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Sammanfattning

Ämnet för denna uppsats är sugardejting och den yngre partens, så kallade

sugarbabies, upplevelser av företeelsen. Tidigare forskning i Sverige har en

utgångspunkt i prostitution, internationellt pekar det i stället på sugardejting som

en gråzon mellan vanlig dejting och sexhandel. Studiens syfte är att undersöka hur

svenska sugarbabies ser på sugardejting, hur de förhåller sig i relationerna med

den äldre parten och hur de hanterar känslor som förekommer i anslutning till

sugardejtandet. Frågeställningarna utgår från hur sugarbabies definierar

sugardejting, samt hur de hanterar möjligheter och problem kopplat till deras

sugardejtande. Det empiriska materialet består av tio ostrukturerade intervjuer

med sugarbabies, vilka har angripits utifrån en fenomenologisk ansats. Materialet

har analyserats med hjälp av Bernsteins teoretiska begrepp bunden autenticitet,

samt Hochschilds emotionellt lönearbete. Resultaten från studien visar att

respondenterna har skilda förståelser av vad sugardejting innebär, vilket indikerar

att fenomenet befinner sig inom en gråzon. Samtliga respondenter resonerar kring

sugardejting i relation till sexhandel, även om alla inte anser att de varit delaktiga

i prostitution. Den vaga definitionen kan ses som ett problem, eftersom fenomenet

betraktas vara glamoriserat kan det därmed anses vara en ingång till sexarbete.

Den tydligaste möjligheten som presenteras är att de får ekonomisk ersättning, en

annan är att det för en äventyrslysten person kan innebära spänning. Det största

problemet som beskrivs är att man löper risk att utsättas för sexuella akter man

egentligen inte vill delta i. Hanteringsstrategierna som respondenterna använder

kopplas främst an till de negativa aspekterna av sugardejting. Dessa är rolltagande

och att vara öppen med sitt sugardejtande. Slutsatsen är att individuella

upplevelser i stor utsträckning påverkar hur individuella respondenter definierar

sugardejting, samt att det finns ett behov hos sugarbabies att få utrymme att tala

om sugardejting utan att bli dömda.

Nyckelord: Sugardejting, Sugarbaby, Hanteringsstrategier
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

På Sugardaters.com/se (u.å), som riktar sig till sugarbabies och sugardaddies, kan man läsa

som följer:

“SugarDaters är platsen där de vackra och charmanta möter de framgångsrika och generösa för att

skapa relationer som är till gagn för båda. (…) SugarDaters handlar om att bygga relationer och

inte om att utbyta tjänster. SugarDaters: Du förtjänar att bli bortskämd!”

Denna definition ger en inblick i hur aktiva krafter vill framställa sugardejting, vilket är något

som gynnar båda parter och där den yngre får en möjlighet att bli bortskämd i sin relation.

Bilden har samtidigt kritiserats för att inte vara hela sanningen (Jämställdhetsmyndigheten,

2021). Presentationen ger en bild av fenomenet som i myndighetens mening skönmålar

prostitution inför en allt yngre målgrupp, som hade varit mindre mottaglig för andra typer av

sexhandel. Båda dessa bilder har en tydlig vinkel. Det är därför relevant att först förstå vad

begreppet innefattar. I den här uppsatsen gör vi en ansats att förstå sugardejting utifrån

sugarbabies perspektiv.

Sugardejting innebär enligt internationell forskning att en förmögen äldre person, sugardaddy

eller sugarmama, ger ekonomisk ersättning till sugarbabies, vanligen unga kvinnor, för deras

avtalade relation (Nayar, 2017). Oftast finns det en implicerad förväntan på sex i

sugardejtingrelationen, men det inkluderas även aktiviteter som rör sig bortom det inom

ramen för relationen (Gunnarsson & Strid, 2021; 2022). Det kan till exempel vara att gå ut på

middagar vilket medför en mer personlig relation. Därmed är inte monetär kompensation den

enda ersättningen, sugarbabies kan även erbjudas någon typ av status, resor och/eller gåvor

(Kirkeby et al., 2021).

I sin bok skriver Ben-Zeév (2019, ss. 43–45) om hur en sugarbaby kan utveckla sin relation

till en partner eftersom “huvudet lurar hjärtat”. Han beskriver det som att relationen påbörjas

av ett monetärt intresse, men upprätthålls genom att parten övertygar sig själv om att det finns

känslor. Detta väcker tankar om hur känslor i dessa relationer upplevs, särskilt med tanke på

den svenska bilden av sugardejting som förknippat med prostitution

(Jämställdhetsmyndigheten, 2021). Scull (2021) gör i sin artikel en tydlig skillnad på
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prostitution och Transactional Sex eller Compensated Dating. Hon beskriver dessa som

välstuderade fenomen, som kombinerar eländighetssynen som ofta skildrar prostitution med

sex för att förbättra sin sociala status och ett synsätt där kärlek uttrycks genom materiella ting.

De studier författaren lutar sig på tar främst plats i Afrika och Asien, och hon menar att det

finns en kunskapslucka kring liknande fenomen i bland annat USA. Författarens egen studie

pekar förvisso på att den mest förekommande anledningen till sugardejting var ekonomisk

motivation, men att de andra paradigmen blir alltmer förekommande, med nyfikenhet och

sexuellt utforskande som vanligt förekommande motivatorer. På så sätt menar Scull (2021) att

synen på sugardejting i USA bör vara mer lik den mer accepterande synen på Transactional

Sex och Compensated Dating i andra delar av världen. Den internationella synen på konceptet

sugardejting ter sig således mångfacetterad, med emfas på en skillnad mellan sugardejting och

prostitution.

I det offentliga samtalet i Sverige är politikerna, polisen och feministiska debattörer däremot

relativt eniga om att sugardejting är en täckmantel för prostitution, där nya grupper av flickor

och kvinnor utsätts för sexuellt utnyttjande (Gunnarsson & Strid, 2021). I rapporten

“Prostitution och människohandel” av Jämställdhetsmyndigheten (2021) beskrivs

sugardejting som inkörsport till sexhandel, även om den i perioder har balanserat i gråzonen

kring prostitutionens vara eller icke vara. I och med att det är dessa unga personer som

eventuellt utsätts för någon typ av utnyttjande finns det en relevans i att ge dem utrymme att

beskriva sina erfarenheter, hellre än att låta makten att beskriva ligga hos den äldre parten.

Deras upplevelser väcker även frågor kring hur de hanterar vad som sker i dessa relationer,

något vi funnit vara ett bristande område i den tidigare forskningen, och hoppas kunna bidra

med förståelse kring.

I Sverige tycks det finnas en tydlig bild av hur myndigheterna ser på sugardejting. Samtidigt

finns det begränsat med forskning, där det egentligen bara är en duo, Gunnarsson och Strid

(2021; 2022), som undersöker ämnet. De argumenterar redan i sammanfattningen av sin

artikel “Varieties of sugar dating in Sweden: Content, compensation, motivations” för att

sugardejting bör ses som en del av sexindustrin. Trots att sugarbabies egna beskrivningar har

varit inkluderade har sexhandeln funnits som utgångspunkt. Med tanke på den begränsade

forskningen i Sverige är vi intresserade av att studera hur sugarbabies definierar sugardejting

utifrån sina egna erfarenheter. Vi utgår inte från sexhandeln, utan använder i stället en

fenomenologisk utgångspunkt som tillåter oss att med ett mer öppet förhållningssätt studera
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ämnet (Dahlberg et al., 2008, s. 96). Därmed hoppas vi också kunna bidra till ökad förståelse

genom att fylla en kunskapslucka gällande sugarbabies förståelse av sugardejting.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska sugarbabies förstår sugardejting. Vidare

syftar uppsatsen till att undersöka hur sugarbabies förhåller sig i relationerna med sina

sugardaddies, samt hur de hanterar känslor i samband med scenarion de ställs inför i

anslutning till sitt sugardejtande.

Uppsatsens frågeställningar lyder som följer:

● Hur definierar sugarbabies sugardejting?

●   Vilka möjligheter och problem upplever sugarbabies med sugardejting? Och hur

hanteras dessa?

1.3 Uppsatsens disposition

Uppsatsens disposition består av sex delar exklusive referenslista och bilagor. Den inleds med

en inledning som ger en bakgrund till sugardejting. Därpå följer uppsatsens syfte och

frågeställningar. Senare presenteras tidigare forskning kring ämnet. Där presenterar vi en rad

artiklar om sugardejting, det vill säga de få svenska, samt ett urval av de internationella

studier som tidigare gjorts på ämnet. Därpå följer avsnittet teoretisk och begreppslig

referensram, där vi redogör för Arlie R. Hochschilds emotionellt lönearbete, yt- och

djupagerande samt Elizabeth Bernsteins bunden autenticitet och sexuell utlösning. Dessa

hjälper oss att förstå interaktionerna i relationerna. Senare presenteras metoden, där vi

presenterar den fenomenologiska metodansatsen och varför vi använder den, samt redogör för

de etiska överväganden som är relevanta för uppsatsen. Därefter presenteras uppsatsens

resultat och analys, varpå diskussion kring resultat och analys samt hur detta står i relation till

tidigare forskning, teorier och metod. Slutligen presenteras en komplett referenslista samt

bilagor.
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2. Tidigare forskning

I följande avsnitt presenteras relevant forskning och litteratur på ämnet sugardejting. Det

inleds med en bakgrund där det redogörs för sexuell agens. Därefter presenteras en

redogörelse av sugardejting, där såväl tidigare forskning som begreppets bakgrund tas upp.

Efter detta redogörs det för närbesläktade begrepp och fenomen. Slutligen redogörs det för

tidigare forskning som specifikt berör sugarbabies uppfattning av och motivering till

sugardejting.

2.1 Sexuell agens

I Sverige ställs sugardejting i kontext till prostitution. Med tanke på detta är det relevant att

inkludera ett begrepp som kan knytas an till forskningen inom prostitution såväl som

sugardejting. Ett centralt fynd i forskningen när det kommer till relationer kopplade till

sexualitet är sexuell agens. I och med att sugardejting rör sig inom sfären för sexuella

relationer (Andersen & Thing, 2021) blir det viktigt även här.

Det finns flera beskrivningar av vad sexuell agens innebär. Fahs och McClelland (2016) har

delat in dessa beskrivningar i två falanger. Den ena synen på sexuell agens beskrivs som

upplevelsen, eller förekomsten, av makten att fatta sina egna beslut och själv välja vad som

sker i ens sexliv. Detta rör såväl vilka partners man har som när man vill avbryta eller neka

någonting. Den andra falangen förklarar i stället agens som hur personer anpassar sig till

sexuella normer. Här ligger fokuset således på att det finns förväntningar på att alla ska ha

agens på samma sätt och i samma utsträckning, något som beskrivs som en orealistisk utopi.

Sexuell agens i den första, och kanske vanligaste, formen kan utifrån detta förklaras som

“förmågan och möjligheten att agera i enlighet med sina egna önskemål i den sexuella sfären”

(fritt översatt, Crown & Roberts, 2007, s. 386). Det vill säga huruvida en individ kan göra det

den själv vill, utan några påtryckningar, i det sexuella sammanhang personen befinner sig i för

tillfället. Crown & Roberts skapar även sitt eget motsatta begrepp, icke-agens, för de

situationer då en person gör något mot sin egen sexuella vilja. Detta kan sträcka sig från en

kyss till avvikande sexuella akter, något de menar förekommer i alla typer av sexuella

relationer, även om det i forskningsvärlden oftast belyses när det kommer till sexhandel och

trafficking.
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Sexuell agens kan dessutom kopplas till prostitution och sexhandel, vilket flera författare gör

(se Crown & Roberts, 2007; Monto, 2004; O’Connor, 2017). Prostitution beskrivs av Monto

(2004, ss. 161–162) som “utbytet av sexuell tillgång till någons kropp mot något av värde,

oftast pengar eller droger”. Författaren menar att detta är grunden i prostitution, och den

allmänt överenskomna kärnan. Andra aspekter är mer omdiskuterade, exempelvis huruvida

det är en privatsak mellan samtyckande myndiga individer eller ej. En ytterligare faktor som

poängteras är att en stor andel av prostituerade rapporterar att de har blivit utsatta för

misshandel i olika former. Tre saker som ofta diskuteras i koppling till prostitution är

samtycke, valfrihet och agens (O’Connor, 2017). Dessa begrepp kritiseras utifrån det faktum

att ingenting är av fri vilja när man får något i utbyte, då är det i stället en transaktion – någon

köper den prostituerades val och samtycke, vilket i sin tur leder till begränsningar av den

sexuella agensen.

I sin studie pekar O’Connor (2017) på hur rädsla, växande skulder och tidigare våld begränsar

den prostituerades agens och bidrar till deras medgörlighet. Även om denne ger sitt samtycke

har den prostituerade således inte makten över sina egna beslut, utan fattar dessa utifrån de

begränsningar och tysta påtryckningar personen upplever. Det leder till att alla tre

komponenter begränsas. Samtycke, valfrihet och sexuell agens får ta ett steg åt sidan, då den

ekonomiska ersättningen kräver saker av den prostituerade som denne inte skulle ha velat gå

med på om det inte var för den överenskomna transaktionen. Den prostituerade kompromissar

därigenom med sin sexuella agens. Den sexuella agensen, det vill säga en persons makt att

bestämma över sin egen sexualitet, diskuteras bland annat i relation till prostitution. Vi har

dock inte funnit forskning som uttalat diskuterar detta i relation till sugardejting. Det blir dock

relevant för vår studie, då det spelar in i hur våra respondenter definierar sugardejting, samt

huruvida det påverkar vad de ser som möjligheter eller problem i relation till sugardejting.

2.2 Vad är sugardejting?

Enligt Nayar (2017) är sugardejting något som fått sin spridning på många olika webbplatser.

Det kan beskrivas som en ömsesidig och fördelaktig relation, vanligen mellan en så kallad

sugardaddy och en sugarbaby (Motyl, 2013). En sugardaddy beskrivs som en äldre, förmögen

man som är villig att betala för dyra middagar och resor i utbyte mot en yngre, attraktiv

persons sällskap. En sugarbaby beskrivs som den yngre och attraktiva personen. Den yngre

parten kan i relationen ersättas monetärt, men även i form av status, resor och/eller gåvor
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(Kirkeby et al., 2021). När sugarbabies får ersättning för deras sällskap, finns det en implicit

förväntan på sex från sugardaddies håll (Motyl, 2013). Därigenom beskrivs

sugardejtingrelationen som en transaktionell relation snarare än en traditionell, då en tredje

komponent är involverad i relationen – den ekonomiska ersättningen. Detta gör att dagens

definition av sugardejting hamnar i en gråzon mellan traditionella, romantiska relationer och

sexarbete (Nayar, 2017). Det är relevant i koppling till vår studie, då vi vill placera in

respondenternas upplevelser i denna gråzon utifrån vad de själva anser att det är, genom att

ringa in hur de definierar sugardejting.

