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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra deltagare men också till de personer som har varit 

behjälpliga med att förmedla kontakter och på andra sätt bidragit mer information till den här 

studien. Med er hjälp har vi fått en ökad förståelse samt kunskap om fenomenet sugardating. 

Till en början trodde vi båda två att vi hade en ganska klar bild av vad sugardating var för 

något, men under tidens gång har vi omvärderat och fått en bredare bild av ett fenomen som 

inte är lika glasklart som vi till en början trodde. Utan er hade den här studien inte kunnat 

genomföras. Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Eva Johnsson, som har 

bidragit med handledning och uppmuntrande ord längst vägen. Sist men inte minst vill vi 

rikta ett tack till Nisse och Love som har funnits med under hela processen.  
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Zandra Fröberg och Malin Vikenfalk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att ta reda på om det finns skillnader och/eller 

likheter mellan åklagares och polisers uppfattningar gällande 

sugardating. Studien ämnade också att ta reda på om sugardating som 

koncept bör eller inte bör omfattas av lagen om, köp av sexuell tjänst 

utifrån dess kriminaliseringsgrunder, samt om sugardating kan vara en 

inkörsport till prostitution. Studien hade en kvalitativ ansats och bestod 

av semistrukturerade intervjuer med tre åklagare och tre poliser. 

Intervjudeltagarna valdes med strategiska urval samt snöbollsurval och 

utgår ifrån ett induktivt tillvägagångssätt som innebär att studien inte 

grundar sig i någon teori. Den befintliga forskningen kring sugardating 

är tunn och det finns många kunskapsluckor att fylla. Tolkningen av 

resultatet visade att de olika yrkeskategorierna hade samstämmiga 

uppfattningar om sugardating: att sugardating utifrån de ärenden som 

de hanterar är förtäckt prostitution. Åklagarnas och polisernas 

uttalanden om vilka inslag som kan förekomma i sugardating styrker 

den tidigare forskningen, att sugardating kan vara en kombination 

mellan dating och eskortverksamhet. Det upptäcktes dock vissa 

skillnader i perspektiven mellan de två yrkeskategorierna, en av 

skillnaderna var medvetenheten hos dem som agerar sugarbabes. 

Deltagarnas uppfattning var överensstämmande om att sugardating 

som koncept är problematiskt och att det är en inkörsport till 

prostitution.  

Nyckelord: Sugardating, transactional sex, sugarbabe, prostitution, 

kriminaliseringsgrunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Abstract 

The purpose of the study was to find out if there are differences and / 

or similarities between prosecutors' and police's opinions regarding 

sugardating. The study also aimed to find out if sugardating as a 

concept should or should not be covered by the law purchase of sexual 

service based on its criminal grounds, and whether sugardating can be 

a gateway to prostitution. The study had a qualitative approach and 

consisted of semistructured interviews with three prosecutors and three 

police officers. The interview participants were chosen with strategic 

selection and snowball selection and based on an inductive approach, 

which means that the study is not based on any theory. The existing 

research on sugardating is scant and there are many gaps in knowledge 

to fill. The interpretation of the results showed that the different 

occupational categories had consistent views on sugardating: that 

sugardating based on the cases they handle is disguised prostitution. 

Prosecutors' and police's statements about which elements can be found 

in sugardating confirm previous research that sugardating can be a 

combination between dating and escort activities. However, some 

differences in the perspectives between the two occupational categories 

were discovered, one of the the differences was the awareness of those 

who act sugarbabes. The participants' opinion was consistent that 

sugardating as a concept is problematic and that it is a gateway to 

prostitution. 

Keywords: sugardating, transactional sex, sugarbabe, prostitution, 

criminal grounds. 

 

Criminology III, Autumn 2019. Supervisor: Eva Johnsson. 
 

 

 

 

 

 



  
 

Innehållsförteckning 
SUGARDATING – ETT NYTT FENOMEN	..............................................................................................................	1	
POLISENS UPPFATTNINGAR OM SUGARDATING SAMT OM KÖP AV SEXUELL TJÄNST	...........	1	
SUGARBABES UPPFATTNINGAR OM SUGARDATING.	.................................................................................	3	
TIDIGARE FORSKNING.	...............................................................................................................................................	3	
TEORETISKT RAMVERK	...........................................................................................................................................	5	
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR	.......................................................................................................................	7	
METOD	...............................................................................................................................................................................	7	
URVAL	................................................................................................................................................................................	8	
MATERIAL.	......................................................................................................................................................................	9	
PROCEDUR.	.......................................................................................................................................................................	9	
ANALYSMETOD.	...........................................................................................................................................................	10	
FORSKNINGSANSATS OCH FÖRFÖRSTÅELSE	.............................................................................................	11	
ETISKT ÖVERVÄGANDE	.........................................................................................................................................	12	
RESULTAT	.....................................................................................................................................................................	13	
ÅKLAGARPERSPEKTIV	...........................................................................................................................................	14	
TEMA 1 - UPPFATTNINGAR OM SUGARDATING.	........................................................................................	14	
TEMA 2 - SUGARBABES OCH SUGARDADDYS.	.................................................................................................	15	
TEMA 3 - GRÄNSDRAGNINGAR OCH KRIMINALISERING.	..........................................................................	15	
TEMA 4 - PROSTITUTION.	........................................................................................................................................	16	
POLISPERSPEKTIV	....................................................................................................................................................	16	
TEMA 1 - UPPFATTNINGAR OM SUGARDATING.	........................................................................................	16	
TEMA 2 - SUGARBABES OCH SUGARDADDYS.	.................................................................................................	17	
TEMA 3 - GRÄNSDRAGNINGAR OCH KRIMINALISERING.	..........................................................................	18	
TEMA 4 - PROSTITUTION.	........................................................................................................................................	19	
ANALYS OCH DISKUSSION	....................................................................................................................................	20	
TEMA 1-UPPFATTNINGAR OM SUGARDATING	...........................................................................................	20	
TEMA 2 - SUGARBABES OCH SUGARDADDYS.	.............................................................................................	21	
TEMA 3 - GRÄNSDRAGNINGAR OCH KRIMINALISERING.	..........................................................................	23	
TEMA 4 - PROSTITUTION.	........................................................................................................................................	24	
STYRKOR OCH SVAGHETER	................................................................................................................................	25	
PRAKTISKA IMPLIKATIONER OCH FRAMTIDA FORSKNING	..............................................................	27	
REFERENSER	...............................................................................................................................................................	29	
BILAGA 1	...........................................................................................................................................................................	1	
 



SUGARDATING UTIFRÅN ETT ÅKLAGAR- OCH POLISIÄRT PERSPEKTIV 1 

Sugardating – ett nytt fenomen  

“Dejta en sugardaddy, slipp ta studielån” så löd en reklamaffisch som var uppsatt utanför 

Chalmers högskola, hösten 2017.  Affischen väckte reaktioner och blev polisanmäld, men 

åtalet lades ner av åklagare (Sveriges Television [SVT], 2018). 

     Sedan 2017 har sugardating ökat i Sverige och allt fler barn och unga kvinnor har lockats 

in i sugardating på grund av sidor på internet som glorifierar dessa ekonomiska arrangemang 

(Rikspolisstyrelsen, 2017). Kvinnor kan bli lockade av sättet som sugardating framställs på, 

det vill säga att om de ingår ett ekonomiskt arrangemang med en oftast äldre man kommer de 

att få ersättning i form av dyra kläder, pengar eller resor (Karlstads Kommun, 2019). 

Fenomenet sugardating har sedan det lanserades i Sverige väckt både reaktioner och 

diskussioner (SVT, 2018). 

     Begreppet sugardating innefattar vanligen att en äldre man, ”sugardad”, ger ekonomisk 

eller annan ersättning till en kvinna, ”sugarbabe”, för en sexuell handling. Ersättningen kan 

exempelvis utgöras av ett kreditkort, månatliga betalningar eller betalda träffar. Det är också 

vanligt att kvinnan erhåller betalning genom dyra kläder, resor eller middagar 

(Rikspolisstyrelsen, 2017). Sugardating består därmed av tre element: en sugardaddy, en 

sugarbabe samt ersättning (Motyl, 2013). Det förekommer även “sugarmums”, det vill säga 

äldre kvinnor som har en relation med yngre män samt andra konstellationer, men denna 

studie riktar in sig på kvinnliga sugarbabes. 

     Syftet med studien är att ta reda på om det finns likheter och/eller skillnader i polisers och 

åklagares uppfattningar kring sugardating. Sugardating omfattas inte i sin helhet av någon 

lagstiftning men trots det verkar polis och åklagare ändå hantera ärenden som rör sugardating. 

Det går därför att fråga sig om konceptet sugardating bör vara kriminaliserat. 

     Utifrån lag så är det polisens uppgift att utreda ärenden som kommer in till dem eller att 

gripa in i situationer där olagligheter sker. Åklagare och polis samarbetar i många ärenden, 

om än med olika utgångspunkter beroende på uppdrag samt arbetsuppgifter utifrån sina 

respektive yrkesroller. För att ett ärende ska kunna hanteras på bästa sätt behövs ett 

samarbete mellan dessa två yrkeskategorier. På grund av att poliser och åklagare har olika 

utbildningar och olika uppdrag i sina yrkesroller, utgår vi ifrån att de kan inneha olika 

uppfattningar om sugardating och denna studien ämnar undersöka detta. 

Polisens uppfattningar om sugardating samt om köp av sexuell tjänst 

Hemsidor såsom richmeetbeautiful hävdar att sugardating rör sig om dejting med en viss 

form av kompensation, en elitsajt för matchmaking där attraktiva singlar som är “riktiga 
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miljonärer, med en lyxig livsstil” kan träffa andra attraktiva singlar. De tydliggör att 

hemsidan inte är till för personer som söker ekonomisk försörjning (richmeetbeautiful.com, 

2019). Polisen menar istället att hemsidor som richmeetbeautiful handlar om prostitution i en 

“finare förpackning” (Berger, 2018).  

      Lagstiftningen som finns idag om köp av sexuella tjänster täcker främst tillfälliga 

förbindelser. I polismyndighetens rapport från 2017 framgår det att det finns ett registrerat 

fall som kunde kopplas till sugardating och köp av sexuell tjänst. I rapporten framgår 

följande. 

[---] Hon berättade att hon kom i kontakt med mannen på sajten www.sugardaters.com för att 

hitta en s.k. sugar daddy. […] Mannen var i 60-årsåldern och uppgav att han kommit i 

kontakt med kvinnan via sajten Tinder och de bestämde träff. Han betalade henne för tågresan 

och de hade kommit överens om beloppet 6 000 kronor för en helg. […] Mannen dömdes till 

dagsböter för köp av sexuell tjänst.  (Rikspolisstyrelsen, 2017, s.114–115). 

Utifrån detta fall påvisas att sugardating och prostitution kan gå hand i hand och i vissa fall 

kan lagföras utifrån sexköpslagstiftningen. Det som på ytan skiljer sugardating från 

eskortsajter beskriver Motyl (2013) är att sugardating kan vara en långsiktig relation till 

skillnad från eskortsidor där individen direkt vill ha en sexuell förbindelse mot betalning. 

Motyl (2013) menar dock att sugardating är en kombination mellan dating och 

eskortverksamhet.  

