexuella frivilligheten; den ömsesidiga 

njutningen samt dejtinglikheten. 
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Kompensationens innehåll 

Sugardejting grundar sig på ett utbyte av ekonomiska eller andra materiella resurser och någon 

form av intim kontakt. Med andra ord kompenseras kvinnor i sugardejting för sin närvaro och 

tillgänglighet, vare sig det handlar om att utgöra sällskap vid en middag, spendera en 

semesterresa tillsammans med mannen som kompenserar henne och/eller ha sex med 

densamme. Då kompensationen utgör en integrerad del av sugardejtingrelationerna riskerar det 

att associera dem med prostitution. Av den anledningen kräver det, för den som vill markera en 

gränsdragning mellan dessa båda fenomen, någon form av relationsarbete beträffande just 

kompensationens roll och betydelse i sammanhanget. I den här delen av analysen kommer jag 

att fokusera på kompensationens roll och betydelse för hur personer med erfarenhet av 

sugardejting konstruerar icke-prostitution. Vad jag kommer att visa är att det finns flera olika 

sätt det man skulle kunna kalla kompensationens karaktär kan användas för att genom 

relationsarbete markera en sådan gränsdragning. Kompensationens karaktär handlar dels om 

kompensationens själva innehåll; vad den består av och hur den beskrivs, dels om 

kompensationens utförandeform; hur den går till. Båda delar, visar det sig, har den egenskapen 

att kunna användas för att differentiera sugardejting från prostitution. Låt oss börja med att titta 

närmare på kompensationens innehåll och hur den beskrivs av intervjupersonerna.  

 

I alla sugardejtingarrangemang intervjupersonerna har erfarenhet av har någon form av 

kompensation varit inblandad. I vissa relationer har kvinnorna kompenserats genom att bli 

bjudna på middagar, resor eller genom att få delar av sin konsumtion – från smink och kläder 

till telefonräkning och hyra – betald av mannen hon har ingått sugardejtingrelation med. I en 

majoritet av arrangemangen har dock kompensationen bestått av pengar. När så är fallet vittnar 

flera av intervjupersonerna om ett språkligt relationsarbete där kompensationen betecknas som 

någonting annat än exempelvis ”pengar”, ”betalning” eller ”ersättning”. Rosanna, som har 

erfarenhet av att bli ekonomiskt kompenserad med pengar, beskriver kompensationen på 

följande sätt: 

  
Jag är… hur ska man säga…inte prostituerad, jag lever normalt. Det här är bara win-win för båda. 

Det är något som jag får vid sidan av, ekonomiskt, och det hjälper mig att leva bättre. Samtidigt så 

spenderar jag tid med en underbar man under några timmar och vi har…jag har bra sex och sen så 

får jag min gåva. Det kallas för ekonomisk gåva, det heter aldrig pengar.  
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Det relationsarbete Rosanna ägnar sig åt tolkar jag som ett försök att markera klara distinktioner 

mellan hennes egna erfarenheter – och prostitution. Det krävs därför att hon, precis som kvinnor 

i konventionell prostitution, har kompenserats med pengar och haft sex med mannen i fråga. 

Den ekonomiska kompensationen beskriver hon som en ”en gåva” och hon betonar att det i 

sammanhangen alltid kallas för ”ekonomisk gåva” och aldrig för ”pengar”. Dessa språkliga 

distinktioner kan också tolkas som nödvändiga för möjligheten att upprätthålla en form av 

respektabilitet. Respektabiliteten kan upprätthållas, dels genom dessa språkliga 

differentieringar, dels den gränsdragning Rosanna gör mellan sig själv och kvinnor i 

prostitution. Den ekonomiska kompensationen är inget hon är beroende av utan får henne endast 

att kunna ”leva bättre”. Hon, skillnad från kvinnor i prostitution, lever normalt och undviker att 

bli utnyttjad.  

 

Att beskriva den ekonomiska kompensationen i termer av exempelvis ”en gåva” kan man tolka 

som ett språkligt relationsarbete för att skapa en gränsdragning mot prostitution. Man undviker 

i sammanhanget socialt mer stigmatiserade begrepp så som ”betalning” eller ”ersättning” och 

kan på så sätt bidra till att rättfärdiga relationerna moraliskt och tilldela sig själv respektabilitet. 

Detta språkliga relationsarbete är något som också förekommer bland männen i materialet. Ett 

exempel är Stefan, som beskriver kompensationen i sin sugardejtingrelation på följande sätt: 

 
Jag har just nu en tjej som, ja, vi har väl säkert umgåtts sen förra sommaren. Och man chattar, man 

pratar, man träffas, ja, hon har varit med och rest någon gång också, lite så där. Ja det är som en 

vanlig relation egentligen fast väldigt konstlad. När det gäller gåvobiten så, ja, det är både kontanter 

och presenter. Precis som en vanlig relation höll jag på att säga. 