Innan sugardejting var ett begrepp fanns det liknande relationer beskrivna i USA (Zelizer,

2005, ss. 114–118). Dessa relationer var i mångt och mycket att jämföra med sugardejting,

förutom avsaknaden av åldersmässig asymmetri. Förekomsten var vanlig bland unga kvinnor

i storstädernas arbetarklass. Kvinnorna fick gåvor, tillträde på nya sociala scener och

ekonomisk hjälp i utbyte mot någon typ av relation. Dessa relationer kunde variera på flera

sätt, dels i vad den innefattade – från lätt flirtande till sex, men också i den interpersonella

relationen. Det varierade från enstaka stabila förhållanden till flertalet lösa förhållanden med

bekanta. Detta blev populärt eftersom unga kvinnor, och flickor, väntades bidra till familjens

ekonomi och inte fick många ören över för underhållning. Självklart var detta i realiteten inte

bara en förekomst i arbetarklassen. Det som särskilde företeelsen från hur kvinnor av högre

stånd blev uppvaktade var två saker – vad de kunde ta emot för gåvor och hur sexuella

relationerna fick vara. Till skillnad från i andra stånd kunde ersättningen här sträcka sig till att

vara rent monetär. Samtidigt likställdes inte relationerna med prostitution, dels på grund av

det umgänge som följde med relationerna – men främst under premissen att inga pengar bytte

händer i samband med själva samlaget. Därtill ansågs det från omgivningen att de hellre

skulle acceptera presenter, vilket yttrade sig genom att många kvinnor inte mottog pengar. De

tog därför ofta betalt på andra sätt för att undvika att likställas med prostituerade, främst

genom gåvor. Detta sätt att försöka särskilja sig från sexarbetare känns igen i beskrivningar av

sugardejting, och kan även ses som en del i hur definitioner används för att särskilja liknande

förekomster från varandra.

Denna typ av sugardejting har främst funnits, och studerats, i USA, men att bli kompenserad

för sin relation är inget unikt för sugardejting. Liknande koncept återfinns i andra delar av

världen.
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2.3 Närliggande begrepp och fenomen

Tidigare forskning berör två närliggande fenomen till sugardejting: Transactional Sex och

Compensated Dating. Transactional Sex är ett begrepp som är vanligt förekommande i de

sydliga delarna av Afrika (Zembe et al., 2013). Begreppet beskrivs som att en yngre kvinna

har sexuellt umgänge med en äldre, mer välbeställd, man i utbyte mot pengar, materiella

ägodelar eller alkohol. Den yngre parten lever generellt sett i fattigdom och söker såväl socialt

som materiellt välstånd genom relationerna. Dessa relationer uppmuntras ofta av föräldrarna,

för att säkra flickans framtid genom en potentiell relation (Upadhyay, 2021). Det beskrivs

som att föräldrarna inte vill att dottern ska “föda den fattiga pojkens barn” (Upadhyay, 2021,

s. 776). Det kan också handla om att trygga familjens ekonomiska överlevnad, eller att genom

sin relation säkra en sponsor för sin utbildning – båda saker som ofta ökar pressen från

familjen på att uppsöka denna typ av relation (Moore et al., 2007).

Sex mot ersättning har enligt Zembe et al. (2013) alltid varit en del av den afrikanska normen:

ingen kvinna med självrespekt skulle upprätthålla en relation utan att bli ersatt för det, något

som skiljer sig från västvärldens sexuella praktiker. Denna schism gjorde att upptäcktsresande

från väst ofta betecknade alla typer av sexuella relationer i Afrika som just prostitution, något

som inte stämmer överens med lokalbefolkningens egna definitioner och normer. Idag ses

Transactional Sex som en riskfaktor för att sprida HIV till den yngre generationen, då

förväntningarna på relationen minskar den yngre partens förutsättningar för att kunna ställa

krav på säkert sex.

Compensated Dating har sitt ursprung i Japan på 1970-talet, men är även vanligt i andra delar

av Asien såsom Sydkorea och Taiwan (Li, 2015). Begreppet har olika betydelser i olika delar

av Asien, det rör sig om att unga personer assisterar, socialiserar och underhåller. I Hong

Kong finns det flera begrepp för unga kvinnor som är involverade i betalda sexuella tjänster,

där dessa jämförs med det amerikanska begreppet “sugardaddy”-relationer. Compensated

Dating kan ibland betraktas som acceptabelt av unga då det nödvändigtvis inte innebär

sexuella relationer. Vissa varianter av Compensated Dating i Asien består av diverse

icke-sexuella tjänster, exempelvis middagar och filmtittande. Däremot är sexuella tjänster

oftast en del av Compensated Dating.
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I Japan är olika former av relationer som liknar dagens Compensated Dating en gammal

förekomst. Det förekommer redan på 1600-talet då kvinnor betalades för att dansa för och

underhålla samurajer (Scull, 2020). Dessa kvinnor ökade i popularitet och deras arbete

utvecklades under 1700-talet till det mer kända begreppet geishor. Scull beskriver det som att

geishor dansade, läste poesi och på andra sätt underhöll dåtidens män, men att de generellt

sett inte var inblandade i prostitution. De likställdes inte med sexarbetare på sin tid, i stället

var de högaktade underhållare i den sociala sfären. Vi kan således se att det redan då fanns ett

behov av att särskilja sig från det tabubelagda i begreppet prostitution.

Forskningen på sugardejting är relativt ny och begränsad. Den enda forskare vi har funnit som

har kartlagt olika typer av sugardejting är Scull (2020). Vi presenterar därför hennes fynd

något grundligare nedan. Scull har genom intervjustudier identifierat sju olika så kallade

Sugar Relationships, varav en enligt henne anses vara prostitution. Författaren rangordnar

dessa sju Sugar Relationships från minst känslomässiga, vilket hon benämner som Sugar

Prostitution, till det mest känslomässiga – Pragmatic Love. Vissa av dessa steg kan jämföras

med ovan nämnda Transactional Sex och Compensated Dating, vilka bidrar till att ringa in

hennes definition av sugardejting. I figur 1 nedan illustreras var de olika typerna av Sugar

Relationships befinner sig i relation till varandra.

FIGUR 1.
Kommentar: Figuren illustrerar författarnas förståelse av förhållande-ordningen mellan Maren
Sculls sju Sugar Relationship-typer. Avstånden mellan typerna är endast för att illustrera ordningen
och är inte proportionerliga mot verkligheten. Det skall även poängteras att Scull belyser att typerna
i viss mån går in i varandra.
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De två extremerna inom spektrat benämns som Sugar Prostitution och Pragmatic Love (Scull

2020). Sugar Prostitution innebär försäljning av sex och sexuella handlingar i ett Sugar

Relationship. Även om definitionerna av prostitution är många i USA:s olika stater, är det

oftast ett utbyte av sexuella handlingar mot pengar eller andra värdesaker. I Sculls studie

ägnade kvinnorna i Sugar Prostitution sig åt aktiviteter som att samtala eller äta middagar.

Dessutom ägnade sig majoriteten av deltagarna åt sexuell aktivitet, som innebar ett explicit

utbyte av sexuella handlingar mot pengar. Även om de flesta deltagarna i Sugar Prostitution

uppskattade välgöraren, bestod inte relationen av verkliga känslor, i stället var pengarna det

centrala i relationen. Å andra sidan finns det så kallade Pragmatic Love, här förväntade sig

personerna en ömsesidighet motsvarande den i en vanlig romantisk relation. Däremot är

“sugar” fortfarande en del av varianten med tanke på att monetär eller materiell ersättning

fortfarande är en del av relationen. Kvinnorna i dessa relationer betraktade sin välgörare som

en potentiell partner som kan försörja dem. De flesta Pragmatic Love-relationerna involverade

sexuella interaktioner, där det betonas från vissa att det ska finnas autentiska känslor innan de

hade samlag med sina välgörare. Det betonades av samtliga att man ville ha autentiska

känslor för sina välgörare, och väntade sig att relationerna utvecklas, därigenom kan varianten

också jämföras med Transactional Sex.

I mitten av spektrat återfinns vad Scull (2020) identifierar som Sugar Dating. Deltagarna

ägnade sig åt en mängd olika aktiviteter med sina välgörare, som exempelvis middagar, delta i

arbetsevenemang och resa. Här var sexuella interaktioner en övervägande del i relationen,

men det fanns även vissa som inte hade en sådan interaktion. Om det förekom sexuell

interaktion var det något som beskrevs som att det växte fram naturligt i relationen. Det som

karaktäriserar Sugar Dating var att det förväntades att välgörarna skulle ge gåvor eller

monetär ersättning till kvinnorna. Den monetära ersättningen skiljer sig från den i

prostitution, då de i stället ersattes veckovis, månadsvis eller vid behov. Scull fann vidare att

de flesta deltagarna betonade en känslomässig anknytning och/eller genuin uppskattning för

sina välgörare. Den yngre partens liv och deras välgörare beskrevs inte heller som

sammanflätade, eftersom kvinnorna betonade att de ville hålla sina relationer åtskilda från

sina andra, mer konventionella sociala roller. Inom Sugar Dating förväntades det inte heller

att kvinnorna skulle engagera sig i en monogam relation med sina välgörare, utan snarare är

dessa relationer icke-monogama.
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Utöver dessa finns ytterligare fyra varianter inom Sculls (2020) spektra av Sugar

Relationships. Dessa är Compensated Dating, Compensated Companionship, Sugar

Friendship och Sugar Friendship with Sexual Benefits. De två förstnämnda, Compensated

Dating och Compensated Companionship går i mångt och mycket att likställa med ovan

beskrivning av Compensated Dating. De två skiljer sig åt då ersättningen inom Compensated

Companionship är mindre strukturerad. Inom båda typerna är sexuellt utbyte icke-centralt och

de ersätts mer för sitt umgänge. Inom Compensated Companionship förväntas en djupare

koppling med välgöraren. Sugar Friendship och Sugar Friendship with Sexual Benefits å sin

sida skiljer sig från varandra då den ena typen inte inkluderar sexuellt utbyte, medan den

andra, som namnet skvallrar om, gör det. Ersättningsmässigt fungerade dessa relationer

ostrukturerat, informellt och det existerade inga tydliga diskussioner om pengar. I stället

kunde kvinnorna ersättas monetärt eller med gåvor, godtyckligt eller vid behov.

Fortsättningsvis hade kvinnorna genuina, icke-romantiska, känslor för sina välgörare. De

flesta kvinnorna uppgav i studien att de skulle fortsätta umgås med välgörarna även om de

inte ersätts ekonomiskt. Deltagarna och deras välgörares liv beskrevs som sammanflätade, där

flera av de berörda parternas familj och vänner kände till deras relation.

Sculls (2020) definitioner blir ett relevant utrymme att diskutera våra respondenters relationer

utifrån. Även Zembe et al. (2013) och Li´s (2015) begrepp Compensated Dating och

Transactional Sex bidrar till de ramar vi har kunnat förhålla oss till. Dessa begrepp ingår i den

typ av gråzon som Nayar (2017) beskrivit att sugardejting ingår i. På så sätt har vi försökt

förstå våra respondenters bild av fenomenet. För att ytterligare kunna förstå sugardejting har

vi kartlagt sugarbabies upplevelser och motivationer av sugardejting. Dessa i kombination

med varandra bidrar till att förstå hur sugarbabies ser på sugardejting och hur de förhåller sig

till de scenarion de ställs inför i sina relationer.

2.4 Sugarbabies upplevelser och drivkrafter

Diverse studier har tidigare kartlagt vilka upplevelser sugarbabies har efter en tid av

sugardejting. I en svensk studie av Gunnarsson och Strid (2021; 2022) var sugarbabies

upplevelser delade huruvida relationen innebar sex eller dejtande. Drygt hälften av deltagarna

i studien jämförde sugardejting med enkel försäljning av sex. Hälften hade en uppfattning av

att sugardejting innebär det som många sugardejting-hemsidor definierar fenomenet som, en

relation som inte endast involverar sex och som snarare efterliknar konventionell dejting. I
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studien menar de att de har ett öppet förhållningssätt, men deras frågeformulär baserar sig

delvis på tidigare frågeformulär för prostituerade. Formuläret tar också avstamp i tidigare

undersökningar kring sugardejting och online-dating. De valde även att bland annat annonsera

på forum för prostituerade. Sammantaget gör detta att vår upplevelse är att de redan från

början förhåller sig till prostitution som ett faktum i koppling till sugardejting. Denna

utgångspunkt gör att vi ser en tydlig kunskapslucka inom den svenska forskningen på

sugardejting, där perspektivet på sugarbabies som något annat än sexhandelns offer saknas. Vi

har därför försökt förstå deras upplevelser som hela personer med möjligheter och problem

som de måste hantera i sin vardag. Det är utifrån dessa förutsättningar vi försöker besvara

våra frågeställningar.

I en nordamerikansk studie av Kirkeby et al. (2021) studerades sugarbabies sexuella kontakt

med sina sugardaddies. Det framkom i studien att de flesta av deltagarna hade haft sexuell

kontakt med sina sugardaddies. Det enda som varierade var hur många gånger de hade sexuell

kontakt, där 2–4 gånger per månaden var mest förekommande. Fortsättningsvis undersökte

man hur stor andel av tiden med deras sugardaddies som ägnades åt sexuell aktivitet, där

0–25% var vanligast. I samma studie pekade även resultaten på att sugarbabies ansåg sig ha

relativt hög makt i relationen med sina sugardaddies. Därefter följer uppfattningen att de har

lika mycket makt som sina sugardaddies och sist att deras sugardaddies hade makten. För att

sammanfatta konstaterar Kirkeby et al. (2021) att den yngre partens makt behöver stärkas för

att de sexuella relationerna ska bli säkrare. Om vi ser Kirkeby et al.´s fynd i relation till det

övriga forskningsläget bidrar detta till att förstå vad som ingår i en sugardejtingrelation, något

Scull (2020) försökt bena ut, vilket vi presenterat ovan. Dessa fynd hjälper oss att på olika sätt

förstå vad som ingår i en sugardejtingrelation och ställa det i kontext till hur våra

respondenter definierar sugardejting. Vidare bidrar såväl fynden gällande makt och

förekomsten av sex till att förstå problem och möjligheter som respondenterna ser med sitt

sugardejtande, samt hur de kan hantera detta.

Även Upadhyays (2021) amerikanska studie kan knytas an till vår frågeställning om problem

och möjligheter. I den fann man att sugarbabies strävade efter en kravlös relation som inte

innebär några förpliktelser. Till skillnad från andra studier tittade författaren på digitala

profiler hellre än att träffa eller intervjua personer. Dessa fynd speglar inte det övriga material

vi har tagit del av.
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Tidigare studier tycks peka på att de allra flesta sugarbabies har erfarenhet av att ha blivit

kompenserade i relationer, antingen monetärt eller i form av gåvor (Gunnarsson & Strid,

2021; 2022). Samtidigt pekar en brittisk studie på att sugarbabies är medvetna om det tabu

som rör kompensation (Recio, 2021; 2022). Det handlar såväl om att berätta det för externa

personer, som agerandet mot den egna sugardaddyn. Det beskrivs som att tala om pengar eller

be om betalning kan ge ilskna reaktioner från den äldre parten, eller generera svårigheter i att

få den överenskomna betalningen. Även när pengarna betalas vill daddyn inte låtsas om dem,

då det förstör illusionen om förhållandet. Gunnarsson och Strids (2021; 2022) svenska studie

berör inte hur kompensationen kan påverka relationerna, vilket Recios (2021; 2022) studie går

in på. Därför ser vi en avsaknad inom den svenska forskningen gällande hur kompensationen

kan påverka relationerna, samt hur det hanteras inom relationerna. Därmed är dessa resultat

väsentliga för vår andra frågeställning som berör möjligheter och problem, samt hur dessa

hanteras.

Scull (2021; 2022) har i sin undersökning funnit sju övergripande anledningar till att ingå i

sugardejtingrelationer. De sugarbabies som ingick i studien kunde beskriva flera kategorier i

sitt svar. Den mest framstående var pengar, hela 83% av de tillfrågade personerna menade att

detta var en av de viktigaste faktorerna för deras delaktighet i sugardejting. Den näst

vanligaste motivationskraften var att få materiella ting, eller andra dyra aktiviteter eller gåvor

för sin relation. I denna kategori, som över hälften av de sugarbabies som blev tillfrågade

pekade på som central, inkluderas dyra kläder, resor och lyxrestauranger. Även andra stora

utgifter räknas hit, det vill säga när sugardaddyn betalar för något specifikt men inte ger

babyn direkta pengar. Det kan exempelvis vara hyra, avbetalningar på bilen eller skolavgifter.