     I Sverige finns en normerande lagstiftning som ska verka skyddande gentemot den som 

befinner sig i prostitution men som gör att den som köper sex kan lagföras, enligt 

brottsbalken (1998:408) 6 kap. 11 § “Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell 

förbindelse omfattas av prostitutionslagstiftningen [---]”.  Utifrån detta kan en 

sugardatingrelation med inslag av sexuella handlingar, klassas som ett brott. Sexuella 

handlingar inom en sugardatingrelation kan vara ett sätt att försöka kringgå lagstiftningen om 

sexuella tjänster eftersom relationen oftast inte ses som tillfällig samt att hemsidor för 

sugardating har en policy som understryker att det är förbjudet att söka efter sexuella 

förbindelser.  

     Personer som arbetar som specialister inom prostitution samt på Nationella Operativa 

Avdelningen [NOA], i Sverige uppger att sugardating verkar vara den vanligaste arenan för 

vilken unga kvinnor gör sin prostitutionsdebut på. Polisens underlag pekar på att många av de 

tjejer som agerar sugarbabes lever under sämre förhållanden, dåliga levnadssituationer och 

ibland med psykisk ohälsa. Detta kan då leda till sexuell exploatering där utsattheten hos en 

människa kan utnyttjas (Tidningarnas Telegrambyrå AB [TT], 2017). Individer som 
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prostituerar sig innehar delvis samma riskfaktorer som de som ägnar sig åt sugardating. 

Riskfaktorer inom prostitution kan vara psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning, 

självskadebeteende, missbruksproblematik, fattigdom eller individer som befinner sig inom 

institutionsvård (Regeringen, 2018). Det går därmed att se liknande riskfaktorer mellan de 

som ägnar sig åt sugardating och de som ägnar sig åt prostitution. 

     Sugarbabes uppfattningar om sugardating. I en intervju som nyheter24 har gjort 

med 4 sugarbabes beskriver en av kvinnorna att hon började som sugarbabe när hon 

studerade och ville ha extrapengar. Hon beskriver att hon var skeptisk till en början men efter 

att ha valt bort de män som ville ha en sexuell relation med henne så hittade hon män som 

inte uttryckte att de var ute efter en sexuell relation. Träffarna med männen gick ut på att äta 

middagar på fina ställen, fika och olika aktiviteter. Hon menar att männen ville ha någon att 

visa upp och umgås med samt att relationerna med männen var kravlösa i och med att det 

fanns tydliga regler om hur deras umgänge skulle se ut (Backlund, 2018). Kvinnornas 

berättelser är genomgående positiva och de betonar att de inte tycker att sugardating ska vara 

något tabubelagt, då det handlar om en annan typ av relation än den klassiska parrelationen. 

Kvinnorna i intervjun menar att det finns många “klassiska parrelationer” där den ena parten i 

förhållandet har bättre ekonomi och ger den andra presenter. Nyheter24 som källa, kan 

uppfattas vara något problematiskt då det inte på något sätt är vetenskapligt granskat, men 

intervjuerna med kvinnorna är trots det av vikt för få en annan synvinkel av fenomenet 

sugardating. 

     Dessa kvinnors berättelser skiljer sig åt från den uppfattning som polisen uttalar sig om, 

som menar att en relation där ena parten betalar den andra för sällskap eller sex inte kan 

likställas med en vanlig relation på grund av att sugardating är en ren affärsuppgörelse från 

början.  

     Tidigare forskning. Forskarna Lena Gunnarsson och Sofia Strid som är genusvetare, 

har fått forskningsbidrag för att genomföra forskning om sugardating, vilken således blir den 

första svenska empiriska studien i Sverige om sugardating. Strid benämner att studien 

kommer ligga till grund för åtgärder som samhället kan behöva ta i beaktning när det kommer 

till sugardating (Forskning, 2018).  

     En sökning på “sugardating” gjordes i ett flertal databaser, men resultatet blev 

knapphändigt då det endast kom upp en artikel som var peer reviewed. Däremot när en 

sökning gjordes på “transactional sex”, vilket har liknande innebörd som sugardating blev det 

fler träffar, dock var utgångspunkten i de studierna främst att sugardating kan orsaka 

spridning av sjukdomar som exempelvis HIV.  Det är framför allt en polis vid namn Simon 
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Häggström som arbetar som polis inom mänskohandelsgruppen i Stockholm, som i media har 

uttalat sig om fenomenet sugardating och dess skadeverkningar ibland annat SVT Nyheter 

(Berger, 2018), men utöver det finns en begränsning i vetenskapliga artiklar där polis och/ 

eller åklagare har uttalat sig. 

     Skillnaden mellan direkt sexarbete såsom prostitution och indirekt sexarbete, med 

inblandning av kultiverade romantiska känslor och tillfredsställande sex, börjar krympa. Män 

som köper sex har börjat efterfråga en mer äkta känsla, som kan liknas med känslor som finns 

i ett partnerskap eller en kärleksrelation. Det kan involvera sex, en genuin känsla av en 

relation, middagar eller resor (Daly, 2017).  

     Sugardating är en gråzon mellan sexarbete och en vanlig traditionell relation. Detta då 

sugardatingrelationen kan vara mer kravlös och anpassad efter individuella behov. 

Sugarbaben kan precis som sugardaddyn slippa det känslomässiga ansvaret och det som kan 

anses vara krävande i en traditionell relation, eftersom parterna i början av arrangemanget 

bestämmer vilken typ av inslag och krav som ska finnas mellan parterna. Sugardating kan 

vara en kombination av en konstruerad romantisk och sexuell relation där utbytet är 

ekonomisk kompensation som en del av det romantiska arrangemanget (Nayar, 2017). 

     Sugardating kan ses från olika perspektiv vilket blir tydligt i en annan artikel där det 

framgår att en anledning till att personer byter sex mot pengar eller materiella saker kan vara 

av indirekt tvång, det vill säga att personen inte har några andra alternativ till att tjäna pengar 

eller köpa nya kläder. Majoriteten av personerna som agerade sugerbabes förklarade att 

samlaget med sin sugardaddy inte var njutningsfullt och att de behövde kontrollera sina 

känslor. Många av de som deltog i studien uppgav också att de hade svårt att hålla isär sina 

egna erfarenheter som sugarbabes jämfört med professionell prostitution, samt att den 

ekonomiska vinningen i utbyte mot sex hade en känslomässig negativ påverkan (Van de 

Walle, Picavet, Van Berlo & Verhoeff, 2012). Unga människor i olika delar av världen 

utnyttjas i bland annat sugardatingrelationer som de måste ingå i och stanna kvar i för att ha 

råd till sina grundläggande behov såsom mat och kläder, men också för att kunna försörja 

sina barn eller kunna betala ekonomiska skulder (Kuate-Defo, 2004).  

      I en amerikansk studie har en kvinna intervjuats, där hon uppger att hon är beroende av 

att ha en sugardaddy för att få in pengar till att kunna betala sina lån och försörja sina barn. 

Hon uppger att hon har lagt ut en annons som beskriver att hon vill ha tusen dollar i veckan 

för att hålla en man sällskap, ha sex samt att laga mat. Hennes förra sugardaddy hade varit en 

rik, gift man som krävde att hon skulle finnas där för honom när han behövde henne vilket 

resulterade i att hon var tvungen att säga upp sig från sitt jobb. Han betalade henne så pass 
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bra att hennes ekonomi gick runt, men kort därefter avslutade han relationen (Ziegelman, 

2010). Denna sugardatingrelation påvisar att kvinnans utsatta situation kan utnyttjas av andra 

som till exempel har ett ekonomiskt övertag. 

Teoretiskt ramverk 

Som teoretiskt ramverk kommer studien utgå ifrån de kriminaliseringsgrunder som finns för 

lagstiftningen till brottet “köp av sexuella tjänster”. Baserat på intervjuerna med åklagare och 

poliser kommer det undersökas om det finns skillnader och/eller likheter i deras uppfattningar 

om sugardating och det som ligger till grund för kriminaliseringen av köp av sexuella 

tjänster.  

     För att få en förståelse för varför sexköp kriminaliserades i Sverige fattades beslutet att 

beskriva bakgrunden om varför det är problematiskt att köpa sex och hur det kan skada 

samhället och individen. Traditionellt sett har prostitution avsett kvinnor som säljer en 

sexuell tjänst och män som köpare. År 1993 gjordes en prostitutionsutredning om könshandel 

(Prop.1997/98:55), där män som oftast är de som köper sex och som varit relativt osynliga 

lyftes fram. Utredningen ställde frågan om varför relativt “vanliga män” som i samhällets 

ögon inte har svårt att skaffa sig sällskap på annat sätt, eller som redan är gifta och/eller 

sammanboende deltar i något som kan skada en annan individ men också deras familjer. 

Utredningen kunde konstatera att det främst är heterosexuella män som genom att köpa sex 

av kvinnor bidrar till könshandeln. För att kunna förhindra detta behövdes insatser riktas 

främst mot de som köper (Prop.1997/98:55). Utredningen från 1993 kunde också påvisa att 

prostitutionen förändras i samband med att samhället i sig utvecklas och förändras. Det 

innebär att sexhandeln kan anta nya arenor under andra former. För att dölja verksamheten 

kunde slutna klubbar där medlemmarna var tvungna att bli inbjudna för att få tillträde 

organisera, samt att internet kunde bidra till att nya kontaktvägar öppnades 

(Prop.1997/98:55). En liknelse skulle kunna vara konceptet som finns på sugardating 

hemsidor som har en policy om att det inte får förekomma sexuella handlingar. Trots det så 

förekommer det ändå på grund av att individerna börjar prata på dessa hemsidor men relativt 

snabbt går över till att prata på ett annat forum. 

    Utredningen som gjordes då kunde också konstatera att de kvinnor som prostituerade sig 

hade en negativ självbild, hade svåra livsförhållande och/eller kvinnor med sämre 

förutsättningar i livet som påverkat deras självbild. Det kunde också påvisas att det fanns ett 

samband med att kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen eller 

övergrepp i vuxen ålder, hade större risk att hamna i prostitution. Kvinnorna hade ofta under 
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en längre period varit på väg mot prostitution innan de tillslut hamnade där, samt att det inte 

var något som hände över en natt (Prop.1997/98:55).  

      Ett av de starkaste argumenten som ligger till grund för att lagen om förbud mot sexuella 

tjänster trädde i kraft var att lagen skulle ha en viktig normerande slagkraft. Lagen skulle göra 

män och kvinnor mer jämställda utifrån den aspekten att könshandel är förkastligt och kan ge 

skadeverkningar hos individen som säljer sex. Ett annat argument var att sexköparen skulle 

bli avskräckt från att köpa sex med tanke på riskerna och konsekvenserna. En sexköpare 

skulle kunna riskera att upptäckas, bli förhörd av polis och i och med detta fanns en 

förhoppning på en förändrad syn bland sexköparna. När könshandeln blev kriminaliserat 

fanns en förväntan att få tillgång till mer information om själva könshandeln men också att 

rekryteringen av kvinnor skulle minska i både gatuprostitutionen och inom den dolda 

prostitutionen (Prop.1997/98:55).  

     Prostitution är när en köpare tar sig rätten att utnyttja en annan människas kropp som en 

vara (Prop. 2010/11:77). Sverige blev det första landet år 1999 att kriminalisera köp av 

sexuella tjänster. Kriminaliseringen var bland annat till för att bekämpa efterfrågan och 

därmed mot dem som köper sexuella tjänster och presumtiva sexköpare. Grunden var att 

lagstiftningen skulle verka normativt för att köp av sexuella tjänster ska anses avvikande. Ett 

argument som togs upp i lagstiftningsärendet är att köp av tillfälliga sexuella tjänster inte bör 

förekomma i ett jämställt samhälle där främst män tillförskaffar sig en kvinnas kropp genom 

betalning. Denna lag flyttar fokus från de prostituerade till människohandlarna och köparna, 

som är de personer som utnyttjar andra människor för egen vinning. Det förekommer 

individer som är emot lagstiftningen och menar att vuxna människor bör kunna bestämma 

själva om de vill sälja eller köpa sex, samt att människor är kapabla till att göra skillnad 

mellan frivillig och icke frivillig prostitution. Utifrån ett jämställdhets- och 

människorättsperspektiv blir resultatet att uppdelningen av frivillig och ofrivillig prostitution 

inte längre blir relevant (Statens offentliga utredningar [SOU], 2010:49).  