 

Liksom Rosanna beskriver inte heller Stefan den ekonomiska kompensationen som en form av 

”betalning” eller ”ersättning” utan refererar istället denna till något som han väljer att kalla för 

”gåvobiten”. En gåva är någonting som ges frivilligt och utan explicita krav på att få någonting 

tillbaka. Genom att betona just denna dimension av frivillighet konstruerar Stefan en skillnad 

mellan honom själv och de män som är kunder inom prostitution och som just ”betalar för” eller 

”ersätter” kvinnor för det sexuella och eventuellt också sociala umgänget. Begreppen gåva och 

present är två vanligt förekommande sätt för att beskriva kompensationen bland både männen 

och kvinnorna i intervjuerna, även i de sammanhang då kompensationen som i Rosannas fall 

består av rena pengar. För kvinnorna kan erhållandet av en gåva – eller en present – tolkas som 

ett sätt erhålla respektabilitet och särskiljas från kvinnor i prostitution vilka till skillnad från 
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dem själva får just ”betalt” eller ”ersättning” för sin sociala och sexuella tillgänglighet. Att få 

en ekonomisk gåva är inte samma sak som att få betalt och därför är man inte en kvinna i 

prostitution som ”säljer sig”. För männen å andra sidan, kan användningen av begreppet gåva 

fungera som en form av rättfärdiganderegim för den kompensation som trots allt utgår. Till 

skillnad från män som inom prostitution ”betalar för” eller ”ersätter” en kvinnas sociala och 

sexuella tillgänglighet, framstår den frivilliga gåvan som ett socialt mer accepterat sätt av 

kompensation. Ett relationsarbete som går ut på att konstruera innehållet i kompensationen som 

något annat än ”pengar”, ”betalning” eller ”ersättning” kan därför tolkas som en form 

rättfärdiganderegim som för männen fyller funktionen av att slippa associera sig själva som en 

”sexköpare” eller ”torsk”. 

 

Kompensationens utförandeform 

Inom konventionell prostitution är det brukligt att den säljande kvinnan får betalt av den 

köpande mannen strax före eller strax efter de haft sex med varandra. Därför råder det i 

sammanhanget inga tvivel om vad det är det som betalningen gäller. Redan på förhand är båda 

parter är medvetna om att det som ersätts ekonomiskt är kvinnans sexuella tillgänglighet och 

det sexuella umgänget som sådant. För att sugardejtingrelationer ska kunna undvika att 

associeras med prostitution blir därför sättet på vilket kompensationen går till av stor betydelse. 

Vi ska titta närmare på hur intervjupersonerna ägnar sig åt en form relationsarbete som handlar 

om att skapa gränsdragningar till prostitution just genom sättet på vilket kompensationen går 

till. När Åke får en fråga om hur det kändes att kompensera en kvinna i sugardejting svarar han:  

 
Jättekonstigt. Då blev det så konkret och det var därför jag sa: ”Swish eller en stående 

banköverföring, den ser ingen av oss.” Den märker man inte av. Och ser man det inte finns det inte 

och därför blir det inte… det var den första, det var rena kontanter och det kändes jättekonstigt. 

 

Första gången Åke träffade en kvinna inom sugardejting kompenserade han henne genom att 

ge henne kontanter. Att han beskriver denna erfarenhet som ”jättekonstig” behöver förstås i 

ljuset av hur han därefter kommit att hantera motsvarande situationer. En rimlig tolkning är Åke 

upplevde att hur kompensationen vid det första tillfället gick till i allt för stor grad liknande hur 

den går till i mellan en köpare och säljare i prostitution. För att undvika detta har han hittat 

andra vägar och ägnat sig åt ett relationsarbete som handlar om att kompensera kvinnan genom 

en swish-överföring eller en stående banköverföring. Det blir för Åke ett sätt att göra 

kompensationen mindre konkret och verklig och den konstiga känslan av att kompensera någon 
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för sex kan således reduceras. Att sättet på vilket kompensationen går till är viktig för den som 

vill undvika associationer till prostitution framgår också av hur Marion beskriver en av sina 

sugardejtingerfarenheter:  

 
Så var vi på ett hotell här i stan och sen när jag liksom vaknade dagen därpå, då har ju han gått och 

så hade han lämnat 2000 kr på nattduksbordet. Och jag blev så chockad över det för jag hade ju 

inte ens pratat om pengar och så liksom sådär. Och då kände jag lite såhär… och jag vet att det 

låter jättekonstigt, för jag har fått pengar, har swishats till mig och sådär. Men du vet när han, jag 

tyckte det var så himla, då kände jag att det var fult liksom. Jag tyckte det var så himla usch, nej 

det där kändes lågt liksom, som att jag inte var värd nånting. 