27% av de tillfrågade deltagarna uppgav sex som en drivkraft till sitt deltagande, och nästan

lika många, 25%, uppgav att sällskap var viktigt för dem i sin sugar-relation. Kärlek var även

det en motivation, något författaren knyter an till det tidigare presenterade begreppet

Pragmatic Love, vilket åsyftar en förväntan på att genuina långsiktiga relationer ska växa

fram. De sista, och minst förekommande, kategorierna som Scull identifierar är

nätverkande/mentorskap och nyfikenhet/uttråkad/kul. Vardera kategori beskrivs av åtta

procent av studiens deltagare. Den första rör personer som genom sin relation söker

mentorskap och nätverkande när det kommer till antingen den finansiella sfären eller

personens eget yrkesliv. De som beskrev den sista kategorin var antingen nyfikna på

konceptet eller uttråkade med sitt vanliga sexliv och ville prova något nytt. Dessa anledningar
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till att ingå i en relation bidrar till en förståelse av vad sugarbabies ser som sugardejting och

vad de får ut av det.

I Gunnarsson och Strids (2021; 2022) studie fann man liknande fynd, där det vanligaste man

“fick ut” av sitt dejtande uppgavs vara ekonomisk ersättning. Många uppgav även att de fick

gåvor. Andra saker de vanligen pekade på var äventyr och bekräftelse. Några betonade även

de starka banden de hade till sina sugardaddies. Både Sculls (2021; 2022) och Gunnarsson

och Strids (2021; 2022) studier går att knyta an till vår undersökning. Dessa resultat visar på

vad sugababies vill få ut av en relation. Det bidrar till att förstå vad de anser ingår i en

sugardejtingrelation, samt vad de ser för möjligheter eller problem med relationerna, eftersom

motiven kan betraktas som mer eller mindre gynnsamma för personen.

2.5 Summering av tidigare forskning

I detta avsnitt har en överblick av ämnet sugardejting presenterats. I Sverige ställs

sugardejting i kontext av prostitution. Till följd av detta har det funnits relevant att även

presentera detta i den tidigare forskningen. Sexuell agens presenterades som ett särskilt

vanligt förekommande begrepp inom prostitutionsforskning, som beskriver att ha eller inte ha

makten över sitt eget sexliv. På samma sätt som existensen av samtycke kan ifrågasättas inom

prostitution kan det diskuteras inom sugardejting. Vi har i “Vad är sugardejting?” redogjort för

vad den tidigare forskningen benämnt sugardejting som och bakgrunden till det. Vilken är den

definitionen som uppsatsen utgår ifrån gällande sugardejting, när inget annat specificeras.

Tidigare forskning har pekat på sugardejting som ett västerländskt koncept, där liknande

fenomen från Asien och Afrika läggs fram. Presentationen av Transactional Sex och

Compensated Dating ger en bredare bild av vad sugardejting kan innebära. Å ena sidan sex

mot betalning, eller mot ett bättre liv, som utövarna är införstådda i inom Transactional Sex.

Å andra sidan underförstått sex, som gärna presenteras som middagar eller dejter, men där sex

ofta förväntas ändå, vilket är vanligare inom Compensated Dating. Dessa olika typer av

Transactional Sex och Compensated Dating faller i sin tur inom olika delar av Sugar

Relationships, från relationer som kan likställas med prostitution till konventionellt dejtande

vilket kan jämföras med romantiska relationer.
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Mitt i Sculls (2020) relationstyper presenteras Sugar Dating som en variant, vilket ger en

smalare definition än den som likställer sugardejting med alla typer av Sugar Relationships.

Sculls definition särskiljer sig från den tidigare presenterade definitionen av sugardejting, men

båda är relevanta för vidare diskussion. Utifrån vår studie, där vi studerar sugarbabies

upplevelser, knyter vi an till de olika Sugar Relationships som presenterats för att peka ut var

under paraplybegreppet våra respondenters förhållanden faller in. Det gör vi dels för att

presentera huruvida det finns en samstämmig bild eller ej av vad sugardejting är, dels för att

organisera vår diskussion på ett tydligt sätt.

Slutligen redogör den tidigare forskningen för sugarbabies definition av sugardejting samt

upplevelser och motivation, för att ge en bild av vad den tidigare nationella och

internationella forskningen har funnit. Detta kopplar mer specifikt till syftet som denna

uppsats fokuserar på: hur svenska sugarbabies förstår sugardejting, hur sugarbabies förhåller

sig inom ramarna för sina sugardejtingrelationer samt hur känslor hanteras inom dessa

relationer. Vi har här funnit två forskningsluckor. Den ena berör vår första frågeställning om

hur svenska sugarbabies definierar sugardejting, där den svenska forskningen har prostitution

som utgångspunkt och att den yngre parten betraktas som ett offer. Den andra

forskningsluckan berör vår andra frågeställning om möjligheter och problem med

sugardejting, samt hur dessa hanteras. Vi har inte lyckats identifiera tidigare forskning

gällande hur sugarbabies förhållit sig i sugardejtingrelationer, därtill har vi inte heller kunnat

identifiera hur de potentiella problemen detta medför har hanterats. Därmed är detta två

utgångspunkter som vår undersökning utgår ifrån.
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3. Teoretisk och begreppslig referensram

I denna studie använder vi Bernsteins (2010) bunden autenticitet och sexuell utlösning, samt

Hochschilds (2012) emotionellt lönearbete, yt- och djupagerande som huvudsakliga teoretiska

begrepp. Deras teorier hjälper oss förstå vad för hanteringsstrategier sugarbabies har för att

bemöta möjligheter och problem kopplade till deras sugardejtande. Bernstein är professor i

sociologi och kvinnostudier vid Barnard College, där hon fokuserar sin forskning på

kommersiellt sex och strafflagstiftning kopplat till sexköp (Boris & Parreñas, 2010, s. xi).

Bernsteins forskning fokuserar på prostitution, vilket förvisso är likt sugardejting men inte att

automatiskt likställa. Detta gör att hennes teoretiska begrepp kan överföras för att förstå den

sfär som sugardejting befinner sig i. I och med att forskningen inte fokuserar på sugardejting

möjliggör det för oss att applicera hennes begrepp på uppsatsens ämne, för att skapa en

teoretisk förståelse. Hochschild i sin tur är professor i sociologi och hennes forskning

fokuserar på känslor inom olika kontexter, däribland politik, arbete och familjerelationer.

Hochschilds forskning är mer generell och således applicerbar på många olika områden.

Hennes teoretiska ramverk kring känslor och känslohantering ger oss möjligheten att förstå

hur känslor hanteras i relation till sugardejtande och hur en sugarbaby betraktar sin relation.

3.1 Bernsteins bunden autenticitet

Bernstein (2010, ss. 154–163) gör i “Intimate labors: Cultures, technologies, and the politics

of care” skillnad på sexual release och bounded authenticity. Framöver benämns begreppen

utifrån den fria översättningen bunden autenticitet och sexuell utlösning. Sexuell utlösning

beskrivs som något opersonligt och snabbt, den typ av relation som för tankarna till

gatuprostitution. Bunden autenticitet bygger i stället på att kunden betalar för en relation som

ska upplevas som autentisk, en så kallad autentisk relation. Den typen av köpt relation ställer

krav på såväl den fysiska som den emotionella delen av relationen. För sexarbetarna innebär

bunden autenticitet att de måste uppfylla köparens fantasier, genom att spela en roll. Deras

roll behöver vara sensuell, samtidigt som de visar åtrå, njutning och intresse gentemot

köparen. Vissa tar det ännu längre och försöker tillverka riktiga, genuina, känslor. Dessa

genuina känslor är temporära och bundna till den situation de befinner sig i, men syftar till att

köparen exempelvis ska känna sig åtrådd eller älskad.

Köparna själva verkar i stället peka på behovet av tydliga ramar i sexarbetet, som inte gav

något utrymme för riktiga känslor (Bernstein, 2010, ss. 156–159). De menade att de var
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tillfredsställda med sina liv som de såg ut, och endast sökte sexuella relationer i den bundna

intima verklighet som fanns hos de sexarbetare som de frekventerar. Samtidigt belyser

författaren hur sexköparna hade vissa kvaliteter de uppskattade eller uppsökte hos

sexarbetare. Dessa var bland annat att de ska vara varma personer, vara öppna för att kramas

och pussas utöver sexakten, inte begära extra ersättning och inte heller vara strikta med tider,

vilket ansågs göra sexakten mindre intim. Trots männens självbeskrivna avsaknad av behov

av intimitet utanför sexet pekar deras beskrivningar alltså på ett önskemål om autenticitet i

relationen till sexarbetaren. Enligt Bernstein söker de följaktligen även det emotionella arbete

som särskiljer bunden autenticitet från sexuell utlösning. Emotionellt lönearbete är ett centralt

begrepp i Hochschilds (2012) teori.

3.2 Hochschilds emotionellt lönearbete

Hochschild (2012, ss. 3–9) beskriver i “The managed heart: commercialization of human

feeling” att flygvärdinnor gör tre typer av arbeten. Det är fysiskt arbete där de rullar tunga

vagnar genom gångarna för att servera passagerarna, mentalt arbete där de förbereder och

instruerar nödlandningar och slutligen ett så kallat emotionellt lönearbete. Emotionellt

lönearbete menar författaren är ett särskilt känsloarbete där man framkallar en viss känsla som

förväntas av den yttre kontexten. I flygvärdinnornas fall handlar det om känslor som är

omhändertagande, hemtrevliga och trygga – eftersom kvinnornas yrke förutsätter att de ska

säkerställa att passagerarna känner sig tillfredsställda. Hochschild särskiljer detta arbete från

det fysiska arbetet, fastän det finns en likhet. Det innefattar att arbetaren kan bli främmande

eller alienerad från en aspekt av självet, vilket antingen är kroppen eller själens marginaler,

som båda vanligen utför arbetet. Enligt författaren menar flygvärdinnorna att de bar på ett

leende, som beskrivs som något extra utöver deras uniform, smink och flygplansdekoren som

samtliga bidrar till passagerarnas stämning. Att framkalla ett leende är därmed något som

tillhör flygvärdinnornas arbete. Det ingår även att dölja trötthet och irritation. Upprätthålls

inte det är uppfattningen att de sköter arbetet på ett opassande sätt, vilket i sin tur går ut över

passagerarnas trivsel ombord.

Fortsättningsvis menar Hochschild (2012, ss. 35–43) att det finns två strategier att hantera

känsloarbetet på. Man kan antingen yt- eller djupagera. Ytagerande berör de yttre

känslouttrycken, där man anstränger sig att förändra något hur vi utåt ser ut. Det kan

exempelvis vara en förändring i vårt kroppsspråk, vilket blir ett förlängt uttryck och som inte
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betraktas vara en del av en själv. Djupagerande däremot handlar om ett djupare skådespeleri,

vilket är ett resultat av en känsla som man bearbetat på inifrån. Det vill säga en verklig känsla

som framkallats fram. Även om djupagerande förknippas med skådespeleri är det något som

människor utövar dagligen. Oftast är det när vi upplever att vår känsla inte är lämpligt i en

viss situation som vi reflekterar över den som ett problem och frågar oss själva om vi ska

agera på den.

Kvinnor genomför mer känsloarbete än män (Hochschild, 2012, ss. 162–165). Generellt

menar Hochschild att kvinnor hanterar uttryck och känslor både bättre och oftare än vad män

gör. Författaren exemplifierar med Amerikas medelklass, där kvinnorna tenderar att hantera

känslorna mer eftersom de är beroende av deras män för pengar. Ett sätt för de att betala

tillbaka deras “skuld” är genom att utföra känsloarbete, särskilt arbete som handlar om att

bekräfta och förstärka andras välbefinnande och status. Hochschild betonar även att män och

kvinnor utövar olika typer av känsloarbete, där kvinnor tenderar att anpassa sig mer efter

andras behov och är mer samarbetsvilliga än män.

3.3 Teoretisk förenlighet

Vilken typ av relation som respondenterna har med sina sugardaddies, och vad relationerna

väntas innefatta förstås utifrån Bernsteins bunden autenticitet. Vilket också knyter an till vår

frågeställning om hur sugarbabies definierar sugardejting. Till skillnad från den tidigare

forskningen kan begreppet tillföra en förståelse av hur relationerna uppfattas och hanteras av

den yngre parten. Här undersöks ramarna för relationerna, och i vilka sammanhang dessa

ramar gäller. För att sedan förstå vad respondenterna gör i sugardejtingrelationerna för att

upprätthålla sina känslor tolkas i sin tur utifrån Hochschilds emotionellt lönearbete. Med

avsaknaden av forskning på hanteringsstrategier i åtanke fungerar Hochshilds begrepp som

verktyg för att förstå hur sugarbabies bemöter möjligheter och problem. Detta knyter i sin tur

an till uppsatsens frågeställning om respondenternas upplevda möjligheter och problem med

sugardejting.

Emotionellt lönearbete används när man känsloarbetar kopplat till en jobbsituation, då arbetet

regleras av någon annan. I denna uppsats används emotionellt lönearbete således som begrepp

om respondenten betraktar sugardejting som ett typ av jobb, där den äldre parten potentiellt

avgör ramarna för relationen. Sexuell utlösning kräver i grunden ingen större mängd
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emotionellt lönearbete. Vi kan däremot se att detta kan behövas på ett annat sätt när det ställs i

kontexten av bunden autenticitet. Till följd av detta samspelar begreppen för att bygga upp

hur respondenterna hanterar sina känslor i sammanhanget av sugardejting.

Teorierna ger oss verktyg att försöka förstå respondenternas agerande inför de förutsättningar

och ramar som byggts upp kring deras sugardejtingrelationer. Bunden autenticitet och sexuell

utlösning samt yt- och djupagerande samverkar för att individerna ska kunna hantera de

situationer de ställs inför. Bernsteins teori ger ett ramverk för vilka förväntningar som

respondenten har på sig själv, och i förlängningen hur mycket hon behöver gå in i relationen.

Rör det sig om en autentisk relation krävs ett emotionellt lönearbete som inte väntas vid

sexuell utlösning. Detta i sin tur gör att sugarbabyn måste ge mer av sig själv i autentiska

relationer, även om detta är en tillskriven roll av sig själv. Här ger Bernstein oss verktyg att

försöka förstå huruvida respondenternas relationer betraktas som autentiska eller ej, samt på

vilka sätt de beskrivs eller inte beskrivs som autentiska. Autentiska relationer kan hanteras

antingen genom yt- eller djupagerande. Respondentens känslobeskrivningar kan således ge

oss en inblick i hur de knyter an till dessa begrepp, antingen genom att individen intalar sig en

känsla, vilket tyder på djupagerande. Eller genom att de bara förändrar uttrycket utåt, vilket i

stället pekar på ytagerande.

Teorierna tillsammans hjälper oss således att tolka om emotionellt lönearbete utförs, i

kontexten av förväntningarna och kraven som respondenten upplever att det finns på

relationen. Det i sin tur hjälper oss att knyta an till uppsatsens syfte, att undersöka hur

sugarbabies förhåller sig i relationerna med sina sugardaddies, samt hur de hanterar de

scenarion ställs inför i anslutning till sitt sugardejtande.
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4. Metod

I detta avsnitt redogör vi för studiens metod. Vi börjar med att presentera den

fenomenologiska metodansats som vi använder. Därefter presenteras intervjustudiens

urvalskriterier, samt begränsningar och bortfall kopplat till detta. Sedan presenteras studiens

datainsamling, vilket skett genom ostrukturerade intervjuer. Efter det redogör vi för

dataanalys, med såväl datahantering som kodning och analystekniker. Därpå följer etiska

överväganden, där en redogörelse framförs för hur vi har förhållit oss till ämnet och dess

känsliga natur. Slutligen diskuteras reliabilitet och validitet kopplat till intervjustudien.