       Lagstiftningen att förbjuda köp av sexuella tjänster är ett viktigt instrument då den i 

förebyggande syfte kan skydda individer som riskerar eller redan har hamnat i prostitution 

samt andra former av sexuellt utnyttjande. Prostitution och dess skadeverkan påverkar 

individer både på makro- och mikronivå vilket bidrar till att de inte sällan har komplexa 

behov av hjälp. Detta gör att rätt kompetens och insatser måste individualiseras vilket kan bli 

en stor kostnad för samhället och kan föra med sig att individen inte får rätt hjälpinsatser 

(Prop.1997/98:55) 



SUGARDATING UTIFRÅN ETT ÅKLAGAR- OCH POLISIÄRT PERSPEKTIV 7 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att ta reda på om det finns skillnader och/eller likheter mellan åklagares 

och polisers uppfattningar gällande sugardating. Studien ämnade också att ta reda på om 

sugardating som koncept bör eller inte bör omfattas av lagstiftningen om köp av sexuell tjänst 

utifrån dess kriminaliseringsgrunder, samt om sugardating kan vara en inkörsport till 

prostitution. Anledningen till det är att det saknas forskning utifrån åklagare och polisiärt 

perspektiv, men också på grund av att sugardating som koncept inte är kriminaliserat. 

Däremot är köp av sexuell handling kriminaliserat, även om det sker i form av sugardating.  

     Sugardating som fenomen är legalt i Sverige, men fenomenet kan innehålla delar av 

sexuell karaktär som kan komma att falla under denna lag. Det kan förekomma parter i en 

sugardatingrelation som vill eller tror sig kunna kringgå lagen om sexuell tjänst, vilket gör 

sugardating till en gråzon som kan problematiseras utifrån lagstiftningen, eftersom fenomenet 

i sig är lagligt men visst innehåll i relationerna kan klassas som olagligt.  

     Åklagare och polis kommer i kontakt med ärenden som rör sugardating, därför är det 

viktigt att fånga upp deras yrkesmässiga uppfattningar kring ämnet då det finns olika 

perspektiv och meningsskiljaktigheter om sugardating. Studien riktar in sig på sugarbabes 

som är över 18 år, detta på grund av att minderåriga omfattas av en annan lagstiftning när det 

gäller sexuella inslag i sugardatingrelationer. Studiens frågeställningar är: 

-       Vilka likheter /olikheter finns hos åklagare och poliser om deras uppfattningar 

rörande sugardating? 

-       Vilka uppfattningar återfinns hos åklagare och poliser om huruvida sugardating 

som fenomen bör eller inte bör omfattas av straffbestämmelsen “köp av sexuell tjänst” 

utifrån lagstiftningens kriminaliseringsgrunder? 

-       Finns det en uppfattning hos åklagare och polis att sugardating kan vara en 

inkörsport till prostitution?  

Metod 

För att på ett lämpligt sätt kunna undersöka och tolka uppfattningar rörande studiens syfte 

som handlar om fenomenet sugardating, användes en kvalitativ innehållsanalys och 

semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ metod är fördelaktigt när händelser från verkliga 

livet ska studeras (Yin, 2011). Denna studie fokuserar på intervjupersoners uppfattningar om 

sugardating utifrån deras respektive yrkesroller. En kvalitativ metod lämpade sig bra då 

fenomenet sugardating är relativt nytt, vilket gör att det blir extra viktigt att få utförliga svar. 

Som teoretiskt ramverk har kriminaliseringsgrunder för “köp av sexuell tjänst” använts, det 
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för att med hjälp av intervjuerna kunna jämföra, se likheter såväl som skillnader mellan 

fenomenet sugardating och köp av sexuella tjänster utifrån kriminaliseringens aspekter. 

     Studien utgår ifrån ett induktivt tillvägagångssätt som innebär att studien inte grundar sig i 

någon teori. Genom det induktiva tillvägagångssättet kan nya begrepp skapas och teorier kan 

växa fram vid ett senare skede (Yin, 2011). Då studien utgår ifrån ett åklagareperspektiv och 

polisiärt perspektiv användes först strategiska urval där vi kontaktade individer som vi känner 

och vet besitter rätt kunskap om fenomenet. Sedan övergick urvalsprocessen till 

snöbollsurval, då personerna vi till en början kontaktade tipsade andra med relevant kunskap 

om vår studie som vi i vår tur kunde kontakta.  

Urval 

Vi använde oss först av ett strategiskt urval vilket innebär att vi har systematiserat en del av 

urvalet av intervjupersonerna. Fördelar med strategiska urval är att vi har större chans att 

inkludera deltagare som besitter information om studiens ämne. Valet av att intervjua två 

yrkesgrupper grundade sig i att deltagarna potentiellt kan ha olika uppfattningar kring ämnet 

vilket kan ge en större bredd på informationen samt konkurrerande förklaringar. Tre av våra 

intervjupersoner valdes med hjälp av strategiska urval, resterande tre deltagare fick vi tag på 

genom snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att deltagaren har fått information om studien 

genom en annan part. Snöbollsurvalen var ändamålsenliga och gjordes därför att det var svårt 

att få tag i deltagare (Yin, 2011). Vi kontaktade en polis och en åklagare som 

vidarebefordrade vårt informationsbrev till andra som har kunskaper om sugardating. Dessa 

personer kan ha påverkat urvalet på så sätt att de valde ut individer som de själva ansåg var 

lämpade, vilket kan ha gjort att deltagare med mer erfarenhet har förbisetts. 

Inklusionskriterier för att delta i studien var att deltagaren ska arbeta som polis eller åklagare 

samt inneha kunskap om sugardating. Valet av att använda ett polisiärt och åklagarperspektiv 

grundade sig i att polisen vid ett flertal tillfällen uppmärksammat och uttalat sig om 

sugardating i bland annat media, samt att åklagare har kunskapen om lagstiftningen men även 

behandlar brottsmål som rör sugardating. Valet att intervjua enbart sex personer grundade sig 

i att det var svårt att få tag i åklagare och poliser som har kunskap om ämnet, samt att studien 

var tidsbegränsad vilket gjorde att tid inte fanns till att få tag i fler deltagare. Studien 

omfattades av intervjudeltagare av olika kön, vilket kan ha påverkat deras perspektiv på 

fenomenet sugardating. Med hänsyn till denna faktor, har vi däremot valt att avgränsa studien 

till deras professionella åsikter och inte ta hänsyn till eventuella könsskillnader. 
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     Material. Vid intervjuerna med deltagarna användes en semistrukturerad intervjuguide 

som var utformad med 4 olika teman för att kunna täcka; erfarenhet, uppfattningar om 

sugardating, kunskap samt förtydligande eller tillägg av något. Studiens intervjuguide 

utformades av redan befintliga frågor från en intervjuguide som handlar om sugardating (Lif 

& Niska, 2019) samt en del frågor som utformades av oss för att kunna besvara studiens 

frågeställningar (se bilaga 1). 

      Intervjufrågorna utformades på sådant sätt att intervjupersonen dels fick vår 

begreppsdefinition av sugardating för att sedan ge sin egen definition. Valet av att ge vår 

egen definition först var för att undvika att hamna utanför det aktuella ämnet, eller hamna i 

diskussioner som inte var relevanta i studiens syfte.  Intervjuguiden bestod av 12 frågor med 

följdfrågor.  Intervjuguidens första tema behandlade deltagarnas bakgrund och bestod av en 

fråga samt en följdfråga. Frågan som ställdes var “Vad arbetar du med?”. Det andra temat i 

intervjuguiden hanterade deltagarnas erfarenheter om sugardating utifrån deras specifika 

yrkesroller. Frågor som ställdes under det andra temat var “Vilka tror du använder sig av 

sugardating?” och “Hur tror du att sugardating är kopplat till sex?” med följdfråga “Tror du 

att det här görs som ett alternativ till att köpa sex av en prostituerad vilket är olagligt?” Om 

ja, “varför?”. Intervjuguidens tredje frågeområde behandlar kunskaper på arbetsplatsen och 

berör kriminalisering och riskfaktorer inom sugardating. Frågor som ställdes under tema tre 

var “Hur arbetar din verksamhet med sugardating?”, “Vad anser du att det finns för 

riskfaktorer med sugardating?” och “Hur ser du på att sugardating inte faller in under någon 

lagstiftning?”. Avslutningsvis gavs intervjupersonerna möjligheten till dialogisk validering 

vilket innebar att de kunde tillägga eller förtydliga det som sagt under intervjun.  

     Procedur. Innan intervjuerna ägde rum valde författarna till studien att läsa in sig på 

ämnet och göra en litteraturöversikt, det för att öka kunskapen och vara förberedda på att 

kunna besvara eventuella frågor eller oklarheter under intervjun.  

     Under vecka 48 genomfördes en pilotstudie med en polis som tidigare har arbetat med 

människohandel. Pilotstudien genomfördes för att säkerhetsställa att den semistrukturerade 

intervjuguiden var hållbar och att studiens författare inte riskerade att missa relevant 

information samt för att öka tillförlitligheten (Silverman, 2014). Pilotstudien bidrog också till 

att författarna till studien fick möjlighet att öva på att ställa frågor samt kunna avgöra och 

analysera när det var passande att ställa följdfrågor (Yin, 2011).  

     Hösten 2019 under vecka 49 och 50 genomfördes, 6 stycken semistrukturerade intervjuer.  

 Fyra av intervjuerna genomfördes på platser någonstans i Sverige som deltagarna hade valt 

ut och resterande 2 intervjuer genomfördes via facetime då deltagarna inte hade möjlighet att 
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ses. Varje intervju tog mellan 30 till 45 minuter inkluderat en dialogisk validering. En 

dialogisk validering innebär att de intervjuade personerna hade möjlighet att justera, 

förtydliga eller lägga till i sina svar, vilket stärker validiteten i studien (Trost, 2010).  

     Syftet med studien och varför vi genomförde intervjuerna förklarades och deltagarna fick 

chans att ställa frågor. Deltagarna fick också samtycka till om det var okej att vi spelade in 

intervjun med en ljudupptagare. Att spela in intervjuerna ökar precisionen i arbetet och kan 

bidra med att viktig information inte glöms bort vilket i sin tur stärker studiens reliabilitet 

(Yin, 2011). Trots att ljudupptagningar är tidskrävande gjordes valet att använda oss av det, 

då det är viktigt att inte riskera att missa avgörande information. 

     För att säkerhetsställa tillförlitligheten och öka reliabiliteten lyssnades materialet igenom 

ett flertal gånger samt transkriberades omgående för att ansiktsuttryck och rörelsemönster 

inte skulle glömmas bort. Ytterligare en procedur som gjordes av båda författarna till studien 

var att vi gick igenom materialet var för sig, samt tillsammans för att vara säkra på att vi hade 

liknande tolkningar. 