 

Man kan tolka det som att mannen som Marion träffade och hade sex med inte lyckades ägna 

sig åt den form av relationsarbete som hon anser nödvändigt för att markera tillräckliga 

gränsdragningar mot prostitution. Marion, som med mannen inte ens har berört frågan om 

kompensation, upplever hans sätt att kompensera henne på som ”fult”, en slags kränkning som 

fick henne att känna att hon inte ”var värd någonting”. Här ser vi ett exempel på hur 

relationsarbetet krackelerar vilket får relationen att anta karaktären av prostitution. För Marion 

innebär det att hon upplever hur hon förlorar i socialt värde när hon av mannen så att säga görs 

till prostituerad. Hon fråntas därmed den respektabilitet som hon tidigare kunnat förbinda med 

sina erfarenheter av sugardejting. Om mannen istället ägnat sig ett relationsarbete som 

motsvarade Marions förväntningar – exempelvis genom att låta kompensationens ske på ett 

annat sätt – hade likheten mellan deras relation och konventionell prostitution kunnat reduceras 

och hon hade kunnat upprätthålla känslan av respektabilitet.  

 

Andra sätt att hantera den komplexa frågan om ekonomisk kompensation handlar om att låta 

kompensationen ske sporadisk eller ta formen av en stående (exempelvis månatlig) överföring 

av pengar. Den sporadiska kompensationen handlar om att mannen i relationen har ett slags 

underförstått ansvar för att sörja för kvinnans ekonomiska situation, behov och 

konsumtionsmässiga önskemål. Några av kvinnorna berättar bland annat om att de kan ”be om” 

eller ”gnälla sig till” pengar, medan några av männen berättar om att de ibland överraskar 

kvinnorna med pengar som kvinnorna inte uttryckligen har bett om. Fördelen med detta 

förfaringsätt är att det är en form av relationsarbete som bidrar till att undvika associationer till 

prostitution, detta eftersom kompensationen mellan relationen mellan säljare och kund i 

prostitution är formaliserad och knuten tidsmässigt knuten till de tillfällen då personerna ska ha 

eller har haft sex.  
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Vad gäller stående överföring av pengar beskriver Elias, som har erfarenheter av flera olika 

sugardejtingrelationer, det såhär: 

 
Och där kan det variera jättemycket. Det kan vara tjejer som säger att man bara vill ha lite presenter, 

man vill ha en månadspeng. Det kan vara tjejer som säger att dom vill ha en peng för varje gång 

man träffas. För min del har det oftast varit så, eftersom det varit långa relationer har jag oftast fört 

över en summa varje månad och så har man liksom inte talat om pengar däremellan egentligen. 

 

Vilken betydelsefunktion har då detta sätt att ordna kompensationen? Eftersom 

kompensationen sker med ett visst tidsintervall skiljs den från prostitution därför att det blir 

svårare att peka på att det just är det sexuella umgänget som sådant som kompenseras. Flera av 

både kvinnorna och männen använder ord så som ”peng” eller ”månadspeng” för att beskriva 

den här typen av kompensation. Liksom att be om pengar vid behov är det begrepp om mer går 

att associera till relationen mellan en förälder och ett barn snarare än till relationen mellan en 

sexköpare och en sexsäljare i prostitution. Men kan därför tolka det som ett relationsarbete som 

syftar till att göra just detta – skapa en gränsdragning mellan sugardejting och prostitution. För 

männen kan det också förstås fylla funktionen av en rättfärdiganderegim. Snarare än att 

kompensera kvinnan för sex kan mannen istället uppleva det som att han sörjer för eller har ett 

visst ekonomiskt ansvar för kvinnan, alternativt uppleva det som att kompensationen är 

någonting som ges av honom frivilligt.  

 
Den sexuella frivilligheten  

Liksom den ekonomiska kompensationen är den sexuella intimiteten – eller sexet – en 

integrerad del av prostitutionsrelationer. Den kompensation som utgår från köparen är direkt 

relaterad till den sexuella tjänst som säljaren erbjuder och som så att säga ”konsumeras” av 

köparen under den sexuella akten. Eftersom personer som ägnar sig åt sugardejting har 

ambitionen att skilja sina erfarenheter från prostitution blir det därför av intresse att också 

undersöka hur den sexuella intimiteten mellan den kompenserande mannen och den 

kompenserade kvinnan upplevs och beskrivs. I den här delen av analysen kommer vi därför titta 

närmare på hur icke-prostitution konstrueras av personerna i intervjumaterialet, med avseende 

på den sexuella intimiteten som sådan. Två teman kommer här att belysas: Dels handlar det om 

hur den sexuella intimiteten konstrueras som frivillig och försöker skiljas från den ekonomiska 
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kompensationen, dels om hur den sexuella intimiteten som sådan beskrivs som präglad av 

ömsesidig njutning. 