4.1 Metodologisk ansats

Den metodansats vår uppsats utgår ifrån är fenomenologi. Den fenomenologiska ansatsen är i

sin grund kvalitativ (Smith et al., 1999, s. 218). Utöver att man med hjälp av ansatsen kan

beskriva objekt och händelser, lägger den störst vikt vid hur saker och ting upplevs som

fenomen (Dahlberg et al., 2008, ss. 95–101). Målet är att studera hur individer uppfattar och

erfar diverse fenomen för att komma nära studieobjektet. Därav är öppenhet ett väsentligt

begrepp inom fenomenologi. Det syftar till att man utan förförståelse ska ha en öppen attityd

till det som studeras, för att så sanningsenligt som möjligt kunna förstå fenomenet ur olika

perspektiv. Vi anser att denna metod är den gynnsammaste gällande vårt ämne då vi, utan

någon större erfarenhet eller kunskap av sugardejting, försökt utforska den yngre partens

erfarenheter av sugardejting. Ansatsen ställer höga krav på forskarens uppmärksamhet i

studiesituationen, vilket kan orsaka att man går miste om att “komma nära” studieobjektet

(Dahlberg et al., 2008, ss. 103–104). Vi anser inte att detta är ett bekymmer för vår studie då

vi båda har deltagit i den mån respondenterna har godkänt det. Därav är inte

uppmärksamhetskravet lika väsentligt jämfört med om man studerar objektet ensam.

Förhoppningen med tillvägagångssättet var även att vi skulle kunna bidra med flera

perspektiv för att få en mer omfattande bild av respondenternas upplevelser av sugardejting.

Av de intervjuer som har genomförts har en av tio respondenter önskat att endast en

intervjuledare ska delta.

4.2 Urval

Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval, där urvalet bestod av de personer som finns

tillgängliga för oss med tanke på ämnets känslighet (Bryman, 2018, ss. 243–244). Ramen för

urvalet är att intervjupersonerna ska anse sig ha varit inblandade i sugardejting. Åldersmässigt
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assymetriska relationer är det vanligaste sättet att karakterisera maktobalansen i en

sugardejtingrelation (Motyl, 2013). Vi har dock valt att inte avgränsa oss till ett visst

åldersspann, eftersom det finns flera sätt som maktobalansen kan uppstå, och vi ville inte

begränsa respondenterna, utan låta dem helt fritt beskriva vad som är en sugardejtingrelation

utifrån deras egna upplevelser och åsikter. Vi diskuterade först huruvida vi skulle begränsa

urvalet till erfarenheter som tog plats då den yngre parten var under 25 år gammal, för att

tydligt kunna identifiera den åldersmässiga maktobalansen. Detta valdes sedan bort, eftersom

vi inte ville begränsa respondenternas egna beskrivningar och vara så öppna som möjligt.

Dessutom kan den åldersmässiga maktobalansen finnas ändå, beroende på sugardaddyns

ålder. Intervjupersonerna har samtliga varit över 18 år gamla vid tiden för intervjun, för att ha

kunnat ge sitt informerade samtycke. Av respondenterna var en överhängande majoritet

kvinnor. Alla respondenter var i 20- eller 30-årsåldern vid intervjuerna.

Inför studien annonserade vi på de sociala medierna TikTok och Instagram, samt i diverse

grupper på Facebook, för att rekrytera intervjupersoner. Vidare satte vi upp reklamblad på

olika campus vid Uppsala universitet. Där presenterades en kort sammanfattning av studien

och hur vi kunde bli kontaktade för deltagande. Vi informerades även om att vårt inlägg hade

blivit publicerat i minst en annan grupp på Facebook, som vi dock inte har någon vidare

kännedom om. Fyra av respondenterna rekryterades via reklamblad på campus, tre via sociala

medier och tre via personliga kontaktnät.

Att ha i åtanke är de bortfall som har, och kan ha skett, i samband med urvalsprocessen. Flera

potentiella respondenter föll bort, då de efterfrågade ersättning för sitt deltagande – något som

inte erbjöds i samband med studien. Det resulterade i att de betackade sig, eller valde att sluta

svara. Det kan ha haft en påverkan på studien, då det kan tänkas att de som sökte ersättning

representerar en viss typ av sugarbabies som har liknande förväntningar i och med den direkta

efterfrågan på ersättning. På så sätt kan det tänkas att de har en annan infallsvinkel och

definition, och i förlängningen ett annat sätt att betrakta möjligheter och problem än de som

har rekryterats. Vidare kan det resoneras kring huruvida det kan ha skett en snedvridning i

samband med hur studien presenterades. I och med att vi tryckte på sugardejting i annonserna

innebär det att bara personer som själva är medvetna om deras inblandning i sugardejting

anmält sitt deltagande. Under studiens gång visade det sig vid flera tillfällen att personer inte

var säkra på om deras upplevelser “räknades” eller ej. Detta var inget vi hade i åtanke inför

studien, eftersom vi i förväg inte valt att definiera vad som räknas som
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sugardejting-upplevelser eller ej. I stället ville vi låta respondenterna själva dela med sig av

det till oss.

4.3 Datainsamling

Med anledning av att vi valt att studera den yngre parten i sugardejtingrelationer har tio

intervjuer med sugarbabies genomförts under våren 2022. Valet av den yngre parten anser vi

vara intressant att belysa. Främst för att studera hur de fungerat som sugarbabies och deras

erfarenheter, utan att dessa kommer i skuggan av kritik mot att en äldre part utnyttjar dem. Vi

vill framställa deras erfarenheter i sin egen rätt. Det bästa sättet att komma åt deras

erfarenheter är att låta personerna berätta om sin egen erfarenhet – vilket vi lättast gör genom

intervjuer (Bryman, 2018, ss. 256–257). På grund av ämnets känsliga natur föll valet på

intervju hellre än på etnografi eller någon typ av observationsstudie, då samtliga av dessa

metoder kräver att forskaren inkräktar på en privat sfär (Bryman, 2018, ss. 512–518).

För oss upplevdes det viktigt att intervjun kändes som ett vanligt samtal, vi landade därför i

att genomföra ostrukturerade intervjuer i enlighet med Brymans beskrivning av vad det

innebär (Bryman, 2018, ss. 562–563)  . Även om det finns stora överlapp mellan

semistrukturerad och ostrukturerad intervju, exempelvis i form av teman, förhåller vi oss mer

ostrukturerat, i och med vårt fokus på det naturliga samtalet. Ett antal teman listades i en

intervjuguide (se bilaga 1), som minneshjälp för intervjuledarna. Intervjuguiden baserades på

teman vi identifierat i tidigare forskning och som vi såg en relevans i att ta upp i en

intervjusituation. Dessa teman ramar på något sätt in sugardejting, och hjälpte oss hitta en

utgångspunkt för det naturliga samtalet. Vi valde att inte ha några färdigformulerade frågor

eller nedskrivna följdfrågor utan lät dessa komma naturligt under intervjuns gång.

I den utsträckning som intervjupersonerna har tillåtit det har vi båda deltagit vid

intervjutillfällena, sammanlagt vid nio av tio intervjuer. Vi resonerade att det fenomenologiskt

skulle hjälpa oss, då vi kan komma åt att ställa olika typer av frågor beroende på vad vardera

intervjuledare har i åtanke och på så sätt bredda vad som kommer med i intervjun. Dessutom

bidrog det till en bredare bas för oss båda att stå på inför analysen av det insamlade materialet,

då båda författarna redan var bekanta med materialet och vad som har behandlats. Vidare

hade båda möjlighet att reflektera över vad som har diskuterats mellan intervjuerna och den

tid då analysen genomförs. Det kan skapa en känsla av obalans mellan intervjuledare och
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respondent med bådas deltagande, särskilt med tanke på ämnets känsliga natur. Bryman

(2018, s. 350) beskriver att respondenten kan känna sig observerad och gå in i en viss roll som

förväntas för undersökningens ändamål. Känslan av att bli observerad kan tänkas bli starkare

när två intervjuledare deltar, jämfört med en. Vi frågade därför respondenten i god tid innan

intervjutillfället och fick samtycke till bådas deltagande.

Vidare var vi noga med att inte ta ställning kring sugardejting innan intervjutillfällena. Detta

är en konsekvens av den fenomenologiska ansatsen. Att vara tydliga med detta gentemot

respondenterna hoppas vi också gjorde att de kände sig mer bekväma och öppna vid

intervjuerna. Det går dock inte att helt bortse från att närvaron av två intervjuledare kan ha

påverkat hur bekväma respondenterna var, och i förlängningen vilka resultat som sedan kunde

utvinnas ur intervjuerna. Informerat samtycke och öppenhet gentemot respondenterna har

dock använts i bästa möjliga mån för att begränsa sådana potentiella påverkansfaktorer.

Inför intervjuerna skedde kontakten med våra respondenter via privatmeddelande på sociala

medier eller via mail, där de informerades kort om vad studien berör. Det var också via dessa

plattformar som intervjuerna bokades, utifrån deras önskemål och tillgänglighet. I samband

med den initiala kontakten fick respondenterna information om studien via ett

informationsbrev (se bilaga 2) som skickades ut. Med anledning av ämnets känsliga natur

ansåg vi det bäst lämpat att låta respondenterna själva välja medium för intervjuerna. Detta

innebär att de flesta intervjuer har genomförts genom telefonsamtal eller via zoom, med

enstaka fysiska intervjuer. Vi anser att såväl telefonsamtal som zoommöten är väl fungerande

forum för våra intervjuer, trots avsaknaden av fysisk interaktion. På grund av ämnets känsliga

natur kan det i vissa fall finnas en risk för social önskvärdhet, även om detta främst är ett

problem vid strukturerade intervjuer (Bryman, 2018, s. 280). Vi tänker oss att respondenterna

bör känna sig bekvämare i sin egen hemmiljö och således lämnar öppnare svar, vilket vidare

motiverar inkluderandet av digitala intervjuer.

Eftersom intervjuerna har genomförts via olika medier har möjligheten att observera

exempelvis kroppsspråk varit varierad från intervju till intervju. För att kunna diskutera

intervjuerna på ett så likvärdigt sätt som möjligt har vi i vår studie främst valt att beakta

ljudupptagningarna, även om vi kan se implikationer om exempelvis hur öppna de är

beroende på respondenternas val av kommunikationsmedium. Det bör belysas att vissa

problem kan uppstå med att genomföra intervjuer online, såsom trådlös uppkoppling eller
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vana vid den valda programvaran (Bryman, 2018, s. 593). Detsamma går att säga för

telefonsamtal, då uppkopplingen här kan bli ett problem. Det var något vi upplevde vid ett par

tillfällen, dels då en respondent hade svajig internetuppkoppling, dels då en intervju

drabbades av ljudproblem i Zoom. Båda problemen löste sig inom några minuter från det att

de uppstod.

Något som diskuterats under studiens gång är antalet intervjuer och längden på dessa.

Mättnad diskuteras oftast i samband med hur många intervjuer som krävs för att uppnå en

teoretisk sådan, eller hur mycket materialet ska kodas (Bryman, 2018, s. 607). I vårt fall

diskuterade vi dessutom mättnad som begrepp kopplat till den enskilda intervjun, gällande

sugardejting och vad intervjupersonen var redo att dela med sig av. Här var fokuset mer på

hur mycket relevant information som vi kunde utvinna ur en enskild intervju. Detta ledde till

att längden på intervjuerna varierade, men landade överlag på mellan 35 och 50 minuter. I ett

enskilt fall blev intervjun mer kortfattad, på drygt 20 minuter. Oavsett detta strävade vi efter

att nå en mättnad i ämnet under intervjuns gång. I vissa fall blev svaren mer kortfattade och

intervjun uppnådde en snabbare mättnad. En bidragande faktor till detta var bland annat hur

många upplevelser personen hade. Vi märkte också att personer som var mer påverkade av en

traumatisk händelse var kortare i sina svar. Det är naturligt och vi valde att inte gå in vidare på

det, då vår mening inte är att riva upp sår eller gräva i deras trauman. Dessutom saknar vi

professionell psykologisk kompetens för att hantera detta.

4.4 Dataanalys

Vi valde att transkribera våra inspelade intervjuer manuellt, vilket enligt Bryman (2018, ss.

578–579) är en tidskrävande process. Transkriberingarna delades upp mellan oss, för att bidra

till en djupare förståelse för materialet hos båda parter. Vi försäkrade även att vår

transkribering blivit korrekt genom att läsa igenom materialet och samtidigt lyssna på

inspelningen (Smith et al., 2009, s. 82). Ett avvägande gjordes gällande när i tiden

transkriberingsarbetet skulle ske. Å ena sidan ville vi låta materialet vila lite efter insamling.

Å andra sidan ville vi inte avvakta så länge att det inte fanns chans till reflektion gällande

förbättringar inför de nästkommande intervjuerna. Detta resulterade i att transkriberingen blev

en löpande process, där intervjuerna transkriberades inom ett intervall av två veckor efter att

de hade genomförts. Fördelarna är som ovan presenterat, främst att det fanns utrymme att få

distans till materialet och att kunna bli bättre förberedda inför efterföljande intervjuer. En
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nackdel är att man kan glömma av, samt att det uppstod en viss tidspress att hinna med

transkriberingen samtidigt som mycket annat jobb fanns att hantera parallellt.

Vi har kodat och analyserat vår data fenomenologiskt, närmare bestämt genom att göra en

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) (Smith et al., 1999, ss. 220–222). Detta

innebär att vi induktivt har kodat materialet öppet utan några förbestämda koder eller teman.

Fokus har varit på att koda meningar och stycken som vi anser är väsentligt till vårt ämne,

exempelvis respondentens definition av sugardejting. Fortsättningsvis har kodningen skett i

enlighet med det Smith et al. (1999, ss. 220–227) redogör för. Det vill säga att den data som

betraktas som relevant initialt har sammanfattats i en vänster-marginal, för att sedan i en

höger-marginal kodas till tematiseringar. Under analysen har samtliga teman sammanställts,

för att undersöka om det finns teman som kan generera generella kategorier. Vidare har dessa

kategorier kronologiskt kartlagts med avsikt att studera eventuella mönster och matchningar,

vilket utgör grunden för tolkning. Värt att notera är att den fenomenologiska processen att

koda och analysera material är cyklisk, vilket innebär att det är betydelsefullt att analysera

materialet flera gånger i förhoppningen av att bidra med nya insikter. Därmed har vi återgått

till vårt material flera gånger, för att med nya ögon få en större förståelse av innehållet. Detta

var speciellt användbart vid de intervjuer som berörde mörkare historier, då dessa krävde mer

sinnesnärvaro för att kunna processa och tolka. På samma sätt var det ett vettigt verktyg för

att bena ut vad som var reflektioner och vad som var beskrivningar av tidigare känslor i

samtliga transkriberingar.

4.5 Etiska överväganden

Respondenterna informerades om sina rättigheter i förväg (Kvale & Brinkmann, 2014, s.