     Analysmetod. Det insamlade materialet bearbetades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys vilket innebär att vi har utgått ifrån, tolkat samt format studien utifrån det 

som intervjudeltagarna har bidragit med.  En induktiv ansats användes till studien vilket 

innebar att det inte fanns någon tidigare teori att luta sig emot. Det innebär att det är det 

insamlade materialet författarna använder sig av för att finna nya begrepp och/eller teorier 

(Yin, 2011). Vi kunde på så sätt använda vårt datamaterial som verktyg för att finna nya 

begrepp och besvara studiens syfte. Vi har argumenterat om och problematiserat den 

information vi erhållit under intervjuerna, med hjälp av kriminaliseringsgrunderna bakom 

lagen om förbud mot sexuella tjänster som teoretiskt ramverk. När materialet sammanställs är 

det viktigt att utgå ifrån vad som är aktuellt för studiens frågeställningar samt vad som 

utmärker sig (Yin, 2011). En sammanställning av det insamlade materialet och 

transkriberingarna var något som gjordes för att sedan kunna finna bärande och 

återkommande meningsenheter samt tolka texten.  

     Därefter demonterades materialet på så sätt att vi löpande under insamlingstiden lade 

information som var relevant för studiens frågeställningar under befintliga och nya teman. 

Exempel på meningsenheter som kodats var “intentionen med sugardatingrelation” som 

kodades till “sex” och sedan hamnade i den nya kategorin “intention”. Ytterligare en 

meningsenhet som kodats om var “Sugardating är skapat för att ligga utanför det straffbara 

området” som kodades till “sexköpslagstiftningen” och sedan kategorin “gråzoner”.   

Information som avvek från övrig information har också belysts, vilket är bra för studiens 
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validitet. Nya teman som uppstod var: sugardating utifrån ett åklagar/polisiärt perspektiv, 

sugarbabes och sugardaddys, gränsdragningar och kriminalisering samt prostitution. På detta 

sätt fick vi en bra helhetsbild över materialet. För att undvika snedvridningar av 

informationen är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder i form av att jämföra informationen 

noggrant, belysa negativa fall samt att belysa informationen ur olika vinklar (Yin, 2011). 

      Reduktionen av materialet var nödvändigt eftersom allt som tagits upp i intervjuerna inte 

ryms i uppsatsen och viss information är inte av vikt för studiens syfte (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Detta bidrog med att vi kunde framhäva innebörden och variationen i 

materialet men också kunde lyfta fram liknande uppfattningar (Ahrne & Svensson, 2015). 

       Under remonteringsfasen gjordes ständiga jämförelser. Mönster som uppstod granskades 

för att se om de var begripliga och besvarade studiens syfte och frågeställning (Yin, 2011). 

Jämförelserna som gjordes vad bland annat att hålla kolla på vilka likheter och eller 

skillnader som fanns i polisens och åklagarnas uppfattningar och erfarenheter. Under 

remonteringfasen uppkom nya val, där vi behövde göra bedömningar om vad som var 

relevant för studien och vad som skulle lyftas fram. Mycket av informationen från deltagarna 

var återkommande, därför var det relevant att vid ett flertal tillfällen läsa igenom det 

transkriberade materialet för att säkerställa att rätt information hamnade under rätt kategori. 

Då delar av informationen från intervjuerna kunde passa in under flera kategorier fick vi testa 

oss fram och placera in meningsenheter och koder under olika teman för att sedan diskutera 

vart det lämpligast passade in.  

       När vi kunde konstatera att de mönster och jämförelser vi gjort var tillfredsställde 

övergick vi till fas fyra där vi kontrollerade om koderna passade in i de nya teman som 

skapats och gick även tillbaka till de olika faserna för att säkerhetsställa att materialet tolkats 

och placerats på rätt plats. Tolkning av vårt remonterade material påbörjades, vilket blev 

grunden till vår analys. När vi tolkade materialet eftersträvade vi empirisk korrekthet, det vill 

säga att vår tolkning var samstämmig med det som framkommit i det empiriska materialet 

och att vår egen förförståelse inte påverkat. En noggrann genomgång av materialet gjordes 

vid ett flertal tillfällen för att säkerhetsställa att vi gjorde nya tolkningar och inte enbart 

återupprepade det som finns i litteraturen. När tolkningen var genomförd övergick vi till den 

femte och sista fasen vilket var slutsats. I slutsatsen gjordes en sammanställning av materialet 

samt vad annan forskning om ämnet kan bidra till (Yin, 2011). 

Forskningsansats och förförståelse 

Studien har en hermeneutisk ansats som vetenskaplig utgångspunkt. Hermeneutisk ansats 

utgår ifrån att världen är möjlig att förstås och tolkas i olika kontexter, med vikt på 



SUGARDATING UTIFRÅN ETT ÅKLAGAR- OCH POLISIÄRT PERSPEKTIV 12 

förståelsen (Andersson, 2014). En hermeneutisk ansats gynnar denna studie då vi vill tolka 

och få ökad förståelse för intervju-deltagarnas uppfattningar, vilket således blir möjligt inom 

hermeneutiken. Eftersom vi människor tolkar och förstår på olika sätt, finns det inga rätt eller 

fel. Våra egna tolkningar blir vårt analysredskap. Hermeneutiskt tänkande använder sig inte 

av kausala samband utan istället av förståelse, vilket gör att det är upp till oss att redogöra för 

hur vi har tolkat det som deltagarna framförde. Vi är medvetna om att våra deltagare har en 

förförståelse om fenomenet sugardating samt tolkar sociala fenomen på olika sätt. Inom 

hermeneutik är det objektet som studeras och deltagarnas förförståelse samt upplevelser som 

är utgångspunkten (Andersson, 2014). Med utgångspunkten i att intervjudeltagarna delar med 

sig av sina egna uppfattningar utifrån deras yrkesroller som åklagare och poliser kommer det 

leda till att studiens riktning delvis kommer att formas utifrån myndighetspersoners 

kunskaper inom området. Detta kan komma att påverka att de olika aspekter och perspektiv 

som finns inom sugardating kan bli något onyanserade.  

     Inom hermeneutik används inte kausala förklaringar, det relevanta är istället människors 

förförståelse (Andersson, 2014). Att förstå innebär att vi människor hittar en mening. Läser vi 

exempelvis en bok så läser vi samma mening men vi kommer trots det göra olika tolkningar 

av meningen. Just lagtexten är utformad för att vi människor ska försöka tolka den på samma 

sätt, vilket vi av förklarliga skäl inte gör. Tolkningen vi gör kan spegla sociala och kulturella 

fenomen eller en viss tidsepok (Andersson, 2014). Det finns dock olika metoder för att tolka 

lagtexten med innebörd att rättskällor bör tas i beaktning. När vi skildrar och diskuterar 

lagstiftningen av köp av sexuell handling framgår det att lagstiftningen omfattar “tillfällig 

förbindelse av köp av sexuell tjänst”. Sugardating utger sig för att det kan vara en långsiktig 

relation, vilket gör att om det uppstår en sexuell aspekt i ett långvarigt sugardating relation 

kan lagtexten bli svårtolkad, då den sexuella biten inte är tillfällig. Sexuella handlingar i 

utbyte av något faller dock alltid under lagstiftningen om köp av sexuell tjänst. Det är viktigt 

att som forskare inte låta sin egen förförståelse färga studien, vilket vi har försökt förhålla oss 

till genom att bortse från våra egna uppfattningar och värderingar om sugardating. Studiens 

interna validitet utgörs, framförallt, av att studien utgår från polisers och åklagares 

förförståelse samt kompetens. 

Etiskt övervägande 

Valet att intervjua myndighetspersoner istället för att intervjua individer som är sugarbabes 

grundade sig framförallt i etiken. Frågor som handlar om sugardating och den sexuella 

aspekten kan upplevas som känsliga.  
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      I samband med intervjuerna fick deltagarna informationsbrev och samtyckesblankett som 

vi gick igenom tillsammans för att få ett skriftligt samtycke från deltagarna. I 

samtyckesblanketten framkom det att deltagarna när som helst under intervjun fick avbryta 

sin medverkan. Det framkom också att det insamlade materialet skulle makuleras i samband 

med avbruten medverkan. All ovanstående information presenterades även muntligt innan 

intervjuerna påbörjades. 

     Studien har följt de etiska riktlinjer som finns kring bedrivandet av forskning. 

Intervjudeltagarna har blivit informerade om vad studiens syfte är, vad det insamlade 

materialet ska användas till samt hur det ska förvaras, det i enlighet med informationskravet. 

Det inspelade materialet förvarades på en extern hårddisk som ingen utanför studien hade 

tillgång till. Deltagarna blev också informerade om att deras deltagande är frivilligt och att de 

när som helst kan välja att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2017).  

De deltagare som vi intervjuade via fysiska intervjuer fick godkänna sitt samtycke till att 

medverka i studien genom ett skriftligt godkännande och de personer som vi intervjuade via 

facetime fick godkänna sin medverkan muntligt. Information om konfidentialitet har också 

delgivits vilket innebär att studien inte innehåller uppgifter som kan knytas direkt till 

intervjudeltagarna samt att de personuppgifter som finns, förvaras på ett säkert sätt så att 

ingen obehörig kan ta del av dem (Trost, 2010). Intervjudeltagarna blev införstådda med att 

de gavs största möjliga konfidentialitet, detta genom att inte utlämna deltagarnas stad, kön 

och namn. Med tanke på deltagarnas yrkesutövning är det av största vikt att de förblir 

anonyma. Information om nyttjandekravet delgavs (Vetenskapsrådet, 2017), vilket innebär att 

de uppgifter vi får in från deltagarna endast kommer att användas på ett ansvarsfullt sätt till 

studiens syfte.  

     Vi följer GDPR genom skriftligt samtycke från deltagarna, där de informerades om att 

deras personuppgifter inte kommer spridas samt att de har rätt att återkalla sitt samtycke. De 

kan således dra tillbaka sitt samtycke när som helst. Studiens resultat sammanställdes genom 

information och anonyma citat, där deltagarnas identitet inte går att spåra. Materialet kommer 

efter studiens slut att förstöras. 

Resultat 

Syftet med studien var att se om det finns likheter och, eller olikheter hos polisen och 

åklagaren om dess uppfattningar om sugardating samt vilka uppfattningar om huruvida 

sugardating som fenomen bör eller inte bör omfattas av straffbestämmelsen “köp av sexuell 

tjänst” utifrån lagstiftningens kriminaliseringsgrund. Ytterligare en aspekt var att få klarhet i 

om sugardating kan vara en inkörsport till prostitution. 
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Åklagarperspektiv 

Samtliga av de åklagare vi intervjuade har en lång yrkeserfarenhet när det kommer till 

sexualbrott, relationsbrott och människohandel. Deras uppfattning om vad begreppet 

sugardating innebär överensstämde med studiens definition. 

      Tema 1 - uppfattningar om sugardating. Samtliga åklagare hade en överensstämmande 

bild av hur de uppfattar sugardating. Något som uttrycktes klart och tydligt var att 

sugardating i många fall är en typ av “förklätt” sexköp. 

Åklagare 1 berättar följande utifrån sin yrkesprofession: ”För de är ganska raka och tydliga 

på att det här, det handlar om sex. Även om det inte är det hela tiden och kanske inte från 

början.” Åklagarna menar utifrån de ärenden som de hanterat, att antingen så kan sexköp vara 

intentionen redan från början och parterna i en sugardatingrelation har sex redan vid första 

mötet. Andra gånger träffas parterna och hittar på roliga saker tillsammans men övergår ändå 

relativt snabbt till fysisk kontakt. De konstaterar att sugardating som koncept helt enkelt är en 

falsk yta för att försöka göra köp av sex lite mer acceptabelt. Både kvinnorna som agerar 

sugarbabes och männen som agerar sugardaddys, enligt åklagarna, är väldigt väl medvetna 

om att det handlar om att “relationerna” till största del handlar om sex. Åklagare 1 berättar: 
Att det här man kommer överens om med social samvaro och i utbyte mot pengar eller saker. 