 

Flera av intervjupersonerna berättar att den sexuella intimiteten måste förstås som skild från 

den ekonomiska kompensationen. Petronella formulerar det på följande sätt: 

 
Jag har varit väldigt noga med att se till att allt sex är frivilligt och om det någon gång har varit att 

mannen försökt liksom poängtera det att: ”jag faktiskt har gett dig pengar” då brukar jag: ”vad bra, 

jag swishar tillbaka dem”. För det är inte det som dealen. Och jag är alltid tydlig med i början att det 

inte är pengarna som betalar sexet utan vill du ha mig i säng då får du förföra dit mig liksom. 

 

Berättelsen vittnar om ett relationsarbete där Petronella är mån om att skilja den ekonomiska 

från den sexuella komponenten i sin sugardejtingrelation. Relationsarbetet blir här konkret och 

praktiskt. När hon upplever att mannen försöker undergräva hennes sexuella frivillighet – 

genom hänvisning till den kompensation som utgått – hotar Petronella med att ge tillbaka 

pengarna och återställa maktbalansen. På det sättet kan hon så att säga ”skydda” sin sexuella 

frivillighet. Att bevara den sexuella frivilligheten har betydelse därför att den är starkt knuten 

till hur respektabilitet konstrueras socialt. Ett relationsarbete som syftar till att skapa klara 

gränser mellan den ekonomiska kompensationen och sexet kan därför förstås som ett sätt på 

vilket Petronella försöker skapa och upprätthålla respektabilitet. En annan av 

intervjupersonerna som på samma sätt vittnar om ett relationsarbete som syftar till att skilja den 

sexuella komponenten från den ekonomiska är Rosanna:  
 

Man har nämnt det, för att jag har ju sagt att: ”känns det bra för oss båda så går vi vidare”. Alltså 

om det uppstår en attraktion eller kemi mellan oss då går vi vidare. Så jag har aldrig haft sex med 

någon av dom mot min vilja, aldrig. 

 

Liksom flera andra av kvinnorna konstruerar hon en skillnad mellan den ekonomiska 

kompensation och den sexuella intimiteten. Rosannas exempel är talande då det ofta handlar 

om just en stark betoning på frivillighet. Till skillnad från kvinnor i prostitution menar hon att 

hon endast valt att ha sex, trots att kompensation har utgått, om hon känt en ”attraktion” och 

”kemi” gentemot männen i fråga. Betoningen av att just frivillighet och ömsesidig sexuell 

attraktion föregår och grundlägger beslutet att ha sex kan för Rosanna – liksom för Petronella 

– tolkas som ett sätt att upprätthålla respektabilitet och differentiera sig från kvinnor i 

prostitution. Det hela bygger på föreställningen att kvinnor i prostitution tvingas ”ge upp” sin 
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sexualitet till förmån för den ekonomiska kompensationen. Det är just detta ”uppgivande” av 

den egna sexualiteten som inte är förbundet med respektabilitet så som det konstrueras socialt. 

 

Också för den man som vill undvika associationer till prostitution och risken att definieras som 

en ”sexköpare” eller ”torsk” blir kvinnans sexuella frivillighet av stor betydelse. Positionen som 

”sexköpare” eller ”torsk” är en socialt stigmatiserad position präglad av maktmissbruk och 

förknippad med moraliskt klandervärt sexuellt utnyttjande. Att genom relationsarbete betona 

kvinnans sexuella frivillighet kan därmed ha funktionen av ett slags rättfärdigande. Flera av 

männen i intervjumaterialet är av detta skäl noga med att betona just denna aspekt. Ett exempel 

är Tommy, som när han beskriver en träff med en kvinna i sugardejting påpekar att ”hon var 

den mer aggressiva parten i det sammanhanget. Hon såg till att få sex.” Tommy betonar starkt 

kvinnans sexuella frivillighet på ett sätt som bidrar till att rättfärdiga också hans handlande. 

Bland männen förekommer ibland också en svagare form av betoning av kvinnans sexuella 

frivillighet. Ett exempel på detta är Ludvig som berättar följande:  

 
Jag har inte känt så efteråt heller just med henne…att hon bara gjorde det för pengarna och att hon 

inte ville ha sex, utan jag upplevde det mer som att hon bara tyckte det var tråkigt men inte som att 

hon kände ett tvång. För hade jag upplevt det då hade jag inte fullföljt det, för det är liksom ingenting 

som jag är ute efter. Det är varken något som är tändande eller något som jag vill uppmuntra.  