323). Vi såg till att informera ytterligare en gång och få verbal bekräftelse på att de förstått

detta i intervjuns inledande skede, när inspelningen hade inletts. Vi informerade

respondenterna om att ingen utomstående har tillgång till materialet och att detta raderas så

snart det transkriberats, anonymiserats och avidentifierats. Vi har valt att fingera

respondenternas namn, omnämnda personers namn och specifika platser som omnämns i

materialet. För att göra det tydligt är fingerade ord kursiverade i det transkriberade materialet.

Kvale & Brinkmann (2014, ss. 323–324) kritiserar förändringar som kan påverka meningen

hos det som undersöks. Ämnet sugardejting kan dock ses som extra känsligt och vi väljer

således att anonymisera även platser, för att inte riskera att någon ska kunna identifieras. Värt
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att tillägga är att vi aldrig kan garantera fullständig sekretess, i stället trycker Bryman (2018,

s. 181) på vikten av att respektera de studerades anonymitet, genom att bland annat beskriva

det de delat med sig av på ett sätt som är svårt att koppla till personerna.

Anonymitet är därför en viktig etisk faktor att ha i åtanke. Vi betonar att intervjuerna

anonymiseras och avidentifieras i studien. Vid initial kontakt var det flera personer som ville

försäkra sig gällande hur konfidentiellt ens deltagande var. Då förtydligade vi att vi var

intresserade av att jämföra deras upplevelse med andras. Vidare förklarade vi vad

avidentifieringen innebar mer konkret. I och med att flera respondenter uppgav att de inte är

öppna med sin inblandning i sugardejting kan anonymiteten gentemot oss som intervjuledare

också diskuteras som en fallgrop. När de kontaktade oss var det oftast initialt via mail, och

sedan via telefon eller videosamtal. Alla dessa kontaktsätt är, om inte åtgärder vidtas, sätt att

identifieras. Även om det inte är något som sprids vidare kan avskalningen av anonymiteten

leda till att personer som håller sitt sugardejtande i det fördolda väljer att inte riskera att

avslöja sig genom att delta.

Under intervjuerna såg vi som intervjuledare till att befinna oss i en säker miljö, där ingen

utomstående rimligtvis kunde höra vad som diskuterades (Bryman, 2018, s. 566). Detta var i

de flesta fall ett låst grupprum eller klassrum som var bokat med goda marginaler för den

omkringliggande tiden. Ett ytterligare etiskt övervägande att ha i åtanke är att vi som forskare

tar oss tolkningsföreträde inom ett fält där vi personligen inte har någon tidigare erfarenhet.

Utöver detta skriver Richards (2005, ss. 24–27) att forskare inte går in tabula rasa i en

situation, utan har tidigare erfarenheter som formar hur de ser på det de studerar. Vi har därför

haft i åtanke att vi har förväntningar och värderingar som påverkar hur vi analyserar och

betraktar data som samlats in, och har reflekterat över detta under arbetets gång, för att vara

observanta på vår egen påverkan på arbetet. Detta gör att det inte är säkert att vi presenterar

exakt vad respondenterna försökt förmedla, utan lägger in våra egna perspektiv och

uppfattningar på hur vi förstår vad de beskrivit. Målet är dock att lära sig av data (Richards,

2005, ss. 27–31). I och med medvetenheten om våra egna begränsningar har vi genomgående

kunnat kritisera och ifrågasätta våra egna slutsatser för att få ett så rättvisande resultat som

möjligt.
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4.6 Reliabilitet och validitet

Forskarens roll gör att vi tar oss tolkningsföreträde inom fältet, vilket påverkar reliabiliteten,

då vi tolkar andras erfarenheter utan att ha egna förstahandsupplevelser. Det är därför viktigt

att sätta sina egna förutfattade meningar åt sidan (Bryman, 2018, ss. 54–56). Det är forskarens

uppgift att tolka studieobjekten och respondenterna utifrån deras perspektiv, men hela tiden

vara medveten om att vår tolkning tar sig utgångspunkt ur en forskares syn. Denna syn

påverkas av vår förståelse av verkligheten och våra försök att tillskriva handlingar mening

och kontext utifrån teorier. På så sätt kommer vi inte bara kunna visa hur de vi intervjuar

tolkar sin tillvaro, utan omvandla detta till något utanför vad de faktiskt säger eller gör, utifrån

den teorivärld vi utgår ifrån.

Det nämns i Bryman (2018, ss. 465–467) att begreppen reliabilitet och validitet främst lämpar

sig på kvantitativa undersökningar. Det finns de som förespråkar andra kriterier att dra nytta

utav inom kvalitativ forskning, vilka ska fungera som motsvarande reliabilitet och validitet.

De två grundläggande kriterierna är i stället tillförlitlighet och äkthet.

Enligt Bryman (2018, ss. 470–471) är äkthet främst forskningspolitiskt, och kriterierna har

inte något större inflytande på forskning. Dessa kriterier presenteras därför inte närmare här,

förutom att vi kan reflektera över underkriteriet gällande att ge en rättvis bild. Vi har försökt

att tydliggöra de skillnader som finns och representera samtliga sidor i vårt resultat för att

vara så transparenta som möjligt och därigenom ge en rättvis bild av de olika uppfattningar

och upplevelser som våra respondenter har kring sugardejting.

Fokus ligger i stället på tillförlitlighet, vilket har underkriterier som motsvarar reliabilitet och

validitet (Bryman, 2018, s. 467). Dessa är: trovärdighet, som motsvarar intern validitet,

överförbarhet, vilket motsvarar extern validitet och pålitlighet, som motsvarar reliabilitet.

Utöver dessa finns även möjlighet att styrka och konfirmera, vilket är ett

objektivitetskriterium.

Trovärdighet ställer krav på att vi som forskare ska ge flera tydliga beskrivningar av vad som

studerats, vilket vi i resultatet försökt uppnå genom att visa på olika perspektivtaganden hos

våra respondenter (Bryman, 2018, s. 467). När det kommer till att framställa olika perspektiv

gäller det också att avgöra hur rättvisande dessa är. Ett sätt att säkerställa detta är att
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rapportera resultatet till de deltagande personerna, för att säkerställa tolkningens korrekthet.

Respondentvalideringen kan ses som en fallgrop i vår studie, eftersom resultatet inte har

återförts till respondenterna. Den enda återkoppling vi fått i denna form är under intervjuernas

gång, då följdfrågor om hur de menar eller tänker har ställts för att säkerställa vår förståelse. I

och med studiens omfång har det funnits vissa begränsningar, dels tidsmässigt, dels vad vi

kan vänta oss av våra respondenter. Det de däremot har erbjudits är att läsa vår färdiga

uppsats och på så sätt ta del av resultaten. I detta skede kan de dock inte påverka våra

publicerade slutsatser, utan det ger endast en möjlighet för respondenterna att framföra

eventuell kritik.

Överförbarhet fokuserar på att inom kvalitativ forskning tillhandahålla en fyllig beskrivning

av ett fenomen eller en förekomst (Bryman, 2018, s. 468). Syftet är att kunna ge andra

möjligheten att bedöma hur väl överförbara resultaten är på en annan miljö, eller ett annat

fenomen. I vår studie är urvalet relativt litet, vilket begränsar möjligheterna till en heltäckande

bild – något som tidigare redogjorts för. Vi har presenterat olika aspekter av hur våra

respondenter resonerat kring sin roll som sugarbabies och försökt ge ingående beskrivningar

för att i största möjliga mån tillhandahålla en opartisk bild som andra kan utgå ifrån.

Pålitlighet knyter, som tidigare nämnts, an till reliabilitet (Bryman, 2018 ss. 468–469).

Fokuset är på ett granskande synsätt, och att tillhandahålla en fullständig bild av

forskningsprocessen, samt det insamlade materialet. Det finns även en relevans i att ha

kollegor som kan kontrollera under arbetets gång. För att stärka detta kriterium har en utförlig

bild presenterats i metodavsnitten, och bilagor tillhandahålls. Dessutom har vi, utöver

uppsatshandledning, fortsatt träffas i en mindre grupp med andra uppsatsförfattare för att ge

varandra löpande feedback.

Slutligen berörs möjligheten att styrka och konfirmera, vilken enligt Bryman (2018, s. 470)

fokuserar på att det inte finns någon objektivitet, samt att forskarna ska försöka ge en så

rättvisande bild som möjligt. Medvetenheten om det bidrar till att inte låta sina egna

förutfattade meningar påverka resultatet. Vi har löpande fört interna dialoger för att i största

möjliga mån kontrollera för detta. Vidare ger den fenomenologiska ansatsen att vi försökt gå

in med ett öppet synsätt och frångå våra eventuella tidigare uppfattningar, vilket det går att

läsa vidare om i etiska överväganden.

29



5. Resultat och analys

I följande avsnitt presenterar och analyserar vi studiens resultat. Först diskuterar vi hur

sugarbabies själva definierar sugardejting, samt hur det ställs i kontext till närliggande

fenomen. I avsnittet därefter presenteras sugarbabies förväntningar och erfarenheter av sitt

sugardejtande. Efterföljande avsnitt handlar om makt och mannens motivation, utifrån

respondenternas egna uppfattningar. Därtill följer ett avsnitt om vad som motiverade

intervjupersonerna till att börja sugardejta. Slutligen diskuteras respondenternas

hanteringsstrategier under sina relationer. Avsnitten försöker på olika sätt att besvara våra två

frågeställningar, som lyder Hur definierar sugarbabies sugardejting? samt   Vilka möjligheter

och problem upplever sugarbabies med sugardejting? Och hur hanteras dessa?

5.1 Respondenternas förståelse av sugardejting

I avsnitt 2.2 redogjorde vi för den tidigare forskningens definition av sugardejting, vilket

beskrevs som en gråzon mellan sexarbete och vanligt dejtande, där den äldre parten har ett

maktövertag i och med åldersobalansen. Denne ersätter även den yngre parten, antingen

ekonomiskt eller genom gåvor för relationen. Här nedan presenteras de sugarbabies som har

intervjuats egna definitioner av sugardejting. I den tidigare forskningen diskuterades också

närbesläktade fenomen till sugardejting, såsom Transactional Sex och Compensated Dating. I

detta avsnitt kommer liknande att redogöras för, där respondenternas definitioner av

sugardejting och jämförelser med andra närliggande fenomen presenteras.

Respondenterna har olika förståelser av sugardejting, varav vi har kunnat utröna några

inriktningar för dessa. Gemensamt för samtliga respondenter är att sugardejting kan vara

prostitution. Det handlar inte nödvändigtvis om att de ser det de själva varit, eller är, delaktiga

i prostitution. I stället beskrivs det som att det potentiellt kan vara prostitution, utifrån andras

förutsättningar. Eller så handlar det om att de har en förförståelse av att andra ser det som

prostitution och därför använder det som ett begrepp att ställa sugardejting i kontext till. Även

om alla inte har nämnt prostitution rakt ut har det varit underförstått genom beskrivningar av

sexarbete, sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp i samband med betalning.

“Alltså, det är väl.. Ja alltså, jag ser det väl ofta som typ när en man, oftast äldre, också typ inte

behöver vara rik, men har liksom pengar att spendera typ. Betalar en tjej alltså ganska sällan för att

bara vara med den personen, oftast betalar för sex. Innan så trodde jag att det var typ såhär om
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man går typ ut och käkar middag och så får man betalt för det. Men efter det här så inser jag typ att

det är typ bara så här betalar för sex och betala för våldtäkt och sånt där.”

I citatet ovan resonerar respondenten kring vad sugardejting innefattar. Hon ser först en

åldersdiskrepans, där den äldre parten har disponibel inkomst. Vidare ser hon en tydlig

förväntan på sex i relationen, där den äldre mannen ”betalar för sex”, något som beskrivs som

att det från början var lite i det fördolda. I och med den initiala tron från den yngre parten att

det bara handlade om middagar och sällskap har synen förändrats, då hon idag menar att det

är prostitution och sexuella övergrepp, i form av “våldtäkt och sånt där”.

Utöver detta syns två tydliga linjer när det kommer till beskrivningen av sugardejting. Å ena

sidan de som spinner vidare på prostitution som den huvudsakliga förståelsen av sugardejting.

Å andra sidan de som ser det som lätta pengar och “att det skulle vara en cool historia att

berätta”, där de beskriver att fokuset är på att själv få ut något utöver ersättning av relationen.

Det förstnämnda perspektivet ger en bild av sugardejting som ett fenomen där sugarbabyn

upplever ett utnyttjande och en maktlöshet kopplad till relationen. I och med ersättningen som

mannen tillhandahåller beskriver de hur de känt att de ska stå till mannens förfogande, och att

dessa förväntade ramar har lett till att de ser på relationen som liknande andra typer av

sexarbete. Detta kan i sin tur knytas an till Hochschilds emotionellt lönearbete, där den äldre

parten i relationerna med respondenterna kan betraktas vara den som avgör ramarna för

förhållandet. Detta ter sig då den äldre parten är den som bestämmer hur intervjupersonerna

ska bete sig, ibland klä sig och inte minst hur mycket och vad respondenterna ska ersättas för i

relationen.

En ytterligare aspekt att belysa i kontexten av perspektivet på sugardejting som sexarbete är

självskadebeteende. Bland de respondenter som har tagit denna ståndpunkt har vissa pekat på

att de “använt sex som självskadebeteende”. De förklarar här att de skadat sig själva genom

sitt sugardejtande, där de har sålt sig själva till den äldre på olika sätt inom ramarna för

sugardejting. Detta har inte bara varit sexuellt, utan även inbegripit att den äldre kunnat

bestämma över dem och vad de gör, eller hur de beter sig.

Det andra perspektivet vi har identifierat, där respondenterna har en mer positiv syn på

företeelsen, ger en annan bild. En tydlig skillnad mellan dessa inriktningar är att
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respondenterna här inte upplevde att de blivit utsatta för övergrepp, vilket kan påverka den

allmänna uppfattningen hos respondenterna. Här menade respondenterna att de deltog i

sugardejting som en spännande grej, eller för att bilda sig en egen uppfattning efter att ha hört

om fenomenet från omgivningen. De upplevde att det var lätta pengar, eller ett lätt sätt att bli

bortskämd som denna respondent uttryckte det: “Jag har så lätt för att få känslor så att jag har

ju, jag har ju blivit förälskad i mina sugardaddies (...) så att för mig har det ju varit en relation

där jag har varit bortskämd”.

De beskrev också att det var ett sätt att ingå i en relation utan att öppna upp sig för att bli

sårad. Att skydda sina känslor kunde lättare göras inom ramarna för sugardejting, i och med

att man känner till ramarna och förväntningarna, vilket gjort att de vet vad som krävs av dem

såväl som av den andra parten. Att dessa ramar och förväntningar på deras beteende beskrivs

pekar på en typ av bunden autenticitet. Den här autenticiteten är enligt respondenterna väldigt

situationsspecifik, och vissa menade vidare att de var noga med att inte dela med sig av andra

delar av sitt liv. En respondent beskriver att “vi behöver liksom inte gå in på i jättepersonliga

grejer och så där” och åsyftar till att man kan ha personliga samtal utan att bli för privat. De

höll det i stället knutet till situationerna och beskriver hur deras känslor var övergående, alla

typiska drag för bunden autenticitet. Det faktum att de ändå menar att de var någon typ av

känsloarbete inblandat i relationerna pekar på att de inte såg det som Bernsteins sexuell

utlösning, något som blir övertydligt i och med att alla inte ens ansåg att sex var en självklar

del av relationen.