[pausar] är helt och hållet bara en yta för att det handlar om att köpa och sälja sex. Och det är 

de här tjejerna, kvinnorna väldigt väl medvetna om. Så jag uppfattar det som att det bara är en 

låtsaslek från männens sida. Att det ska vara nått annat än vad det är. 

Det åklagarna påpekar är att sex inte nödvändigtvis behöver vara ett inslag i alla 

sugardatingrelationer. Utifrån åklagarnas yrkesmässiga erfarenheter med dessa typer av fall 

har relationerna innefattat sex på ett eller annat sätt, annars hade inte åklagarna kommit i 

kontakt med ärendet, vilket även är något som åklagare 2 belyser under sin intervju när hen 

berättar om sin uppfattning om sugardating. 
Det vi ser från åklagarsidan är att det inte stannar bara vid sällskap utan övergår väldigt 

snabbt till fysisk kontakt och det har varit tanken från första början, så det är en form av 

förklätt [suckar] sexköp är väl det, det framstår som fast i lite mer ordnade acceptabla former 

kanske. 

Bilden av att sugardating är en annan form av sexköp, delar samtliga intervjupersonerna även 

om dem vill belysa att de kan vara färgade av sina upplevelser av vad de har sett utifrån sitt 

yrke.  
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     Tema 2 - Sugarbabes och sugardaddys. När vi frågade om det fanns någon speciell grupp 

av människor som de ansåg vara överrepresenterade inom sugardating berättade de att ofta är 

det unga tjejer eller kvinnor där den ekonomiska biten är ett påtagligt inslag ofta i 

kombination med ett bekräftelsebehov eller självskadebeteende. 

      Det kan också handla om ett självskadebeteende i form av att sälja sex och andra sexuella 

vanor. Utifrån åklagarnas uppfattningar så är det många gånger kvinnor som av en eller 

annan anledning är sköra för att de kanske har en psykisk problematik, har uppvisat 

självskadebeteende eller saknar ett stabilt socialt nätverk. 

När det kommer till sugardaddys handlar det ofta om medelålders till äldre män. Dessa män 

har ofta ett bra kapital för att kunna betala för det som ingår i sugardating relationen. 

Åklagare 2 säger följande när hen får frågan om vilka sugardaddys kan tänkas vara: 

Min uppfattning är på det begränsade urval jag har sett så är det förvånansvärt väletablerade 

[…] män, både yrkesmässigt, ekonomiskt även socialt i många fall. Att man har en ordnad 

familjetillvaro eller i tillsynes ordnat i alla fall med familj, både fru och barn och så. 

En åklagare uttrycker att det finns män som har en intention att utnyttja kvinnor som är 

svagare i form av att kvinnan saknar ett stabilt socialt nätverk eller har en annan problematik 

som gör att det blir lättare att övertala dessa kvinnor till att gå med på vad mannen vill. En 

yngre oerfaren kvinna kan bli utnyttjad av en äldre man som kan få ett övertag och utnyttja 

detta under skenet av att de vill kvinnan väl. 

     Tema 3 - Gränsdragningar och kriminalisering. Åklagarna tänker att mycket av det som 

sugardating innefattar skulle kunna gå under sexköpslagstiftningen men att det är svårt att 

säga eftersom de inte vet i vilken utsträckning detta är prövat. Åklagare 2 säger: “min 

uppfattning är att det i huvudsak är situationer som är ett kriminaliserat beteende, eller i alla 

fall angränsar till det beroende på hur långt det har gått och vad det innefattar och så”. 

Åklagarna är också eniga om att de tror att sugardating anses som ett mer socialt acceptabelt 

sätt att närma sig på, för att konceptet går ut på ett mer naturligt kontaktskapande såsom att 

äta middagar ihop eller kanske göra en resa tillsammans. När det gäller den eventuella 

sexuella biten så kan det inslaget komma på första träffen, efter flera träffar eller aldrig. 

Däremot anser åklagarna överlag att den sexuella biten oftast är viktig och ofta kommer tidigt 

i relationen. Vidare tror de inte att det är många av dessa relationer som inte innefattar sexuell 

kontakt, men som de också påpekar är det svårt för dem att veta hur stor eller liten andel det 

rör sig om. Eftersom samtliga åklagare är överens om att sugardating relationer kan vara ett 

sätt att kringgå sexköpslagstifningen och att både sugarbabes samt sugardaddys kan anse att 

sugardating är ett mer acceptabelt sätt att betala för sex på, har vi ställt frågan vad de anser 
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om att hela konceptet med sugardating inte faller in under sexköpslagstiftningen. Åklagare 2 

berättar: 
Sugardating är skapat för att ligga utanför det straffbara området […] Jag har spontant lite 

svårt att se hur man skulle utforma en reglering eller lagstiftning som straffbelägger det, då 

skulle redan ersättningen att man har kontakt mot betalning vara straffbelagt och det blir 

väldigt svårt att skilja ifrån situationer där man bjuder en kompis på lunch. 

     Tema 4 - Prostitution. Under intervjuerna framkom det tydligt att intervjupersonerna 

ansåg att sex var ett förekommande inslag i sugardating. När vi frågade deltagarna om de tror 

att sugardating kunde vara ett annat alternativ istället för att köpa sex av prostituerade svarade 

åklagare 2 så här: 

För att i de fall jag har sett det så har det ju gärna varit så att den som har köpt sex om jag nu 

säger så, vill ju gärna förklara det så att det var ju inte sexet jag betalade för. Jag betalade ju 

redan innan eller jag betalade även gånger då vi inte just hade sex utan vi sågs ju utan att det 

blev något och sådär. Så att i sin egen försvarsmekanism ligger det ju nära tills hands för 

sugardaddyn att vilja förklara det som att egentligen är det ju inte sexet avgörande, men 

frågan man när man ställt frågan till sugarbaben eller målsäganden som vi har jobbat med så 

är alla övertygade om att det hade ju aldrig förekommit en träff om det inte hade förekommit 

sex eller hopp om sex. 

Samtliga åklagare anser att sugardating är en annan form av prostitution. Hemsidorna för 

sugardating är tydliga med att det inte får förekomma förmedling av sexuella tjänster på 

sidorna, vilket en av åklagarna menar att det undkommer genom att tidigt i samtalet byta 

plattform där sugardaddy och sugarbaben kan konversera friare, det för att inte riskera att bli 

avstängd från sugardating hemsidan. 

Polisperspektiv 

Samtliga poliser som intervjuades har yrkeserfarenhet inom prostitution, koppleri och 

människohandel. Deras uppfattning om vad begreppet sugardating innebär överensstämde 

med studiens definition. 

     Tema 1 - Uppfattningar om sugardating. Gemensamt för de poliser som vi intervjuade 

var att samtligas uppfattningar om sugardating handlade om att sugardating är förtäckt 

prostitution, i alla fall de ärenden som de har behandlat. Hur stor del av sugardating i Sverige 

som kan likställas med prostitution kan de inte uttala sig om, men deras uppfattning är att det 

är vanligt förekommande. Polis 1 uttalar sig om uppfattningen utifrån dennes yrkeserfarenhet: 

När jag började jobba med det så har det ju blivit extremt uppenbart att det bara handlar om 

ett, ja att det blir ett snedvridet maktförhållande mellan de här två individerna. Det är en 
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person som vill ha någonting som inte har det, som är i en situation i sitt liv som […] ja, de 

har inte pengar, de mår dåligt, de vill […] de ser inget värde i sig själva, de kan lika gärna 

göra det här för att må ännu sämre ungefär. De har blivit utsatta för saker. Sen är det de här 

individerna som har pengar och vill ha någonting, kanske är äldre och kanske inte får den där 

unga individen och kan köpa sig till en annan människa samtycke. 

Gemensamt i polisernas uppfattningar är också att de anser att en stor gemensam nämnare för 

dessa kvinnor är att de mår dåligt och kan vara självdestruktiva och detta är något som 

männen utnyttjar. Det finns en risk för att kvinnorna lindas in i en relation som eskalerar till 

något de inte tänkt från början. Ju fler ärenden poliserna har haft rörande sugardating desto 

mer stärks deras uppfattningar om att sugardating kan innehålla råare och fulare inslag än vad 

de trodde från början. Polis 3 uttalar sig om att alla sugarbabes hen har träffat i sin yrkesroll 

uppger att de inte trodde att sugardating skulle vara så smutsigt. Det är alltid någon som 

utnyttjar den andra i dessa sugardatingrelationer.  Männen är oftast inte beredda att betala 

pengar för endast middagar eller sällskap, detta gör att männen söker personer som oftast mår 

dåligt och är lätta att övertala till vad man vill ha. Polis 3 berättar: 

 När man träffar en äldre man som kanske har lite status, pondus, pengar [---]. och så är man 

bara en ung kvinna utan erfarenhet då kanske man inte har så mycket pondus att säga till 

vad man vill göra och inte göra, och det är som bäddat för att det ska bli. alltså en 

prostitutionssituation och så är det så otroligt inlindat så när vi pratar med de här tjejerna 

om männen så får vi nästan förklara för kvinnorna och tjejerna att det du har gjort det är 

inte olagligt, det du har gjort men det är ju att du har sålt sex, men då tänker dom att det 

är ju inte det för jag har ju sålt sällskap. 

     Tema 2 - Sugarbabes och sugardaddys. Polisernas uppfattning om vilka som ägnar sig åt 

sugardating skiljer inte avsevärt från varandra. Den gemensamma nämnaren är oftast 

äldre män med mycket pengar. Ytterligare en gemensam aspekt som polisen nämner är att 

det oftast är svenska män som ägnar sig åt sugardating, med svenska män menas de som 

är födda och uppvuxna i Sverige.  Poliserna nämner också att det är vanligt att 

sugardaddyn har ett parallellt liv där han har familj och barn vid sidan om träffarna med 

sugarbaben.  En av polisen uttrycker att det inte är ovanligt att männen har dubbla 

telefoner för att kunna upprätthålla sugardating relationen och det vanliga familjelivet. 

Polis 2 berättar: 
jag vet att det är alla åldrar alla kategorier men de vi har stött på är mellan 35 till 55, har ett 

bra jobb tjänar bra med pengar har alltid nästan familj som [pausar] man kanske jobbar borta 

mycket, man kanske har två telefoner man kanske sköter sitt. man har ett sånt liv. man kanske 
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har sugardating liv på ena telefonen och familjen på den andra. Man lever ett dubbelliv helt 

enkelt. 

Den gemensamma nämnaren för kvinnorna som ägnar sig åt sugardating är enligt polisens 

uppfattning unga kvinnor med ett självdestruktivt beteende. Poliserna nämner också att det 

kan handla om att kvinnorna behöver pengar för att ha råd att köpa kläder, mat och diverse 

saker. Polis 3 berättar: 
De flickor och kvinnor vi har stött på det är ju som jag sa förut det är dom som kanske säljer 

sexuella tjänster som ett självdestruktivt beteende man kanske har slutat skära sig, kanske har 

slutat ta droger och då går man till det här istället. 

     Tema 3 - Gränsdragningar och kriminalisering. Poliserna uppger att sugardating 

hemsidorna på internet har sina servrar utomlands, ofta från Danmark och Norge vilka har en 

helt annan lagstiftning när det kommer till koppleri och köp av sexuell tjänst. En polis uppger 

att hen endast kan se problem med de här webbsidorna, att de inte bidrar med något gott. 