 

Även om Ludvig upplevde det som att kvinnan tyckte att den sexuella intimiteten dem emellan 

var tråkig så upplevde han det inte som att hon inte ville ha sex eller att hon kände sig tvingad 

till det. Även om citatet från Ludvig innehåller en svagare betoning av kvinnans sexuella frihet 

kan det tolkas som ett försök att moraliskt rättfärdiga hans handlande, eftersom han samtidigt 

stryker under att han varken hade fullföljt sexet, sett det som tändande eller vill uppmuntra sex 

utan närvaro av åtminstone en viss grad av sexuell frivillighet från kvinnans sida. Att genom 

relationsarbete betona kvinnans sexuella frivillighet och självbestämmanderätt kan för männen 

inom sugardejting fylla funktionen av en rättfärdiganderegim som har egenskapen att skapa en 

gränsdragning mellan sugardejtingrelationerna och prostitution. Upplevelsen av att kvinnan 

inte väljer att sex av tvång, det vill säga inte väljer alls i egentlig mening, eller endast på grund 

av den ekonomiska kompensationen är något männen kan peka på för att rättfärdiga sitt 

handlande moraliskt och konstruera en gränsdragning till det handlande som antas känneteckna 

en ”sexköpare” eller ”torsk”.  
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Den ömsesidiga njutningen 

Vid sidan om den sexuella frivilligheten framträder den ömsesidiga sexuella njutningen som 

betydelsefull för intervjupersonerna i deras försök att skilja sina erfarenheter av sugardejting 

från prostitution. Inom konventionell prostitution köper mannen en ”sexuell tjänst” av kvinnan 

och sexet sker utifrån hans villkor och preferenser – för hans skull – om än inom vissa på 

förhand bestämda ramar. Eftersom det är mannens njutning som står i centrum inom 

konventionell prostitution blir upplevelsen av ömsesidig njutning något som personer med 

erfarenheter av sugardejting kan betona för att markera gränsdragningar mellan sina 

sugardejtingrelationer och prostitution. Flera av kvinnorna i materialet är noga med att 

understryka just den ömsesidiga njutningen. Exempelvis berättar Fanny att det hon både söker 

och får i sina sugardejtingrelationer är ”intellektuellt utbyte och bra sex” medan Rakel betonar 

att ”det har liksom varit fokus på mig och att jag ska ha det bra under sexet.”  Betydelsen av 

den ömsesidiga njutningen framträder än tydligare när Petronella berättar om sina erfarenheter 

av att ibland fundera kring möjligheten att det hon ägnat sig åt är prostitution. Hon beskriver 

det på följande sätt: 

 
Om jag säger: ”jag vill inte prostituera mig” och sen dagen efter så får jag bilden av att: men vänta 

lite prostituerade inte jag mig nu? Då får man ju det där suget i magen... vänta lite nu, gjorde jag 

nånting mot min vilja? Jag tror att man tänker för mycket då utan då är det mer att: Var sexet bra? 

Ja. Var det skönt? Ja. Har du ont nånstans? Nej. Då är det lugnt! Då kan du gå vidare med din dag 

och så behöver du inte tänka så mycket mer på det.  

 

Petronellas resonemang är intressant eftersom det visar hur upplevelsen av ömsesidig njutning 

genom relationsarbete kan användas som ett sätt för att bevisa för sig själv att någon prostitution 

inte förekommit. Att hon upplevde sexet som både ”bra” och ”skönt” blir för hennes själv en 

bekräftelse på att det skett också för hennes sexuella njutning och på samma gång markeras en 

skillnad mot prostitution. Man kan tolka citatet som att Petronella motiveras av en önskan om 

att behålla respektabilitet och inte se på sig själv som en som ”prostituerar sig”. Denna 

föreställning – att kvinnor i prostitution inte upplever ömsesidig sexuell njutning – är ett tema 

som också tas upp av Torbjörn:  

 
Jag gissar kanske att det är så i dom flesta fall för prostituerade att dom inte gör det för nöjets skull 

bara… så i många fall med mina sugarbabies i alla fall dom jag har träffat flera gånger och haft sex 

med så har det varit ganska… jag uppfattar det som väldigt ömsesidigt. 
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Liksom för Petronella blir upplevelsen av ömsesidig sexuell njutning mellan Torbjörn och de 

kvinnor han träffat inom sugardejting något som han kan använda för rättfärdiga sitt handlande 

och markera en skillnad mot prostitution. Ett relationsarbete som går ut på att skapa – eller tolka 

sina erfarenheter som att sexet har präglats av – ömsesidig njutning kan också ha funktionen av 

ett slags rättfärdigande och ett sätt på vilket respektabilitet kan upprätthållas. Åke är en annan 

av männen som kan sägas understryka betydelsen av att uppfatta sexet som njutningsmässigt 

ömsesidigt. På direkt fråga om han upplever det som att kvinnorna han träffar inom sugardejting 

njutit av sexet säger han:  

 
Det är kanske den äldsta lögnen som finns…det fattar ju jag med liksom…men jag tror ärligt att 

dom gör det. Sen är det lite olika förstås, men det rent mekaniskt-sexuella tror jag…att dom har 

gillat. 

 

Vid sidan av att Åke uppfattar det som att kvinnorna han träffar njutit av sexet lägger han till 

att det samtidigt är ”den äldsta lögnen som finns”. Uttalandet är intressant då det belyser vilken 

betydelse den subjektiva uppfattningen av det ömsesidiga sexet har för männen i deras 

ambitioner att rättfärdiga sina handlingar. För männen blir upplevelsen – som Åke menar kan 

vara inbillad – av ömsesidig sexuell njutning till en rättfärdiganderegim där sexuell njutning 

från kvinnans sida blir ett slags intyg på att han inte utnyttjar hennes för sin egen sexuella 

njutnings skull.  
 