“Jag är så jävla rak, lite för rak ibland kanske för mitt eget bästa. För jag brukar vara ganska öppen

och ärlig om vem jag är och sen passar det inte nej, gå då. Jag, aa.. Men förväntningarna är väl, jo

alltså det är väl många gånger de förväntar sig kanske sex, men vill man inte ha sex då har man

inte sex. Det är ingenting som man någonsin ska känna sig tvungen till oavsett uppgörelse så. Nej,

det här behöver inte betyda sex, det här är mer lite lek, ett rollspel skulle jag nog kunna säga. För

det här är lika kul för honom på något sätt som det är för mig.“

Respondenten beskriver att det kanske finns en förväntan på sex i relationen, men “vill man

inte ha sex då har man inte sex”. Hon menar att deras relation är lättsam, på det sätt att det är

“mer lite lek” och att det är på bådas villkor: “det här är lika kul för honom på något sätt som

det är för mig”. Här pekar hon således på att båda parter påverkar vad relationen innefattar

och att uppgörelsen inte är tvingande till saker man själv inte vill.
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Respondenterna som hade denna syn på sugardejting uppgav generellt att sexuellt umgänge

inte var ett krav i en sugardejtingrelation. Vissa menade att det inte var något som behövde

vara en del alls, medan andra pekade på att det var något som bara skedde frivilligt och om

tycke uppstod naturligt. En respondent beskriver att hon till skillnad från prostituerade

“bestämmer själv hur långt man går”, men “finns kemin så har inte jag några problem med att

ha sex”. Här menar hon att det är hennes och daddyns egna känslor som påverkar huruvida de

har samlag eller ej, och ingen initial förväntan, eftersom “här kan du liksom säga tack för

ikväll” och ändå ha uppfyllt kraven på relationen. Detta kan jämföras med Kirkebys (2021)

studie. Även om endast ett fåtal av deltagarna i den studien hade haft sexuell kontakt med sina

sugardaddies, menar respondenterna i denna studie att sex både kan vara och inte vara en del

av relationen.

Sammantaget har respondenterna sina egna förståelser av sugardejting, vilket tydliggör att

ämnet befinner sig i en gråzon (Nayar 2017). Dessa beskrivningar ger en bred bild som går att

placera in i Sculls (2020) beteckning av olika Sugar Relationships. De sträcker sig här från

ena änden av spektrat med Sugar Prostitution, till Sugar Friendship, det vill säga relationer

som inte innefattade sexuella aspekter utan fungerade mer som en kompenserad vänskap. De

som sträckte sig längre än så i sina relationer, hela vägen till Pragmatic Love med

förväntningar på långsiktiga relationer, ansåg inte längre att det var en typ av sugardejting. Då

ansåg de att det hade övergått i genuina relationer som inte kunde inräknas under

sugardejting-begreppet.

Respondenternas definitioner ovan är färgade av såväl förväntningar som erfarenheter, vilket

innebär att bilden blir tudelad. Hur dessa har förändrats i och med att erfarenheter har tagit

form påverkar även vad de upplever för möjligheter och problem i potentiella framtida

sugardejtingrelationer, eller påverkar dem till att avböja från fortsatta relationer.

5.2 Förväntningar kontra erfarenheter

En företeelse som ofta diskuterades i samband med respondenternas förståelse av sugardejting

var hur deras förståelse hade förändrats, från tiden innan de deltog i sugardejting till nu, när

de antingen har avslutat sitt sugardejtande eller är aktiva inom fältet.

Den initiala förståelsen av sugardejting beskrevs av en majoritet som att det var ett lättsamt

sätt att umgås och samtidigt få pengar eller annan ersättning för en väldigt låg egen insats.
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Flertalet av dessa respondenter beskriver att denna bild snabbt krossades, antingen genom att

de fick en dålig magkänsla redan vid första mötet eller genom att de blev utsatta för olika

typer av sexuella övergrepp i samband med sugardejtandet. Dessa sträckte sig från tafsande

till våldtäkter, vilket för vissa ledde till chockuppvaknanden. En respondent beskrev att hon

utsattes för ett trauma i anslutning till sitt sugardejtande som ledde till att hon då kom till en

insikt: “Och då fattade jag väl liksom såhär det var lite för bra för att vara sant liksom”. Alla

avslutade dock inte relationerna direkt i samband med detta, utan upplevde i stället att

männen jobbade utifrån en gråskala där de vid varje möte försökte gå lite längre, vilket gjorde

det mindre tydligt när deras gränser överskreds.

“Men det är klart alltså man känner ju, jag hade inga gränser uppsatta för mig, men det är klart att

jag känner i en situation att ”Okej jag vill kanske inte göra det här med den här personen”, men så

känner man ändå okej, men han vill verkligen. Och han har gett mig så mycket så då blir det att

man går över sin gräns.”

Respondenten beskriver att hon inte hade några “gränser uppsatta” men att det ändå kändes

dåligt i situationen. Samtidigt var hon medveten om vad hon fick ut av relationen, och kände

en press utifrån hans önskemål. Detta ledde till att hon ändå kände att hon “går över sin

gräns” i relationen. Respondenten beskriver ett behov av att betala tillbaka en skuld, vilket

Hochschild (2012, ss. 162–165) beskriver att kvinnor gör i relationer till män. Ett sätt att

betala tillbaka skulden är att känsloarbeta, genom att bekräfta den andra partens önskemål och

behov. I detta fall upplevde respondenten att “han vill verkligen” vilket hon såg sig skyldig att

uppfylla utifrån att han “gett mig så mycket”.

Den här sidan som initialt betraktade sugardejting som något lättsamt går att koppla till

Upadhyay’s (2021) amerikanska studie där majoriteten underströk att de var ute efter kravlösa

relationer. Även om respondenterna hade denna förväntning inför sugardejtandet var det som

sagt inget som stämde överens med deras senare erfarenheter. Som beskrivet hade få samma

förväntning som erfarenhet.

De två tydliga utstickarna var en kvinna som såg på relationen som ett sätt att skydda sina

egna känslor, samt en respondent som gick in med inställningen att det var prostitution. Den

senare beskrev det som att det inte fanns något val, att det var ett jobb för att klara av sin

vardag. Den stora förändringen i hennes resa med sugardejting blev i stället att hon insåg att
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det var mycket jobbigare än hon initialt trott. Detta är ett återkommande tema hos våra

respondenter. De beskriver att det krävts mycket mer känslor inom ramarna för relationen än

de väntade sig.

“Det här kom ju med en fruktansvärd ångest. Ehm samtidigt som jag fick en finansiellt tillfällig

lättnad då jag kunde fortsätta betala min hyra, fortsätta ha råd med mat, eh och det är ju så man lätt

slussas in i prostitution. Att det blir ett återkommande trauma och sen ligger man i fosterställning i

några veckor tills man är tvungen att göra det igen.”

Respondenten diskuterar här sina delade känslor, hon ser å ena sidan att hennes tidigare

förväntning är uppfylld: hon får den finansiella ersättning hon sökte för att klara sin vardag

genom detta jobb. Å andra sidan följer en “fruktansvärd ångest” och ett “återkommande

trauma” med sugardejtandet. Denna dubbelsidighet gör att hon fortsätter att vara delaktig i

sugardejting, trots att hennes initiala förväntan på att det inte skulle vara så påfrestande

mentalt har spruckit   och exempelvis tar sig uttryck i hennes beskrivning ”sen ligger man i

fosterställning”. Denna sida vilken betraktar sugardejting som ett jobb går att koppla till

emotionellt lönearbete. Dessa respondenter har den gemensamma förväntningen att

sugardejting ska hjälpa dem finansiellt. På så sätt emotionellt lönearbetar de i relationerna, de

anpassar känslorna för den äldre partens skull för att i utbyte få någon typ av ersättning.

Respondenterna ersätts för det den äldre önskar och förväntar sig i relationen.

I stark kontrast till det ovan beskrivna återger en respondent att hon var chockad över hur låga

krav det var på vad som skulle inkluderas i en sugardejtingrelation. Detta exemplifieras i

citatet nedan.

“Ja, ja, men jag tänker också typ att.. typ som mig vi träffas bara, han köper med lunch och sen

sitter vi och pratar och sen så får jag cash för det. Jag trodde aldrig att det skulle va så enkelt. Jag

tänkte att man var tvungen att överlämna sig till en man, liksom att du är rent alltså, du nästintill

äger mig för att det här skulle kunna funka, till exempel. Men det är väldigt mycket enklare och

inte lika komplext som jag trodde att det var liksom.”

Respondenten ser det förvisso som en stadig extra inkomst, men har sitt på det torra utöver

relationen. Hon uttrycker i stället att männens förväntningar anpassades utifrån hennes

önskemål och att kraven var lägre än vad hon trodde, samt att hon innan hon testat på “tänkte

att man var tvungen att överlämna sig till en man”. Hon reflekterar här över vad som kan
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särskilja en sugardejtingrelation, men återkommer också senare till att hon brutit andra

relationer som inte har känts bra. Det är därför rimligt att ha i åtanke hennes förmåga att bryta

relationen låg dels i att hon såg något som var fel och dels i att hon hade de personliga

skyddsnät som gjorde att hon kunde lämna utan att lida stor finansiell skada eller få svårt att

få ihop vardagen. Hennes erfarenhet blev således att sugardejting var något mer lättsamt än

vad hennes utgångspunkt hade varit.

Respondenten som i stället beskrev det som ett sätt att skydda sina känslor från att bli sårade

upplevde inte heller att de initiala förväntningarna uppnåddes. Till skillnad mot flera av de

andra respondenterna i samma läger, som såg det som något lättsamt och kul att prova på från

början men ändrat sitt synsätt, beskriver kvinnan att det fortsatt är något lättsamt. Hennes

känslor blev dock mer involverade i relationerna än hon hade väntat sig när hon påbörjade sin

resa med sugardejting.

“Ja både ja och nej. Det som var jobbigt var att han var väldigt ja nu vet jag inte men han sa att

han var väldigt kär och han ringde väldigt mycket. Och för mig var det ju bara en rolig grej det var

klart att jag tyckte om honom väldigt mycket men inte på samma sätt som han, och till slut då

kändes det som att ja men det var det enda... liksom bara det jag ville inte det. Ja det kändes inte

bra, det kändes, ja jag vet inte det var nog att han, han tyckte nog om mig väldigt mycket och sen

så... det kändes bara så fel att han då... Ja men skulle lägga alla de här pengarna på och få vara med

mig och jag skulle ändå inte liksom komma till att känna mer än vad jag gjorde. Då skulle han lika

gärna kunna träffa en tjej som tycker om honom lika mycket tillbaka. Utan och liksom bli av med

en enda krona för det, det här var ju mer ja men en uppgörelse. Och sen när det gick ja men lite,

lite längre för honom, då tyckte jag att det vart det varit lite jobbigt. Det kändes så jag fick dåligt

samvete det samvete det kändes inte helt hundra gentemot honom.”

Här beskriver respondenten varför hon valde att avsluta en av sina sugardejtingrelationer.

Även om de gick in i det hela med samma förståelse för vad relationen skulle innebära

beskriver respondenten att hennes känslor förblev svalare än motpartens, vilket hon tyckte var

jobbigt. Samtidigt finns det tecken på att hon hade någon typ av känslor inför relationen,

eftersom det inte är för att hon blev obekväm som hon valde att bryta. I stället beskriver

respondenten ett medkännande för sin sugardaddy, där hon önskar honom en likvärdig

relation med någon som tycker om honom villkorslöst och att “han lika gärna kunna träffa en

tjej som tycker om honom lika mycket tillbaka”. Hon verkar således ha valt att avsluta

relationen utifrån det faktum att hon kände någon typ av känslor för motparten, om än inte
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romantiska så medkännande och genuina, då hon fick “dåligt samvete” och att det inte kändes

“helt hundra gentemot honom”.

I denna relation har respondenten jobbat med bunden autenticitet och behövt arbeta med sina

egna känslor inom ramarna för relationen. Känslorna kan förstås som bundna i den mån att de

kärleksfulla känslor hon uppvisat gentemot daddyn bygger på relationens ramverk och det

hon får ut av relationen, och inte återfinns utanför deras relation. Hon diskuterar som sagt att

det inte känns bra att föra honom bakom ljuset med sina känslor, om det romantiska aldrig

kommer finnas där. Samtidigt bygger relationen på ett visst samspel där hon ska uppvisa vissa

typer av känslor gentemot den andra parten. Att hon väljer att frångå detta till hans fördel

pekar på att hon har känslor hon bearbetat inifrån. Dessa känslor tar sig sedan uttryck i att hon

beskriver sitt samvete och att det faktiskt blir jobbigt för henne, eftersom hon på något plan

har bearbetat sina verkliga känslor för honom och inför relationen. Huruvida dessa känslor är

genuina eller ej är svårt att avgöra, det fanns från början en förväntan på att hon ska hysa

varma känslor för honom, vilket hon uppvisar. Detta kan dock vara en konsekvens av hennes

eget djupagerande där hon framkallat känslor hos sig själv, hellre än spontana känslor.

Den andra sidan som betraktar sugardejting som ett jobb går även den i samklang med den

tidigare forskningen, närmare bestämt till Crown och Roberts (2007) icke-agens. Trots att alla

respondenterna på denna sida inte är tydliga med vad deras sexuella vilja faktiskt är, är det

något som är underförstått. Snarare framgår det att de är villiga att ställa upp på diverse

aktiviteter, däribland sådana som involverar sex, mot betalning, eftersom ersättningen på

denna sida är det som respondenterna vill ha ut av relationen. I och med att sugardejting blir

mer som ett jobb för dessa respondenter fråntas makten från intervjupersonerna, där den äldre

parten snarare är de som fattar beslut över hur respondenternas sexliv ska se ut.

5.3 Makt och sugarbabies syn på mannens motivation

Avsnittet som följer fokuserar på makt, där bland annat sexuell icke-agens blir relevant, det

vill säga vem som har eller inte har makten över sin egen sexualitet (Crown & Roberts, 2007).

Makt och mannens förväntningar kopplar också till den tidigare forskningen där det

diskuteras hur sugarbabies i tidigare studier har placerat sig själva maktmässigt gentemot sin

sugardaddy.
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En vanlig diskussionspunkt under intervjuerna var just maktspelet. Här diskuterades det fram

och tillbaka vem som upplever att de har makten och vem som de facto har makten. Vissa

respondenter upplevde att de hade makten, andra menade att den låg helt i den äldre partens

händer. Det framkom även att en del sugarbabies från början ansåg att de hade makten, men

efter ett tag insåg att så inte var fallet. Detta tema delade vi därför in i Makt: Äldre parten och

Makt: Yngre parten.

“Ehm och jag är väldigt försiktig med män och för jag vet vilket övertag och hur utsatta vi kvinnor

är i dag i samhället. Så att man får nästan som kvinna lärt sig att vara väldigt analyserande liksom

och för att det här liksom första gången en kvinna eller vi kan ha övertaget och att han kan

verkligen sättas dit om man gör någonting. Så man måste vara lite, man måste vara lite självsäker

och analysera in i det minsta för att det ska gå runt för att man inte ska bli osäker. För vi säger att

jag blir osäker då kanske han har ehm.. han kanske ser en möjlighet att ”Oj nu kan manipulera

henne”. Så jag måste alltid ha övertaget i allt. För minsta lilla. Män är väldigt duktiga på att få

manipulera och de vet hur man gör, men då måste jag vara snäppet före att liksom ”det funkar inte

med mig liksom”. Så den.. Och typ liksom för min egna självsäkerhet också. Ehm så det är väl en

blandning mellan liksom hur jag ser på saker, hur jag blivit, hur jag har vuxit upp, hur jag ser på

saker, konflikter, allt det där. Som liksom har resulterat i att jag ändå kan upprätthålla en sån här

relation för att om en osäker tjej skulle gå in i en sån här relation med fel man, det skulle kunna gå

hur fel som helst. Och det vet jag.”