Polis 2 spekulerar kring vad som skulle kunna hänt om sajterna var svenska: 

Den hade fått stängas ned just för att det liksom är [pausar] för mig är det ren 

koppleriverksamhet […] Jag tror det i alla fall hade blivit nån domstolsprocess av det hela där 

man hade sett över lagstiftningen kring det. Eller lagstiftningen är bra den funkar, [---] det 

hade i alla fall kollats mer på det.  

En av poliserna uppger att hen inte tror att intentionen med dessa sajter från början är att två 

människor ska träffas för att sälja sexuella tjänster, snarare att syftet från början var att äldre 

män ska träffa yngre kvinnor och att kvinnorna ska skämmas bort. Polisen tror också att 

bilden av att sugardating är något “finare” än vad det egentligen är, lever kvar. Polis 3 

berättar: 
Jag tror inte de har synen på att allt ska bli så fult. för när man marknadsför sig själv så gör 

man att det ska bli så fint, man sitter på fina restauranger och så. Många gånger tror jag att de 

tror att det är så, men skulle de jobba med oss en vecka så tror jag att de skulle liksom, men 

vad fasen är det vi utsätter kvinnor för?  

Poliserna är överens om att många sugardaddys och sugarbabes intalar sig själva att de inte 

köper sex, utan att det är middag eller liknande de betalar för i stället. Det kan vara ett sätt för 

männen och kvinnorna att tro att de kringgår lagstiftningen om köp av sexuell tjänst. 

Poliserna tror också att det blir vanligare att män som vanligtvis köper sex av prostituerade 

söker sig till sugardating istället på grund av att de tror att de kan försöka prata sig ur 

situationen om de skulle bli påkomna.  
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    Polisernas uppfattningar om huruvida sugardating som fenomen borde eller inte borde 

omfattas av straffbestämmelsen “köp av sexuell tjänst” utifrån dess kriminaliseringsgrunder 

är relativt samstämmiga, om än ur lite olika perspektiv. Polis 3 uppger att sugardating 

hemsidorna bör ha någon åtgärd som gör det svårare för till exempel minderåriga att kunna 

gå in och registrera sig på sidorna samtidigt som det är svårt för Sverige att kunna lägga ner 

dessa sidor med tanke på att de ligger på utländska servrar. Hen menar att det är 

lagstiftningen i Sverige som begränsar och gör det problematiskt med sugardating, men 

samtidigt är lagstiftningen om “köp av sexuella tjänster” en väldigt bra lag. Hen förtydligar 

att det är viktigt att komma ihåg att kvinnorna är brottsoffer och att det inte är dem man vill 

komma åt. För att komma till botten med problemet så är det efterfrågan som man vill 

minska, det är mot det man måste jobba och rikta polisens insatser. Polis 1 menar precis som 

ovanstående att det är svårt att komma åt problemet när servrarna ligger utomlands och menar 

också att just nu är inte sugardating illegalt vilket är en svårighet. 

     Tema 4 - Prostitution. Samtliga poliser nämnde att sugardating är kopplat till 

prostitutionsverksamhet. Två av poliserna var väldigt tydliga med att de ansåg att sugardating 

var en förtäckt prostitution. Polis 2 säger utan att tveka: “utan i min rimliga erfarenhet så 

skulle jag säga att det är förtäckt prostitution rakt igenom”. Samtliga poliser som deltog i 

studien nämnde vid ett flertal tillfällen att det rörde sig om prostitution och att sugardating 

sidorna avskriver sig ansvaret genom att skriva att det inte får förekomma sex, men att det i 

grund och botten är precis det som sker via hemsidorna. Syftet att ägna sig åt sugardating är 

inte att hitta någon att äta middagar eller fika med utan snarare någon som vill utföra sexuell 

handling. En av poliserna nämnde även att det är fler svenska tjejer samt yngre kvinnor som 

ägnar sig åt sugardating i jämförelse med eskortsajter där man vanligtvis ser kvinnor med 

olika ursprung och i olika åldrar. Polis 1 berättar: 
Jag tror att bland sexköpare att det är ganska allmänt känt idag att det finns knappt några 

svenska kvinnor som säljer sig, utan det är framför allt kvinnor från Rumänien, Nigeria, 

Ukraina, Ryssland och Sydamerika som vi träffar på. Många av de här som har pengar då, 

väljer det här alternativet för att kunna få en ung svensk kvinna istället för att [pausar]ja men 

åka till en sunkig lägenhet i [nämner förort] och ha sex med en prostituerad kvinna som 

kanske är inom människohandel, som kanske har en massa sjukdomar som [pausar] vad ska 

den här högt uppsatte VD:n göra i [nämner förort] liksom? De som vi stöter på som träffar de 

här rumänska kvinnorna eller de som säljer sig på nätet på de här vanliga prostitution sidorna. 

De är ju mer kanske lite mer medelklass, underklass som vi griper där.  
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Poliserna är samstämmiga om att sugardatingens syfte är precis som prostitution, att en 

individ vill köpa en sexuell handling av en annan individ men att det är inlindat i något annat.   

Analys och diskussion 

Resultaten analyseras utifrån de fyra teman som redovisats i tidigare avsnitt samt studiens 

teoretiska ramverk. Detta gjordes för att sammankoppla, jämföra och diskutera åklagar- och 

polisperspektiven. Studiens syfte och frågeställningar var att undersöka likheter och/eller 

skillnader i åklagare och polisers uppfattningar om fenomenet sugardating. Vidare ämnade 

studien att undersöka om fenomenet sugardating bör omfattas av sexköpslagen utifrån dess 

kriminliseringsgrunder samt om åklagare och polis anser att sugardating kan vara en 

inkörsport till prostitution. Åklagarnas och poliserna uppfattningar om sugardating var 

samstämmiga, detta kan bero på att de båda yrkesgrupperna arbetar utifrån lag kontexten samt 

att deras yrkesroller behandlar samma typer av ärenden. Detta kan ha medfört att studien 

begränsas när det kommer till att undersöka skillnader i uppfattningar mellan åklagare och 

polis. 

Tema 1-uppfattningar om sugardating 

När en jämförelse gjordes av vad poliserna och åklagarna anser om fenomenet sugardating 

går det att konstatera att de har en samstämmig uppfattning om vad sugardating är. Samtliga 

av de intervjuade menar att sugardating är förtäckt prostitution grundat i de ärenden och 

erfarenheter de har utifrån sina yrkesroller. Åklagarnas och polisernas uttalanden om vilka 

inslag som kan förekomma i sugardating styrker den tidigare forskningen, att sugardating är 

en kombination mellan dating och eskortverksamhet (Motyl, 2013). Fasaden som sugardating 

gömmer sig bakom är att det kan vara en långsiktig relation till skillnad från eskortsidor där 

en person direkt vill ha en sexuell förbindelse mot betalning (Motyl, 2013). 

     Både åklagarna och poliserna anser också att Sveriges lagstiftning om köp av sexuella 

tjänster gör det möjligt att kunna lagföra personer som köper sex i en sugardatingrelation 

relativt enkelt. Även om kontakten mellan sugardaddy och sugarbabe har varit långvarig så är 

det fortfarande ett arrangemang där betalning sker, oavsett om mannen hävdar att det var en 

middag han betalade för och inte den sexuella biten. 

     Viss skillnad i uppfattningarna fanns mellan åklagare och polis när det kommer till 

sugarbabes. Åklagare 1 uttalade sig om att de tjejer som agerar sugarbabes är mycket väl 

medvetna redan från början att sugardating handlar om att köpa och sälja sex, uttalandet 

grundar sig i åklagarens samtalskontakter med sugarbabes i dessa typer av ärenden. 

Jämförelsevis uppger polis 3 att det finns en risk för att unga kvinnor inte förstår vad 
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sugardating verkligen handlar om från början, de kanske tänker att de bara ska sälja lite 

sällskap så att de får råd till att köpa det de vill ha, och då är det inte så stor uppoffring att äta 

middag med någon och få betalt för det. Polis 3 menar att det inte är så det går till, utan att 

man inlindas i det och det kan gå längre och längre samt att männen kan utnyttja kvinnorna 

med manipulation. Därav skiljer sig uppfattningarna åt om sugarbabes utifrån deras 

yrkeserfarenheter.   

     En av poliserna uppgav att kännedomen om sugardating uppstått i och med att hen börjat 

arbeta med människohandel och att uppfattningen om sugardating därmed grundade sig i det. 

Värt att lyfta är att desto mer dessa personer arbetar och kommer i kontakt med sugardating, 

desto mer problematiskt och allvarligt verkar deras syn på fenomenet bli, med tanke på att 

deras ärenden verkar gälla förtäckt prostitution. Ytterligare en viktig aspekt är att åklagarna 

och polisens syn på fenomenet sugardating kan te sig relativt svart eller vitt, då samtliga 

nämner att sugardating är prostitution inlindat i något “finare”. En anledning till det kan vara, 

att de endast hanterar ärenden där en olaglig handling har skett, vilket innebär att exempelvis 

sugardatingrelationer som är långvariga och där ingen anmälan har upprättats aldrig når deras 

kännedom. Viktigt att vara medveten om är att åklagarnas och polisernas uppfattningar kan 

vara något onyanserade på grund av att de endast ser ena sidan av fenomenet.  

     Tema 2 - Sugarbabes och sugardaddys. Åklagarna och polisen delade till viss del 

uppfattning om vilka kvinnorna som agerar sugarbabes generellt är och vilka männen som 

agerar sugardaddys generellt är. Både polisen och åklagarna påpekade att kvinnorna som 

agerar sugarbabes oftast har ett självskadebeteende och är unga i jämförelse med männen 

som oftast är medelålders män med en god ekonomi.  

 Självskadebeteende kan vara en kombination av svårigheter som kan grunda sig i dålig 

ekonomi, social utsatthet och psykisk och/eller fysisk ohälsa. Dålig ekonomi är något som 

Ziegelman (2010) belyser då han har intervjuat en kvinna som befinner sig i en sugardating 

relation och är beroende av sin sugardaddy för att kunna få ekonomin att gå ihop för sig själv 

och sina barn. Den relationen påvisar att kvinnans utsatta situation kan utnyttjas av andra som 

till exempel vill köpa kvinnans kropp och sällskap på grund av att denne har ett ekonomiskt 

övertag, vilket leder till ett snedvridet maktförhållande. Att den ena parten är i behov av 

pengar för att kunna tillfredsställa grundläggande behov är inget ovanligt i 

sugardatingrelationer, vilket kan bidra till att sugarbaben kan känna sig tvingad till att ägna 

sig åt sugardating (Kuate-Defo, 2004). Detta kan också ge utrymme till att männen kan 

utnyttja kvinnornas situation som kan bero på ekonomiska svårigheter eller andra faktorer.  
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      Åklagare och polis beskriver att männen oftast har en familj med fru och barn vid sidan 

om sugardatingrelationen och således har parallella liv. Att ha ett parallellt liv är inget 

ovanligt i en sugardatingrelation. Detta är något som även Ziegelman (2010) belyser i sin 

artikel, där den välbärgade mannen har en fru och vid sidan av en sugarbabe som ska vara 

honom till lags när andan faller på. En av poliserna uttrycker att det inte är ovanligt att 

männen har dubbla telefoner för att kunna upprätthålla sugardating relationen och det vanliga 

familjelivet. Något som poliserna nämnde men som inte togs upp av åklagarna var att polisen 

vid ett flertal gånger nämnde att sugardaddys oftast var svenska män. En av poliserna nämnde 

att det var just svenska män med innebörden att de är födda och uppvuxna i Sverige. Att det 

är främst svenska män som ägnar sig åt sugardating menade polisen kunde bero på ekonomi 

och att det istället var vanligare att utländska män ägnade sig åt att köpa prostituerade 

kvinnor.   