Dejtinglikheten 

Inom prostitution i konventionell mening står den sexuella tjänsten – eller sexköpet – i centrum. 

I normalfallet är mötet mellan den sexsäljande kvinnan och den sexköpande mannen begränsad 

till att omfatta just den sexuella akten som sådan, och någon ytterligare kontakt eller socialt 

umgänge mellan dem båda föreligger varken före eller efter. Sugardejting å andra sidan beskrivs 

ofta – inte minst på sugardejtingsajterna – som ett fenomen där dejting, snarare än sexuell 

intimitet, är det centrala inslaget. Likheterna mellan sugardejting och konventionell dejting är 

något som också flera av intervjupersonerna är noga med att understryka när de berättar om 

sina erfarenheter. Likheterna med konventionell dejting kan förstås som ett sätt att genom 

relationsarbete skapa gränsdragningar till prostitution, rättfärdiga relationerna och upprätthålla 

respektabilitet. Låt oss titta närmare på hur det kan ske. En av männen som påtalar likheten 

mellan erfarenheter av sugardejting och konventionell dejting är Tommy: 
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Det gick ju egentligen inte att skilja från en väldigt lyckad vanlig dejt. För vi pratade om samma 

saker som man gör på dejt och vi hade roligt och skrattade åt massa olika saker och var charmiga 

med varandra. Så det var helt klart inte alls samma sak som att köpa en timme från en eskort. 

 

Trots att han och kvinnan på förhand har bestämt att hon ska kompenseras med en bestämd 

summa pengar och att de ska ha sex med varandra, menar Tommy att han inte förmår skilja 

upplevelsen från en ”väldigt lyckad vanlig dejt”. Det relationsarbete Tommy ägnar sig åt 

handlar om ett betonande av likheterna mellan sin erfarenhet och dejting, så som att han och 

kvinnan ”hade roligt”, ”skrattade” och var ”charmiga med varandra”. Man kan tolka det som 

att han menar det är just dessa aspekter som också bidrar till att skapa en upplevd gränsdragning 

mellan just denna erfarenhet och hans tidigare erfarenhet av att – som han uttrycker det – ”köpa 

en timme från en eskort.” En annan av männen som beskriver likheterna mellan sugardejting 

och konventionell dejting är Åke:  

 
Det är rätt mycket det här Kik:andet3;  skriva, locka, spela svår precis som i vilken liksom relation 

som helst liksom…att ”nu skiter jag i att svara här ett par dagar och så får vi se vad som händer”… 

så att det ska man inte underskatta det alltså. Mycket mer…alltså… jag har lagt rätt många timmar 

på det här, så är det ju. Och jag menar om man tittar på tiden som jag har legat med nån kontra den 

tiden som jag har liksom lagt på hela det här…den här dolda världen… så är det ju liksom, det är ju 

3% av tiden. Resten håller man ju på att försöka hitta liksom vägar och ”när ska vi träffas? hur ska 

vi träffas?” Spela svår, spela intresserad och så vidare. 

 

Åke beskriver en relation där den sexuella intimiteten inte står i centrum. Den sexuella 

intimiteten mellan Åke och kvinnan menar han endast utgjort en bråkdel av deras totala 

umgänge. Merparten av relationen handlar istället om ett dejtinglikt spel där båda parter på 

olika sätt försöker göra den andra personen intresserad. Den dejtinglikhet som på olika sätt 

beskrivs av Tommy och Åke kan förstås som en rättfärdiganderegim. Dejting är en form av 

umgänge som åtminstone på ytan förstås vara jämlik och på bådas villkor. I Tommys fall 

handlar det om att själva mötet mellan honom och kvinnan är dejtinglik, medan det för Åke 

handlar om interaktionen mellan honom och kvinna mellan träffarna. Dejtinglikheten som 

rättfärdiganderegim handlar om att genom relationsarbete underblåsa eller understryka 

frivillighet och ömsesidighet, inte avseende den sexuella intimiteteten, utan relationen och 

interaktionen mellan parterna som sådan. Eftersom prostitution i konventionell mening inte 

 
3 Kik Messenger är en mobilapplikation för chattmedelanden.  
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karaktäriseras av dessa inslag kan således en gränsdragning mellan sugardejtingerfarenheter 

och prostitution konstrueras. Att män inom sugardejting ägnar sig åt ett relationsarbete som 

handlar om att skapa just dejtinglikhet är något även flera av kvinnorna berättar om. Bland 

annat berättar Lisa, som har erfarenhet av att sälja sex, följande om sina erfarenheter av att 

träffa män inom sugardejting: 

 
Ofta ville dom träffas lite innan, antingen… om vi var på ett hotell då, så ville de träffas i hotellbaren 

och ta en drink. Så det kändes väl mer som en riktigt dejt för dem. Alltså lite mer flickvän. Och det 

känns väl bättre. 