Det här är ett tydligt exempel på en respondent som under hennes relationer har ansett sig ha

makten, från det att hon påbörjade sitt sugardejtande till idag. Hon pratar mycket om att hon

upplever att hon “måste alltid ha övertaget i allt”, samt att hon uttryckligen gjort klart för

männen att de ska veta att de gör något olagligt genom att betala henne för denna typ av

relation. I och med detta menar respondenten att hon har övertaget, och männen i princip blir

maktlösa inför att hon, med hennes ord, från en annan del av intervjun, “kan förstöra hans liv

om jag vill”. Dessa raka ord mot sugardaddyn såg hon som en garanti för att dessa män inte

skulle försöka göra något hon inte gått med på, då de var medvetna om vilka konsekvenser

det kan ge genom att hon såg till att “vara snäppet före”. Detta tema var ett centralt fynd i

Kirkebys (2021) studie, då kvinnorna betraktade att de hade relativt hög makt i relationen

med männen. Detta skiljer sig dock från vår studie då den andra sidan, där den äldre parten

besitter makt, är övervägande.

Å andra sidan framgår det i citatet att hon menar “män är väldigt duktiga på att få

manipulera”. Därför menar respondenten att en tjej som är mer osäker än hon själv skulle
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kunna hamna snett, med fel man, i denna typ av relation: “det skulle kunna gå hur fel som

helst”. Hon trycker mycket på vikten av att löpande analysera och reflektera över relationen

för att undvika den typ av fällor och faror som hon kopplar till sugardejtandet. Det är inte bara

denna respondent som reflekterar över detta, majoriteten av våra respondenter upplever det i

sina relationer. I och med att det sker ett utbyte i relationerna är det flera respondenter som

uttrycker den äldre parten i maktposition. För att citera en av våra respondenter, hade en

sugardaddy kommunicerat till henne att: ”Du kommer inte få dina pengar eller handväska,

eller vad det nu är av värde av mig förens jag får mitt”. De flesta av respondenterna

sugardejtar för den ekonomiska biten, detta möjliggör att den äldre parten kan ställa krav och

reglera hur kvinnorna ska vara i relationen med dem. Vilket respondenterna menar i sin tur

bekräftar den äldres maktposition. Detta kan vidare kopplas an till icke-agens, avsaknad av

makten att kontrollera sitt eget sexliv (Crown & Roberts, 2007), eftersom respondenterna i

relationerna inte har makten att ta och fatta egna beslut. De är medvetna om att de inte

kommer få betalt förens de gått med på det den äldre önskar av dem. Därav hamnar besluten i

den äldre partens händer, som vanligen bland våra respondenter sätter ramarna för deras

sexliv.

Den äldre partens upplevda förväntningar och motiverande kraft är det tema som beskriver

vad sugarbabyn upplevde att sugardaddyn hade för förväntningar på relationen och på henne.

Det beskriver också vad sugarbabyn kunde utröna som motiverande krafter bakom den äldre

parten agerande, vilket i sin tur speglade hans förväntningar på relationen. Detta är alltså inget

från den äldres faktiska perspektiv, utan bygger på vad respondenterna tolkat in i deras

sugardaddies ageranden.

Temat går i mångt och mycket samman med makt-perspektivet, då makten påverkar vad

respondenterna upplevt att det finns för förväntningar på relationerna. Vissa skillnader kan

dock utrönas. Exempelvis resonerade flera respondenter kring varför den äldre parten hade

vänt sig till sugardejting, hellre än vanliga relationer eller klassisk prostitution. En förklaring

som flera respondenter kommer fram till är att det handlar om ensamma människor. Personer,

främst män, som inte har någon de känner att de kan prata med, eller som upplever att de har

dåliga relationer till de som annars skulle ha stått dem närmast. I dessa fall upplevdes en stark

motiverande kraft som att männen söker någon att umgås eller prata med.
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En annan aspekt som en sugarbaby upplevde vara en motiverande kraft hos männen var att de

ville bevisa för sig själva att de kunde få vem de ville.

“Ja alltså, jag har ju frågat ut de här väldigt mycket och alltså gemensamt är att. De alla har varit...

Alltså det jag hittat ut. Det är att alla har varit väldigt så här osäkra pojkar som har vart... Ja men

såhär, inte fått tjejer när de har varit ung och gått i skolan. Och så känner de nu i vuxen ålder att de

vill bevisa för sig själv att de kan få de här snygga tjejerna dom inte kunde få förut. Så att det är

någonstans att de vill hävda sig, liksom för sin egna del och få sig själv att känna sig bättre. Och så

är det ju den här makten att de känner att ja men dem kan köpa... Köpa sig till unga, snygga tjejer.”

Respondenten beskriver här hur hon under dejtandets gång har mött flera män och sett

mönster i deras beteenden. Det hon konstaterar är att männen hon mött har någon typ av

mindervärdeskomplex och vill bevisa för sig själva att de kan få vem de vill, “de kan få de här

snygga tjejerna dom inte kunde få förut”. Det handlar främst om att bevisa för sig själva att de

kan få dessa tjejer, då majoriteten inte ville bli sedda med henne, eftersom detta medför risker

gällande deras eget rykte. Det kan ses som en typ av Compensated Dating, där den yngre

parten ska ses som en vacker utsmyckning som ska finnas där för uppmärksamhet. En

skillnad här är att respondenterna, som tidigare nämnt upplever en tydlig förväntan på sex,

vilket enligt Sculls (2020) undersökning inte var normen i denna typ av relation. En

ytterligare skillnad är att utsmyckningen hon ska utgöra verkar vara för mannens egen skull,

hellre än en utsmyckning för omvärlden att se, då alla inte ville riskera att bli sedda

tillsammans med sin sugarbaby.

I slutet av citatet kommer respondenten in på något intressant, hon pekar på att de vill bevisa

att de kan få vem de vill, att de kan köpa vem de vill: “Köpa sig till unga, snygga tjejer”. Här

handlar det om att de nu har en makt de inte hade som tonåringar, samt om att kunna köpa en

annan människa. Parallellen till sexhandel blir tydlig, och är något flera respondenter tar upp.

Den äldre parten får uppleva att de har makten att köpa en annan människas kropp, utan att

behöva erkänna för sig själva att det är sexhandel. På så sätt menar flera av respondenterna att

personen kan rädda ansiktet inför sig själv. Denne behöver då inte se på det som något

smutsigt, och i förlängningen inte se på sig själv som någon som begår en smutsig handling.

Slutligen kan vi konstatera att maktordningen verkar ha haft en större inverkan på relationen

om sugarbabyn gått in i relationen med ekonomisk ersättning som motiverande kraft.
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5.4 Sugarbabies motiverande kraft

Följande avsnitt knyter an till motivation till dejtandet, vilket tidigare diskuterats i avsnitt 2.4

där Scull (2021; 2022) identifierade ett antal anledningar till att ingå i en sugardejtingrelation.

Dessa anledningar att delta i en sådan relation knyter även an till respondenternas förståelse

av sugardejting tidigare i resultatet.

Gemensamt för de flesta av respondenterna har varit att de börjat sugardejta för den

ekonomiska ersättningen. Här har man nämnt att sugardejting har varit lämpligt eftersom det

är ett snabbt sätt att få snabba pengar på. Det har antingen varit för att man akut behövt lösa

ett ekonomiskt problem eller för att man helt enkelt vill tjäna lite extra. Ett annat motiv till att

sugardejta har varit för att det är äventyrligt och spännande. Många påpekar att de velat prova

något nytt och exalterande, vilket sugardejting enligt flera av respondenterna innebär.

Samtliga teman som vi funnit som motivatorer till dejtandet finns i den tidigare forskningen.

Både Scull (2021; 2022) och Gunnarsson & Strid (2021; 2022) fann att den ekonomiska biten

var den vanligaste drivkraften. Scull (2021; 2022) lyfte att få hittade kärlek via sugardejting

vilket överensstämmer med vår studie, där det var ytterst få som nämnde att de hoppas på att

uppleva och hitta kärleken. I Gunnarsson & Strids (2021; 2022) fann man även motivatorer

som ömhet och äventyr, där det sistnämnda kan kopplas an till denna respondent:

“För mig och vad jag använder det till är väl lite att det är lite spännande, lite vågat typ och att

man smyger lite med det. Man får liksom smyga med vilka man berättade till och sen så får jag en

extra, jag får extra cash för att jag jobbar inom vården och tjänade inte asbra så att det är liksom ett

sätt för mig att underlätta i min vardag så. Så det är liksom en blandning mellan att underlätta i

vardagen med pengar, pengar stress, samt att det är lite spännande och lite förbjudet typ.”

Respondenten understryker att sugardejtandet enligt henne innebar en spänning i vardagen.

Hon menar på att sugardejting är något som är “lite förbjudet” och därför är detta något som

hon inte är offentlig med. Dessutom tycks även pengar vara en ytterligare motivator, där

ersättningen från sugardejtandet kompletterar inkomsten från hennes vardagliga

sysselsättning. I sin tur menar respondenten att det underlättar hennes vardag.

Motivation kan ses som den inledande kraft, eller lockelse, som driver in personer i

sugardejtandet. När de väl har ingått i en relation uppstår helt nya situationer. De kan dels få
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en tydligare bild av faktiska möjligheter och problem som uppstår och dels skapa strategier

för att hantera dessa situationer.

5.5 Hanteringsstrategier hos sugarbabies

Nedan är det avsnitt som tydligast knyter an till teoriavsnittett, då vi uttryckligen berör

hanteringsstrategier, där bunden autenticitet och ytagerande blir centrala begrepp.

Hanteringsstrategier har vi sett som en kunskapslucka i den tidigare forskningen, då det

funnits en avsaknad av artiklar på ämnet. Därav ser vi ett behov av att göra en starkare

teoretisk förankring. De risker som beskrivs nedan är sådana respondenterna själva har

identifierat, och tolkas således utifrån deras beskrivna föreställningar om dessa.

I materialet har vi identifierat både explicita och implicita beskrivningar av

hanteringsstrategier i samband med sugardejtandet. Exempel på underteman är Rolltagande

och Nätverk. I materialet har vi kunnat knyta dessa underrubriker till andra teman, som

påverkat respondenternas hanteringsstrategier, där säkerhet är en stor påverkansfaktor. En

ytterligare del som påverkat respondenternas hanteringsstrategier är hur de har pratat om

fenomenet. Även detta utgör ett eget tema, med följande underkategorier: Öppenhet med

anhöriga, Skam och Uppfattad respons av andra.

Skam och uppfattad respons är två separata underrubriker, eftersom att prata om fenomenet

även innefattar att välja att inte göra just det. Här är skam den största och tydligaste

påverkansfaktorn till att inte anförtro sig till ett nätverk eller berätta om situationen för sina

anhöriga. Uppfattad respons av andra fokuserar i stället på hur sugarbabies upplever att de blir

bemötta när de väl berättar om det. Det vanligaste som beskrivs är en initial chock som sedan

leder till en mer öppen diskussion, där de beskriver att de får chansen att förklara sig och sina

val.

“Deras uppfattning är väl alltså först när jag säger att jag har en sugardaddy, då tänker de ”Okej

då, har du liksom sex och sen så får du pengar?”. Det är deras första tanke, men sen har jag liksom

lagt upp det så att jag har liksom ändrat deras synsätt, så han får någon att prata med och han får

en kvinnlig vän och han underrättar i min vardag. Så först i början när det liksom bara ”Oj jävlar

du säljer dig själv”, tänker folk. Men men sen lägger man upp det på ett helt annat sätt så ändras

det synsättet rätt fort.”
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Citerat ovan är en sugarbaby som upplever just detta, att den initiala responsen måste få lägga

sig för att hon ska kunna diskutera vad det är hon faktiskt gör inom ramarna för sin relation.

Samtidigt är det här en person som från början har valt att vara öppen med närstående, vilket

gör att hennes fall inte är typiskt för alla intervjupersoner. Men de som har resonerat som

denna respondent har sett liknande tendenser. De upplever att de har fått arbeta för att bli

förstådda, vilket i citatet diskuterats ovan “jag har liksom ändrat deras synsätt”. Detta kan ses

som ett hinder man behöver ta sig över för att kunna berätta. Den inledande reaktionen pekar

på att man kan bli dåligt bemött, då människor direkt kopplar det till prostitution “har du

liksom sex och sen så får du pengar?”. Det har då ställts ett krav på individen att kunna

förklara vad man gör, då respondenterna i en överhängande majoritet menar att de själva inte

sysslar med prostitution och därför känt ett behov att särskilja sig från det. Detta har också

varit en av rädslorna hos de som valt att inte berätta, att bli dåligt bemötta. Dels av sina

anhöriga, dels av samhället i stort, de har varit oroliga över vad det ska finnas för långtgående

konsekvenser om de berättar vad de varit en del i, eller utsatta för. Den starkaste rädslan finns

här hos de individer som har insett inför sig själva att det de gör kanske är prostitution, vilket

ökat på vilket sätt de skäms över sin delaktighet.

Majoriteten av respondenterna har beskrivit hur de under lång tid inte velat dela med sig av

sin inblandning i sugardejting, av rädsla för att bli dömda. Som en respondent beskriver att

hon blev bemött när anhöriga fick reda på hennes sugardejtande: “du lekte med elden och du

blev bränd”. Något som ytterligare minskat benägenheten hos respondenten att dela med sig.

Detta tabu har lett till att de har klistrat på sig ett leende och utåt hävdat att allt varit bra och

som vanligt, även när de upplevt att deras inre känsloliv har svajat. När de som valt att vara

öppna har berättat för närstående om sitt sugardejtande, både det positiva och det negativa,

har de flesta dock upplevt en nyfikenhet hos den de berättat för. En annan respondent

beskriver en närståendes reaktion som följer “hon är ju lite likadan som mig, så här vågad och

vill testa så hon tycker det är askul”. Detta har mildrat det upplevda tabut, vilket i sin tur har

hjälpt personerna hantera sina känslor inifrån.

De som har valt att vara öppna menar att fördelarna överväger nackdelarna här. De har pekat

på att någon vet var man är, något som är en trygghet i sig. Men resonerar också att det finns

en trygghet i att veta att andra varit med om liknande saker, vilket har gjort det lättare att

berätta för andra i samma situation, jämfört med närstående. I samtliga av dessa fall kan vi se
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hur de har tagit sig tid, och gett sig själva möjligheter, att hantera sina känslor. Känslan av att

de har kunnat berätta för någon verkar ha tillfört en acceptans inför sig själv.

“Så det är ju liksom ett socialt stöd av andra som kommer från liknande erfarenheter. Och ju mer

jag har engagerat mig i det desto mer har jag fått insikt om hur otroligt många, som sagt

övervägande kvinnor som lever i en liksom hemlig prostitution. Jag har träffat tjejer som, alltså

levt totala dubbelliv precis som jag.”

En respondent som har varit extremt utsatt i sin situation menar att hon inte känt att det

hjälper i någon större utsträckning, eftersom ingen har varit med om exakt samma. Något som

lett till en extrem känsla av ensamhet. Hon tillstår dock vissa fördelar med att hitta ett nätverk

att befinna sig i, då ett sammanhang i viss mån avlastar den ryggsäck hon bär på, genom att få

ett “socialt stöd av andra som kommer från liknande erfarenheter”. Hon upplevde även att det

fanns en lättnad i att träffa andra som det gått bra för efteråt, något som faller utanför citatet,

trots att det inte upplevdes hjälpa henne att prata om sin egen upplevelse. Till skillnad från

respondenterna som valt att vara öppna med närstående uppger respondenten att hon likt

många andra “levt totala dubbelliv” och inte berättat för någon om sitt sugardejtande. På så

sätt har hon inte kunnat vara öppen och i stället satt på sig en mask.