     En aspekt som diskuterades var skadeverkningarna som sugardating medför. 

Skadeverkningar som skam och skuld kan uppstå för sugarbabes, då sugardatingrelationen 

kan utvecklas till ett sexuellt arrangemang vilket kanske inte var kvinnornas syfte från början. 

Att ha svårt att hålla isär erfarenheterna och upplevelserna när en individ agerar sugarbabe i 

jämförelse med professionell prostitution kan vara svår, samt att den ekonomiska aspekten 

kan påverka individen negativt (Van de Walle, Picavet, Van Berlo & Verhoeff, 2012). Att den 

ekonomiska aspekten kan påverka sugarbaben negativt var enligt poliserna och åklagarnas 

uppfattning på grund av att pengarna kunde vara något som behövdes till grundläggande 

behov eller för att passa in i samhällsnormer. Sammantaget kan detta bidra till att gränserna 

kan flyttas fram och därmed att kvinnorna ställer upp på saker som de egentligen inte önskar. 

I en utländsk studie intervjuades sugarbabes om deras sugardatingrelationer och majoriteten 

av de uppger att den ekonomiska vinningen i utbyte mot sex hade en negativ känslomässig 

påverkan samt att samlaget med sin sugardaddy inte upplevdes som njutningsfullt och att de 

behövde kontrollera sina känslor (Van de Walle, Picavet, Van Berlo & Verhoeff, 2012). 

Utifrån den information som framkommit under intervjuerna kan det konstateras att 

kombinationen mellan ett självskadebeteende och en sugardatingrelation skulle kunna leda till 

ett ännu sämre mående hos kvinnorna.  

     Enligt åklagarna och poliserna är det inte ovanligt att sugarbabes utpressas av en 

sugardaddy med hänvisning till att han har bilder på henne som han hotar med att sprida, 

vilket gör att sugarbaben inte vågar avsluta relationen. Relationerna kan till och med leda till 

våldtäkt, detta grundas i åklagarnas berättelser om vissa sugardatingmål.  
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     Den etiska aspekten kan också tas i beaktning; Vill vi att det ska vara acceptabelt att en 

människa ska kunna köpa en annan människas sällskap för pengar? Detta med vetskapen om 

att det finns många minderåriga som lockas in i sugardating på grund av den glorifierande 

bilden av fenomenet som finns. Utifrån intervjuerna i denna studie har vi tolkat det som att 

det alltid finns en part i dessa relationer som på ett eller annat sätt blir utnyttjade. En slutsats 

är att sugardating påverkar jämställdheten i samhället negativt, samt att trenden med 

sugardating borde brytas innan fenomenet blir för accepterat. 

     Tema 3 - Gränsdragningar och kriminalisering. Något som är återkommande under 

intervjuerna är gränsdragningarna. En gränsdragning som kan vara problematisk är hur 

skillnad på en tillfällig förbindelse och en långvarig relation kan göras. En 

sugardatingrelation som anses vara långvarig behöver inte nödvändigtvis innefatta att 

parterna träffas särskilt ofta utan kan istället innefatta samtal eller annan teknologisk kontakt. 

Som kontrast till detta finns det prostituerade som träffar samma kund under många år. Att 

parterna träffas långvarigt eller många gånger påverkar inte att sexköparen ska kunna dömas 

enligt lagstiftningen. Polisen och åklagarna har en liknande uppfattning om att lagstiftningen 

om köp av sexuell tjänst, omfattar de sexuella tjänsterna i en sugardating relation oavsett om 

relationen är långvarig eller inte. De uttrycker dock att det är vanligt att sugardaddys har en 

uppfattning om att de inte har köpt en sexuell tjänst och blir således chockade när de åker 

fast, då de kan hävda att de inte betalade för sexet utan för något annat. I relation till 

kriminaliseringsgrunderna var ett av argumenten för sexköpslagstiftningen att bekämpa 

efterfrågan och förhindra presumtiva köpare (SOU, 2010:49). De presumtiva köparna kan 

genom att ägna sig åt en sugardatingrelation möjliggöra att de intalar sig att de inte köper en 

sexuell tjänst då en sugardatingrelation kan uppfattas som en gråzon. 

     Det som blir ett växande problem är att sugardatingen är den arena där flest unga kvinnor 

gör sin prostitutionsdebut på (TT, 2017). Att sugardating uppfattas som ett mer acceptabelt 

sätt att närma sig andra, i sexuellt syfte, i jämförelse med att köpa sex av prostituerad, är 

problematiskt. Detta då det handlar om normer och värderingar i samhället, vilket kan 

förändras genom ökad information och förebyggande åtgärder om sugardating. Precis som 

utredningen som gjordes 1993, som användes som underlag till lagstiftningen om köp av 

sexuell tjänst, framgick det att prostitution tar sig an nya arenor i samband med att samhället 

utvecklas (Prop.1997/98:55). En sugardatingrelation är ett nytt fenomen i samhället, vilket 

innebär att det har växt fram i takt med en utveckling av samhället där människor vill ha 

andra typer av förbindelser som skiljer sig åt från den klassiska relationen men också för att 

kunna komma runt stigmat om köp av en tillfällig sexuell relation. Uppfattningarna om vilka 
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åtgärder som skulle kunna vidtas skiljer sig åt. En del åklagare anser att det borde gå ut mer 

informationskampanjer angående vad sugardating i många fall handlar om, medan en av 

poliserna anser att informationskampanjer skulle kunna leda till att människor uppfattar det 

som reklam för sugardating och fler felaktigt får upp ögonen för fenomenet, istället för 

grundtanken som är att människorna ska se baksidorna av sugardating. Ytterligare en 

problematik som åklagarna och poliserna nämner är det faktum att hemsidorna för 

sugardating ligger på utländska servrar och inte i Sverige. Dessa hemsidor hade kunnat få 

rättslig prövning om de hade legat på svenska servrar.  

     En av frågeställningarna som studien ämnade att undersöka var, vilka uppfattningar finns 

om huruvida sugardating som fenomen bör eller inte bör omfattas av straffbestämmelsen 

“köp av sexuell tjänst” utifrån lagstiftningens kriminaliseringsgrunder? Det blev tydligt under 

intervjuerna att det skulle vara problematiskt att kriminalisera hela fenomenet sugardating 

utifrån sexköpslagstiftningen, då det finns en gränsdragningsproblematik som kan bestå i att 

vissa sugardatingrelationer är ett arrangemang som enbart gäller middag mot ersättning.  

Tanken med sugardating är att det kan vara långvariga arrangerade förhållanden eller dating, 

därför fanns en uppfattning när studien påbörjades att de sexuella handlingarna inte skulle 

omfattas av lagstiftningen eftersom förbindelsen inte nödvändigtvis är tillfällig. Det 

uppenbarades dock under intervjuerna att det inte är något större problem med att fälla en 

person som haft sexuellt umgänge med en sugarbabe, problemet ligger i vad man ska göra åt 

fenomenet som helhet då det är en arena för prostitution, där framförallt unga kvinnor med 

bristande skyddsnät risker att luras in i ett arrangemang med skadliga konsekvenser.  

     Som tidigare nämnts var några av kriminaliserngsgrundera för lagen om köp av sexuell 

tjänst att lagstiftningen skulle verka normerande, det vill säga förändra samhällets tyckande 

till att köp av sex är förkastligt samt att det inte är bra i ett jämställt samhälle att tillåta sexköp 

där majoriteten av dem som drabbas är kvinnor. Lagens syfte var också att avskräcka 

personer från att köpa sex genom risken att bli lagförd (SOU 1995:15). Paralleller mellan 

situationen som en sugarbabe kan befinna sig i och situationen som en prostituerad kan 

befinna sig i så finner vi liknande riskfaktorer i form av skadeverkningarna. Bakgrunden hos 

kvinnorna kan också ha en gemensam nämnare, att de befinner sig i en ekonomisk knipa, har 

ett missbruk att finansiera, självskadebeteende eller bekräftelsebehov.  

     Tema 4 - Prostitution. Enligt åklagarnas uppfattningar verkar det som att männen inte vill 

se sig själva som sexköpare, utan mer som att sexet är något frivilligt från kvinnans sida som 

bara hände för att både ville det, snarare än att det var något som mannen betalade för. Daly 

(2017) beskriver att männen i större utsträckning i dag söker en mer äkta känsla, såsom de 
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känslor som finns i en kärleksrelation, och därmed börjar skillnaden mellan direkt sexarbete 

som prostitution och indirekt sexarbete såsom exempelvis sugardating att krympa. 

       Att sugardatingrelationer utgår ifrån ett arrangemang med en kompensation är inte helt 

olikt en klassisk relation, där den ena partnern får gåvor eller att det bara är en part som står 

för försörjningen. Skillnaden kan tyckas vara hårfin, men det är inte ovanligt med ojämlika 

maktförhållanden i klassiska parrelationer. Individen som är underordnat i den klassiska 

parrelationen kan där använda sex som en kompensation eller bli tvingad till det. Det går inte 

att uttala sig om att en sådan relation skulle vara en sugardatingrelation eller att den 

underordnade i förhållandet skulle kunna liknas med en prostituerad eller en sugarbabe, men 

det är ändå av vikt att nämna. Då människor kan använda det som argument, att 

kompensationer även förekommer i vanliga relationer. 

     Både polisen och åklagarna nämner att männen anser att det är mer förmildrande att skaffa 

en sugarbabe än att gå direkt till en prostituerad. Sugardating ter sig som Motyl (2013) 

beskriver vara ett arrangemang som är en kombination av eskortverksamhet och vanlig 

dating. 

      Något som tydligt framkom från både polisen och åklagarna och därmed besvarade en av 

frågeställningarna, var att dem anser att sugardating är förtäckt prostitution och därmed en 

inkörsport till prostitution. Deras förförståelse och erfarenhet bygger på vad de har stött på i 

sitt arbete, vilket innebär att hade sugardating fenomenet varit legitimt så hade polisen och 

åklagarna aldrig varit i kontakt med fenomenet, vilket i den aspekten blir tydligt att 

sugardating är problematiskt. 

Styrkor och svagheter 

Valet av en kvalitativ ansats gjorde att vi kunde få en djupare förståelse för deltagarnas 

uppfattningar om ämnet. En svaghet med kvalitativa studier är att urvalet oftast är för litet för 

att det ska kunna utmynna i en generaliserbarhet (Yin, 2009).  Utifrån studiens sex intervjuer 

är resultaten därmed inte generaliserbart, men kan ge oss en föreställning om hur åklagare 

och poliser som arbetar med människohandel ser på fenomenet. En styrka med att använda 

sig av intervjuer är att vi kan ta del av intervjupersonernas egna upplevelser, språkbruk, 

normer och också kunna se gester och ansiktsuttryck (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). 

En svaghet med intervjuer är dess begränsningar, då svaret är baserat på en persons 

upplevelse. Det är en fördel att ha flera intervjupersoner för att på så sätt kunna få in fler svar 

och kunna som liknande teman och svar finns (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). Valet att 

intervjua deltagarna genom personliga möten och genom facetime har både för och 

nackdelar. Fördelar med personliga möten är att individen själv väljer ut platsen och därmed 
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kan välja en plats där hen känner sig bekväm på (Christensen, Johnson & Turner, 2015). En 

nackdel med personliga möten är att det kan vara kostsamt och tidskrävande på grund av 

avstånd. Att intervjua via facetime kan ha samma fördel som ett personligt möte då 

intervjudeltagaren kan känna sig mer bekväm över telefon i stället för att ses personligt. 