 

Att få träffen att kännas som en dejt eller att man träffar en flickvän antar Lisa handlar om en 

vilja att det ska kännas bättre för männen. Hennes tolkning ligger i linje med att förstå skapandet 

av dejtinglikhet som ett sätt på vilket sugardejting konstrueras som skilt från konventionell 

prostitution och som kan fungera som en rättfärdiganderegim för männen. Att inte Lisa själv 

verkar ha intresse av att för egen del konstruera dejtinglikhet kan förstås i relation till att hon 

inkorporerat sugardejting som en del i sitt sexsäljande. En tolkning är att Lisa, till skillnad från 

de kvinnor som inte betraktar sig som sexarbetare, inte känner samma behov av att upprätthålla 

den respektabilitet som kräver vattentäta skott mellan sugardejting och prostitution. Den 

tolkningen stärks av att en annan av kvinnorna, Jennie, som också identifierar sig som 

sexarbetare, beskriver hur männens understrykande av social ömsesidighet och kemi dem 

emellan är något hon tvingas spela med i för att mannen ”inte ska gå sönder”.  

 

Även om Lisa och Jennie ger yttryck för en idé om att skapandet av dejtinglikhet sker på 

männens initiativ och ligger i deras intresse framträder i intervjuerna också flera exempel på 

där kvinnorna själva betonar dejtinglikheten i sina sugardejtingrelationer. Det kan handla om 

att man berättar om att man fikar, äter på restaurang, shoppar eller tar en drink tillsammans med 

mannen. Att relationen inte är reducerad till blott sex kan förstås som ett sätt på vilket 

respektabilitet kan skapas och upprätthållas. Oavsett innehållet kan kompensationen då tolkas 

handla om deras hela möte eller relationen i sin helhet. Kvinnan får kompensation, men inte för 

en sexuell tjänst utan för sin sociala tillgänglighet och förmåga. På det sättet blir det svårare att 

uppfatta att något sexsäljande ägt rum och associationer till kvinnor i prostitution – som 

kompenseras för sin specifikt sexuella tillgänglighet och förmåga – kan undvikas. Såhär 

beskriver Stina likheterna med dejting: 
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Det var en kille förra sommaren, en man. Han var 40–45 år nånting, som jag träffade här i [Stad]. 

Han bjöd mig på… en, två öl så. Så då pratade vi lite och det var trevligt liksom… Det alltså…jag 

har sett liksom… jag har försökt att se det som en vanlig dejt liksom och inte tänkt så mycket.  

 

Att Stina formulerar det som att hon har ”försökt” att se det som en ”vanlig dejt” kan förstås 

som ett för henne nödvändigt språkligt relationsarbete för att undvika att uppleva relationen 

som prostitution. Denna ambition kan också sägas ha möjliggjorts av det relationsarbete som 

utgjordes av att dricka öl och ha det trevligt tillsammans. Även om hon i citatet ovan skvallrar 

om att det inte varit enkelt, kan dejtinglikheten tolkas som ett slags redskap för hennes ambition 

att upprätthålla respektabilitet. 

 

Slutsatser och diskussion 

Syftet med den här studien har varit att svara på den övergripande problemformuleringen: hur 

icke-prostitution konstrueras av personer med erfarenhet av sugardejting i en samtida svensk 

kontext. Därutöver har syftet varit att besvara de mer konkreta frågeställningarna om hur 

personer med erfarenhet av sugardejting hanterar och beskriver kompensationen; den sexuella 

intimiteten samt hur männen rättfärdigar sitt handlande och sina relationer samt hur kvinnor 

skapar och upprätthåller respektabilitet. Analysen blottlägger fem analytiskt åtskilda aspekter 

avseende intervjupersonernas erfarenheter av sugardejting som både tillsammans och var för 

sig utgör sätt på vilket icke-prostitution konstrueras inom sugardejting.  

 

För det första handlar det om kompensationens själva innehåll; vad den består av samt hur den 

beskrivs. Kvinnorna blir kompenserade på olika sätt, exempelvis genom att bli bjudna på 

middagar, resor eller genom att få olika delar av sin privatkonsumtion betald av männen med 

vilka de ingått en sugardejtingrelation. Trots att den vanligast förekommande kompensationen 

bestått av pengar framträder sätt på vilka den ekonomiska kompensationen genom språkligt 

relationsarbete antar karaktären av någonting annat än exempelvis ”betalning” eller 

”ersättning”. Bland annat används begreppet ”gåva” som med associationer till frivillighet 

möjliggör en distansering till den kontraktslika kompensation som förekommer inom 

prostitution. För det andra skapas gränsdragningar mot prostitution genom sättet på vilket 

kompensationen går till. Genom ett relationsarbete som låter kompensationen ske sporadiskt 

eller med en bestämd tidsintervall markeras en gränsdragning mot konventionell prostitution, 

där kompensationen är bestämd på förhand och sker i samband med sexköpet. Dessa sätt att 
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hantera och beskriva kompensationen har för männen funktionen av att rättfärdiga relationerna 

och undvika att associeras med den socialt stigmatiserade positionen som ”sexköpare”. För 

kvinnorna innebär det en möjlighet att skapa och upprätthålla respektabilitet, då deras sexualitet 

och sociala umgänge, till skillnad från kvinnor i prostitution, inte är något som ”köps” eller 

”betalas”.  

 

För det tredje berättar intervjupersonerna att den sexuella intimiteten präglas av frivillighet från 

kvinnans sida. En åtskillnad mot prostitution konstrueras genom att både kvinnorna och männen 

ägnar sig åt ett relationsarbete där det betonas att kvinnan inte haft sex av tvång eller endast på 

grund av kompensationen. Till skillnad från kvinnor i prostitution menar sig kvinnorna i 

materialet inte vara tvungna att ha sex – eller ge upp sin sexualitet – utan gör det av egen fri 

vilja, något som kan anses vara en socialt sanktionerad och respektabel form av sexualitet. För 

det fjärde konstrueras icke-prostitution genom betoning av den ömsesidiga njutningen. Såväl 

männen som kvinnorna berättar om och upplever att sexet är för bådas skull och njutning. 

Upplevelsen av kvinnans sexuella frivillighet och den ömsesidiga njutningen fungerar för 

männen som en form av rättfärdiganderegim som bidrar till undvikande av socialt stigmatiserat 

maktmissbruk och sexuellt utnyttjande, vilket de associerar med prostitution. För kvinnorna å 

andra sidan fungerar understrykandet av den sexuell frivilligheten och den ömsesidiga 

njutningen som ett sätt på vilket respektabilitet kan skapas och upprätthållas, detta eftersom 

sexuellt självbestämmande och ömsesidig njutning konstrueras socialt som en respektabel 

grund för en normativt god sexualitet. För det femte berättar intervjupersonerna om likheten 

mellan sina erfarenheter av sugardejting och konventionell dejting. Tillsammans går de 

exempelvis på restaurang, fikar, dricker drinkar eller har kontakt med varandra mellan träffarna. 

Denna dejtinglikhet kan förstås som ett relationsarbete som skapar en distans till prostitution 

eftersom relationen inte är reducerad till det sexuella mötet. Också betonandet av 

dejtinglikheten kan för männen fungera som en rättfärdiganderegim och för kvinnorna som ett 

sätt för att skapa och upprätthålla respektabilitet. 

 

Fynden i denna studie knyter an till tidigare forskning om sugardejting. Studier av Nayar 

(2017), Scull (2020) och Upadhuay (2021) har på olika sätt uppmärksammat relationen mellan 

sugardejting och prostitution. Till diskussionen lämnar den här studien ett empiriskt bidrag. 

Studien har blottlagt fem inte tidigare beaktade aspeketer som var för sig har den egenskapen 

att konstruera gränsdragningar mellan sugardejting och prostitution i konventionell mening. 

Därutöver har studien kunnat visa dels hur män med erfarenhet av sugardejting rättfärdigar sitt 
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handlande, dels hur kvinnor med erfarenhet av sugardejting skapar och upprätthåller 

respektabilitet. Genom att sammanföra de teoretiska begreppen relationsarbete, 

rättfärdiganderegimer och respektabilitet har den, till skillnad från tidigare studier i ämnet, dels 

visat hur icke-prostitution konstrueras genom relationsarbete, dels på vilket sätt konstruktionen 

hänger samman männens ambition att moraliskt rättfärdiga sina handlingar samt kvinnornas 

ambition att skapa och upprätthålla respektabilitet. Ett sådant teoretiskt sammanförande har 

möjliggjort ett analytiskt beaktande av männens och kvinnorna skilda positioner inom 

sugardejting och på vilket det påverkar deras ambitioner att skapa gränsdragningar mellan sina 

erfarenheter av sugardejting – och prostitution.  Risken med detta förfaringssätt torde dock vara 

att man reproducerar stereotypa föreställningar om mäns och kvinnors förhållningssätt till 

sexualitet, där kvinnor antas vara mer motiverade av respektabilitet medan männen endast söker 

efter att moraliskt rättfärdiga sitt handlande. Av det skälet skulle framtida forskning om 

sugardejting med fördel kunna fokusera på männens eventuella behov av att skapa och 

upprätthålla respektabilitet och kvinnornas behov av att moraliskt rättfärdiga sitt handlande. 

Avslutningsvis är min förhoppning att jag – genom att ha blottlagt hur icke-prostitution 

konstrueras inom sugardejting – har lämnat ett värdefullt bidrag till den allmänna debatten om 

– och den sociologiska förståelsen av – sugardejting i en samtida svensk kontext.   
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