Ytterligare en fördel med intervjuer via facetime är att kroppsspråk fortfarande kan 

uppmärksammas. En nackdel som kan uppstå med facetime- intervjuer är att 

intervjudeltagarna kan bli distraherade av saker som sker runt omkring dem, till skillnad från 

ett personligt möte (Christensen, Johnson & Turner, 2015). Då vi var två personer som 

genomförde studien, deltog vi båda under intervjutillfällena. För att deltagarna skulle känna 

sig bekväma, valde vi att genomföra intervjuerna varannan gång medan den andra av oss 

förde anteckningar, var uppmärksam på kroppsspråk samt inflikade om något behövdes 

förtydligas.  

     Det semistrukturerade intervjuerna med följdfrågor gav deltagarna bra med utrymme för 

att kunna bidra med uttömmande svar, vilket är en styrka med kvalitativ metod. Att få 

uttömmande svar har inte varit möjligt på samma sätt med en kvantitativ metod som baseras 

på enkäter. En svaghet med studien var, svårigheter att få tag på poliser som kunde delta. Det 

då de hänvisade till att det hade en begränsad kunskap om ämnet, men att de hade en önskan 

om att få mer utbildning om ämnet. För att stärka studien fattades därför beslutet att inleda 

intervjuerna med studiens valda begreppsdefinition om vad fenomenet sugardating avser, 

detta för att säkerhetsställa studiens utgångspunkt. En styrka med studien var deltagarna var 

relativt samstämmiga, vilket bidrog till en viss teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad innebär 

att informationen från deltagarna har varit nyanserade och uttömmande, vilket gynnar en 

minskad selektivitet (Yin, 2011). 

     En begränsning med studien, som kan ha varit en bidrag faktor till att åklagarna och 

polisen hade en relativt samstämmiga åsikter gällande de frågor som de besvarade, kan bero 

på att de båda yrkesgrupperna arbetar utifrån lag kontexten samt att deras yrkesroller 

behandlar samma typer av ärenden. Detta kan ha medfört att studien begränsas när det 

kommer till att undersöka skillnader i uppfattningar mellan åklagare och polis.  

     Det vetenskapliga underlaget till studien var tunt, detta på grund av att det finns 

knapphändigt med forskning om sugardating i Sverige. Detta anses som en begränsning i 

studien, och därför är det viktigt att framtida forskning bör fortsätta att täcka 

kunskapsluckorna om sugardating i Sverige. 
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Praktiska implikationer och framtida forskning 

Problematiken med att särskilja en sugardatingrelation från en klassisk relation handlar om 

svårigheten med gränsdragningar. Att förebygga ett fenomen som inte är tydligt inringat är 

svårt. Utifrån den information som har framkommit under studiens process, blir det tydligt att 

det är normerna kring sugardating som behöver ändras. Därför är det viktigt att information 

om vad sugardating är, samt vilka konsekvenser och skadeverkningar sugardating kan 

medföra samt vart individer kan vända sig för hjälp, ges till ungdomar i skolan. 

     Studiens resultat kunde också påvisa att sugardating är en företeelse som kan ha stor 

påverkan på individer kan vara en orsak till att människor riskerar att hamna i prostitution, 

detta då en sugardatingrelation ofta har inslag av sex. Visserligen täcker lagstiftningen köp av 

sexuella tjänster, den sexuella aspekten i en sugardatingrelation och fungerar därför 

skyddande. Problemet är att sugardatingrelationer oftast framställs som en relation där sex 

inte behöver förekomma, vilket gör att framförallt unga individer riskeras att luras in. 

Sexköpslagstiftningen har haft en normerande slagkraft, samt bidragit till en förändring i 

attityder gällande sexköp (SOU 2010:49). Köp av sexuella tjänster av prostituerade är idag 

mindre accepterat än tidigare, vilket innebär att människors värderingar och normer har 

förändrats. Utifrån studiens resultat som pekar på allvarliga konsekvenser av sugardating, är 

det viktigt att försöka förändra människors attityder och normer som verkar vara ett av de 

bästa verktyg vi har idag. Detta blir viktigt för att så få som möjligt ska söka sig till 

sugardating. Det blir även viktigt att utveckla verktyg för att hjälpa individer som redan har 

börjat med sugardating för att på så vis kunna minimera eventuella skadeverkningar. 

     Studiens resultat kunde påvisa att deltagarna var överens om att de ärenden de kommer i 

kontakt med som rör sugardating handlar om förtäckt prostitution. Vilket leder till huruvida 

sugardating som koncept bör eller inte bör vara kriminaliserat utifrån sexköpslagstiftningen 

och dess kriminaliserngsgrunderna. Studien kunde konstatera att det leder till 

gränsdragningsproblematik, eftersom gränsdragningen mellan vad som är ett “vanligt” 

förhållande och vad som är en sugardating relation är svår att dra. Frågor som lyftes från 

åklagarnas och polisernas sida var “Hur ska man skilja på en romantisk middag där den ena 

parten betalar och en sugardate där den ena parten betalar? Det är de arrangerade sexuella 

tjänsterna som är kriminaliserade idag. Slutsatsen är att sugardating som koncept, det vill 

säga i sin helhet, inte bör vara kriminaliserat eftersom gråzonerna runt omkring fenomenet är 

för många. Fokus bör riktas på förebyggande åtgärder, samt att utbilda poliser om 

sugardating för att på så vis ge polisen bättre verktyg att hantera fenomenet. Detta skulle 
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kunna vara relevant att studera vidare om, för att öka kunskap om huruvida utbildning 

påverkar polisers hantering och uppfattning av sugardating.  

      Utifrån studiens resultat kan vi se att meningarna om förebyggande insatser går isär hos 

polis och åklagare och detta kan bero på att det inte finns forskning kring vad som fungerar 

inom detta relativt nya fenomen i Sverige, vilket är något för framtidens forskning att ta sig 

an. Ett framtida samarbete med socialtjänst och skolor som innefattar informationskampanjer 

och gemensamma strategier vore ett första steg i rätt riktning.  Utifrån information som 

framkommit i denna studie om att sugardating blir allt vanligare, är det viktigt att ha kunskap 

om vilka kvinnor som kan riskera att börja med sugardating. Viktigt att också belysa är att 

människan har en fri vilja, det går alltså inte att dra alla över en och samma kant gällande 

sugardating och dess möjlighet till skadeverkning. Det kan finnas individer som inte skadas 

av en sugardatingrelation och som gör detta av fri vilja, men det blir tydligt att mer forskning 

behövs om fenomenet för att få en klarhet i vilka som kan tänkas göra det av frivilja och vilka 

individer som kan skadas av det. 

     Ett förslag är studier som undersöker hur sugarbabes och sugardaddys upplever 

sugardatingrelationer samt eventuella skadeverkningar såsom sociala konsekvenser för 

sugarbabes, detta för att få en mer nyanserad bild av fenomenet än vad denna studie kan bidra 

med. Inom ett fenomen där människor är inblandade finns alltid olika uppfattningar, åsikter 

och kunskaper vilket gör att det bör forskas mer om sugardating, både kvantitativ och 

kvalitativt utifrån olika perspektiv och utifrån olika discipliner såsom t.ex. psykologi, juridik 

och sociologi. Det bör utrönas varför människor väljer att ha en sugardatingrelation men även 

vad som medför att de t.ex. väljer att sluta. Än så länge vet vi att det kan bero både på 

individuella och sociala orsaker. 

     Denna studie har bidragit med att ge ett perspektiv på hur åklagare och poliser uppfattar 

sugardating och därmed fyllt en kunskapslucka som finns inom området. Det har gett oss en 

större förståelse för att reklamen för sugardating döljer ett koncept som i vissa fall kan vara 

prostitution i vilken människor kan komma att utnyttjas. Vetskapen om detta framhäver 

vikten av förebyggande arbete mot att kvinnor ska använda sig utav sugardating. Ett jämställt 

samhälle ligger också till grund för att praktiska implikationer och forskning behövs, detta på 

grund av att sugardating kan skapa ojämna maktförhållanden mellan människorna i relationen 

samt utnyttjandet av människor. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide: 

Intro: 

● Informationsblankett 

● Samtycke 

● Att intervjun spelas in 

● Övrig information 

● Innan vi börjar med vår intervjuguide vill vi tillägga att vi vill ha svar utifrån din yrkesroll 

och inte utifrån din personliga åsikt. Det då den här studien har sin utgångspunkt från ett 

polisiärt och åklagarperspektiv.  

Bakgrund: 

1. Vad arbetar du med? 

a. Berätta hur länge du har arbetat med inom ditt yrke 

Sugardejting  

1. Vår uppsats handlar om sugardejting. Vi har valt att definiera sugardating såhär: 

sugardating är ett upprättat arrangemang mellan två personer som innebär att en 

person (sugardaddy) erbjuder pengar, materiella ting eller resor till en annan person 

(sugarbabe) i utbyte mot social samvaro/sällskap. Den här studien behandlar enbart 

kvinnliga sugarbabes och manliga sugardaddys. 

a. Vad innebär sugardejting för dig utifrån din yrkesroll?  

2. Vad har skapat den här uppfattningen om sugardating?  

a. har din uppfattning i din yrkesroll om sugardejting förändrats något över tid sedan du hörde 

talas om det första gången? Om ja - hur och varför tror du? Om nej - varför inte tror du?  

3. Hur upplever du att ämnen som rör sugardejting diskuteras på din arbetsplats?  

a. Om ja: vilken kontext? mellan vilka?  

4. Utifrån din yrkesroll, vilka använder sig av sugardejting? 

a. Varför? 



  
 

 
b. Tror du att sugarbabes befinner sig i en mer utsatt situation gentemot sin sugardaddy? 

Om ja: 

Tror du att detta kan leda till en beroendeställning hos sugarbabes? 

Om ja: 

Tror du att denna beroendeställning kan utnyttjas? 

c. Tror du att män (sugardaddys) tänker på att de är i en starkare situation än tjejerna 

(sugarbabes)? 

5. Hur tror du att sugardating är kopplat till sex?  

a. Tror du att det är vanligt att sugardaddys ingår en relation med sugarbabes med intentionen 

av att inleda en sexuell förbindelse?  

om ja:  

Tror du att det här görs som ett alternativ till att köpa sex av en prostituerad vilket är olagligt? 

Kan vara ett sätt att kringgå lagen om sexuella tjänster? 

b. (tror du att din uppfattning delas med andra kollegor i ditt yrke, att det är en generell 

uppfattning?) 

6. Vad skulle du likna sugardejting vid? (Vid tvek - “alltså ställd till ‘en vanlig 

relation’”/ prostitution)  

 

Kunskaper på arbetsplatsen? 

1. Hur arbetar din verksamhet med sugardating? 

2. Vad anser du att det finns för riskfaktorer med sugardating?  

3. Hur kan en förhindra att personer söker till sugardating?  

4.  Hur ser du på att sugardating inte faller in under någon lagstiftning? 

5. Hur ser du på att sexuella handlingar inom en sugardating inte går under någon 

lagstiftning?  

6. Anser du att det är vissa delar inom sugardating bör kriminaliseras? 

7. Anser du att sugardating som koncept borde kriminaliseras? 

a. Om det fanns en normerande lagstiftning- tror du att färre skulle ägna sig åt sugardating?  



  
 

 
b. Tror du att en lagstiftning mot sugardating skulle kunna verka skyddande gentemot de 

utsatta? 

Avslut: 

1. Det var alla frågor vi hade. 

a.  har du något att tillägga eller något som du vill förtydliga



  
 

 

 