“Jag vet inte om de skiljer sig alltså. De skiljer sig kanske inte så mycket egentligen typ.. Jag låtsas

ju vara gay för dem, alltså typ så här, jag låtsas ju gå igång på det de går igång på liksom. Så alltså.

Jag vet inte om det skiljer sig, kanske mer från min sida, men kanske inte för deras del.”

Ett tydligare exempel på att sätta på sig en mask och leva upp till förväntningar presenteras i

citatet ovan. En manlig respondent beskriver hur han ytagerar i interaktionen med sina

daddies, och att han upplever att det är ett starkare ytagerande kopplat till män än när det är

kvinnor, vilket påverkas av respondentens egen sexualitet, “jag låtsas ju vara gay för dem”. På

så sätt projiceras ett uttryck för dessa män, som inte samspelar med respondentens egna

känslor. Att inta någon typ av roll kan således ses som en hanteringsstrategi för att kunna

fortsätta. Respondenten beskriver också sitt sugardejtande som en väldigt tydlig jobbsituation.

Vi kan därför likna hanteringsstrategin med Hochschilds (2012, ss. 4–8) beskrivning av

flygvärdinnor som sätter på sig ett leende, kläder och smink som skapar deras roll. Han pekar

på att han låtsas inför den andra parten och hur hans känslor därför ter sig annorlunda i

relationen, detta fejkande kan ses som liknande till hur flygvärdinnan försöker leva upp till

kundens förväntningar.
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Ett liknande sätt att ytagera som beskrivs är att förställa sig från den man är till vardags, som

om man intar en roll, något som även det stämmer väl överens med Hochschilds (2012, ss.

6–8) emotionella lönearbete. Detta exemplifieras av en respondent med att hon förändrar sina

känslor genom att ha på sig speciella kläder och förställa sitt hår och smink. Allt för att “föra

mig till ett annat sammanhang än vad jag har i mitt dagliga liv och det är ju förmodligen

någon slags överlevnadsstrategi för att kunna fortsätta mitt vanliga liv” som respondenten

beskriver. På så sätt blir det tydligt att intervjupersonen alienerar en del av sig själv för att

kunna fortsätta sugardejta.

Utöver dessa var det några individer som sa att det var i vår intervjusituation de för första

gången, eller nästan första gången, pratade med någon utöver professionellt samtalsstöd om

sina upplevelser. De personer som valt att inte berätta för någon uttryckte också att de hade

utsatts för övergrepp i samband med sugardejtandet, vilket ledde till en känsla av skam som

de uttryckte att de hade tryckt undan.
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6. Avslutande diskussion

6.1 Summering av resultat och analys

I detta avsnitt följer en summering av studiens resultat och analys med utgångspunkt i vårt

syfte, vilket är att undersöka hur svenska sugarbabies förstår sugardejting. Vidare är syftet att

undersöka hur sugarbabies förhåller sig i relationerna med sina sugardaddies, samt hur de

hanterar känslor i samband med scenarion de ställs inför i anslutning till sitt sugardejtande.

Detta bemöts utifrån våra frågeställningar, vilket utgör strukturen för denna del.

Vår första frågeställning är Hur definierar sugarbabies sugardejting? Här har vi funnit att

samtliga respondenter ställer sugardejting i relation till prostitution eller sexhandel. Även om

majoriteten inte betraktar den egna relationen som en del av detta tar man hjälp av de

närliggande fenomenen för att sätta sugardejting i kontext. Gemensamt är vidare att

respondenterna kan se hur sugardejting i vissa sammanhang skulle kunna vara prostitution

eller sexuellt utnyttjande. De personer som anser att det är, eller oftast är, prostitution eller

sexuellt utnyttjande är de som själva blivit utnyttjade och utsatta för trauman. Dessa personer

beskriver också en typ av maktlöshet i relationen till sin sugardaddy. Även de som inte

betraktar det som prostitution kan se, och i viss mån förstå, att andra betraktar det som

prostitution. De anser att sugardejting är något spännande och ett sätt att tjäna lätta pengar på.

Värt att förtydliga här är att personer som inte beskriver att de har blivit sexuellt utnyttjade

inte heller drar starka kopplingar till prostitution. Denna grupp trycker på att man kan ha

sugardejtingrelationer som inte ska behöva bli för personliga, samt att sex inte är en

nödvändighet inom ramarna för relationerna. En majoritet av respondenterna menar att

fenomenet är glamoriserat och det beskrivs att förväntningarna på hur enkelt det ska vara inte

uppfylls i verkligheten. I stället finns krav som döljs innan man själv är en del av

sugardejtandet.

Definitionen är så pass vag att flera respondenter beskriver det som nästintill ett problem, att

man inte riktigt förstod vad man gav sig in i. Detta kan även ses i stycket ovan, där

definitionen blir väldigt spretig beroende på ens erfarenheter. När det inte finns en

samstämmig bild inom gruppen bidrar detta till att hålla konceptet diffust, vilket bidrar till

lockelsen att själv pröva på. Detta knyter an till vår andra frågeställning: Vilka möjligheter

och problem upplever sugarbabies med sugardejting?
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Snarare beskrivs det att den fina paketeringen gör att man glömmer bort att sugardejting kan

leda till sexarbete. Respondenterna lyfter att det därför finns en risk att bli utsatt både mentalt

och sexuellt, givet att man träffar fel person, vilket enligt vissa respondenter är mer eller

mindre samtliga sugardaddies. En majoritet av respondenterna menar även att det finns en

fara i förväntan på sex, där betalningen i relationen gör att risken ökar för att delta i aktiviteter

man själv egentligen inte vill. En orsak till detta är en upplevd skuld till den äldre parten, och

ett behov av att bjuda igen efter att denne har gett saker eller betalning till den yngre. I och

med detta så finns även de som pekar på att den äldre parten besitter någon typ av makt. De

som inte själva betraktar sig vara underordnade den äldre parten i maktordningen lyfter trots

det att det finns en stor risk att bli manipulerad till följd av obalansen i relationen.

Samtidigt finns det möjligheter som blir tydliga, och som i viss mån beskriver varför

respondenterna ingår, eller har ingått, i dessa relationer. Majoriteten menar på att det är ett lätt

sätt att tjäna pengar på för en låg insats. Många beskriver det som att det är en extra lön, som

gör att man kan unna sig lite extra och leva lite lyxigare än på den vanliga lönen. Samtidigt

finns det de som har sysslan som sitt ordinarie jobb och ser det som en nödvändighet, och att

de inte hade klarat sitt vardagliga liv utan den ersättning de får ut av relationerna. På så sätt

blir lönen central och ger en möjlighet till arbete. En ytterligare möjlighet med sugardejting

enligt våra respondenter är chansen att få uppleva saker som man annars inte har råd med,

eller skulle lägga pengar på. De beskriver därigenom att sugardejting kan innebära ett äventyr

med någonting som är utöver det vanliga. De pekar även på en uppfattad bortskämdhet, där de

får gåvor och behandlingar som de annars inte hade försett sig med. Självklart finns här en

baksida, på vad de upplever sig behöva ge för att få dessa saker, men de ser ändå detta som

motivering till sugardejtandet och pekar på möjligheterna det medför.

Det för oss in på andra frågeställningens följdfråga, Och hur hanteras dessa?, vilket åsyftar

möjligheter och problem kopplat till sugardejtandet. Att behöva delta i sexuell aktivitet med

sin sugardaddy hanteras och motiveras genom att se till den ersättning de får, oavsett om det

är monetärt eller upplevelsefokuserad ersättning. Vissa motiverar det även med vad de

beskriver som riktiga känslor för den äldre parten. De flesta hanteringsstrategier fokuserar

dock på de beskrivna negativa aspekterna av sugardejting. Om vi ser till de respondenter som

upplevt övergrepp i sina sugardejtingrelationer beskriver de att de initialt har försökt trycka

undan sina upplevelser, och många beskriver att de valt att inte prata med närstående om vad
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som har hänt. I stället har vissa försökt gå vidare utan att bearbeta vad som har hänt. Efter ett

tag har en del av dessa dock uppsökt terapi för att hantera vad de varit med om. Andra har

bara delat med sig till sina närmaste anhöriga om sina relationer, även om det här inte

specifikt handlat om trauman eller ens vad de gör i relationen. Snarare handlar det om att de

för deras egen säkerhet har delat med sig om var och när de träffar de äldre parterna, för att

någon ska veta var de befinner sig och således skapa en trygghet hos den egna individen.

Utöver dessa finns det de som inte upplevt att de kunnat prata med sina anhöriga om

sugardejtandet. I stället har de funnit stöd i andra typ av kontaktnät, främst där det finns

individer med liknande typer av erfarenheter. Dessa personer beskriver det som något

skamligt och jobbigt att bära på, vilket också lett till beskrivningar om rolltagande. Där har de

skildrat att de bland annat förändrat sitt yttre för att få avstånd från den de är i rollen som

sugarbaby.

6.2 Resultat och analys i relation till tidigare forskning

Studiens resultat har presenterats med tidigare forskning i åtanke. Nedan presenteras de

centrala i fynden tematiskt utifrån upplägget på den tidigare forskningen.

Vår undersökning pekar på tendenser till sexuell icke-agens hos våra respondenter, snarare än

sexuell agens, makten över deras eget sexliv är alltså begränsad. Med tanke på att det sker ett

utbyte av ersättning i relationen hos samtliga respondenter pekar det på att den äldre parten

har makt att styra över den yngre partens sexliv. Även om ett fåtal av respondenterna menade

att de aldrig skulle göra något mot sina egna önskemål var detta inte representerat hos

majoriteten. Fler av de yngre känner i stället skuld och att de vill “betala tillbaka” i relationen

genom att låta den äldre avgöra ramarna för relationen. Med tanke på att flera menar att sex är

något som förväntas av relationen rör detta även hur den yngre partens sexliv ska se ut.

Därmed kan respondenternas upplevelser jämföras med den agens som kopplas till

prostituerade – där samtycke, valfrihet och sexuell agens begränsas (O’Connor, 2017).

Samtliga respondenter är eniga om att det sker ett utbyte i relationen, där den äldre betalar den

yngre för umgänget på något sätt. Detta stämmer väl överens med Kirkeby et al.´s (2021)

fynd. Vidare stärks Kirkeby et al. (2021) och Motyls (2013) resultat om att det i de allra flesta

fall finns en förväntan på sex. De som hade tidsmässigt långa relationer med sina daddies
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menade att sex var något återkommande, och det var även närvarande i de flestas kortvariga

relationer också, vilket styrker fynden i såväl Kirkeby et al. (2021) och Gunnarsson och Strids

(2021; 2022) studier. Detta stämmer dock inte i alla fall, då vissa av våra respondenter

menade att sex inte alls behöver vara en del av relationen. Det pekar i stället ytterligare på den

gråzon Nayar (2017) menar att sugardejting befinner sig i. Alla respondenter verkar ha sina

egna uppfattningar, som på många punkter skiljer sig åt. Vissa menar att det är en typ av

sexarbete, medan andra likställer det med ett traditionellt dejtande som förvisso innehåller

ersättning.

Deras egna definitioner av sugardejting beskriver något som sammantaget ligger relativt nära

Compensated Dating, hellre än Transactional Sex. Det vill säga, de kompenseras främst för

sitt umgänge, även om sex oftast är en del av relationen, och förväntningarna på relationerna

är inte att de ska vara varaktiga och övergå till “vanliga” förhållanden (Li, 2015; Zembe et al.

2013). En viktig avvägning här var att alla respondenter inte menar att sex behöver, eller är,

en del av deras relationer. För att knyta an till Scull (2020) kan vi koppla våra respondenters

uppfattningar av sugardejting till olika delar av spektrat Sugar Relationships. I enstaka fall

handlar det om regelrätt Sugar Prostitution eller Pragmatic Love, det vill säga prostitution

eller en förväntan på att relationen ska leda till något långsiktigt monogamt. Mestadels rör sig

våra respondenters beskrivningar av fenomenet mellan Compensated Dating, Compensated

Companionship och Sugar Dating. De båda compensated-typerna karakteriseras av att de

primärt ersätts för sitt umgänge, hellre än sexet. I Sugar Dating är det i stället tvärtom, där det

centrala är ersättningen för sex och att umgänget följer därtill. De som placerar sina relationer

närmre Pragmatic Love anser inte att de specifika relationerna är sugardejting. Därmed anser

sugarbabies att de relationer som mest liknar vanligt dejtande, eller är mer vänskapliga utan

sex som inom Sugar Friendship, inte bör ses som sugardejting även om relationerna växer

fram ur ett sådant sammanhang.

Två skillnader vi fann i sugarbabies upplevelser jämfört med den tidigare forskningen var vad

de var ute efter och maktperspektivet. Upadhyay (2021) menade att en viktig del för

sugarbabies var att ha en kravlös relation. Vi fann i stället att majoriteten hade tydliga

förväntningar på både sig själv och den andra parten inom relationen. Det var bara någon

enstaka som var ute efter en kravlös relation, och detta var således avvikande hellre än

normen. En ytterligare skillnad vi fann var att majoriteten av våra respondenter inte ansåg sig
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ha makten i relationen med sina daddies. Detta skiljer sig från Kirkebys et al. (2021) studie,

som fann att sugarbabies hade relativt hög makt i sina relationer.

Precis som Gunnarsson och Strid (2021; 2022) samt Scull (2021; 2022) fann var pengar eller

annan ersättning det som lockade våra respondenter till att börja sugardejta. Däremot verkade

inte det tabu kopplat till att diskutera ersättning som Recio (2021; 2022) tar upp vara särskilt

förekommande hos våra respondenter. Även om vissa menar att det är lättare att få gåvor som

man sedan lämnar tillbaka för pengar pekar vår studie snarare på att monetär kompensation är

relativt öppet accepterat och diskuterat inom relationerna.

6.3 Resultat och analys i relation till teori

Hos våra respondenter ser vi snarare tendenser till bunden autenticitet än sexuell utlösning.

Detta med tanke på att de flesta av våra intervjupersoner lyfter att deras daddies ställer både

emotionella och fysiska krav på den yngre parten. Emotionellt kan det handla om terapi eller

att ha någon att prata av sig med, men även en förväntan på en personlig relation där den äldre

släpps nära inpå livet. Fysiskt har många krav på en implicit, och i vissa fall explicit,

förväntan på sex eller sexuella akter. Detta kan ställas i kontrast till om det rört sig om sexuell

utlösning, där den yngre endast väntas ge av sin kropp utan att det är personligt. Här är det

både personligt och långsiktiga relationer, där det finns återkommande inslag eftersom

daddyn är intresserad av en viss person och den relation denna sugarbaby kan tillhandahålla.

Majoriteten av respondenterna betraktar sitt sugardejtande som ett jobb, vi kan därför se att

det är ett emotionellt lönearbete de utför. Detta för att kunna bemöta de krav som den äldre

parten ställer på dem. Med tanke på att de flesta lyfter att den äldre äger någon typ av makt

för att avgöra hur relationen ser ut, speciellt i anknytningen till betalningen, pekar på att de

utför ett emotionellt lönearbete. På så sätt kan vi också jämföra våra respondenter med

Hochschilds flygvärdinnor, där de på något sätt förställer en del av sig själv för att projicera

en önskad bild mot kunden. De känsloarbetar för kundens skull hellre än för sin egen.

Detta i sin tur för oss in på ytagerande, då de främst beskriver att de intar en roll utåt baserat

på vad deras daddies önskar att de ska vara. Det har till exempel varit att påvisa en annan

sexualitet, eller bära andra kläder för att leva upp till deras förväntningar. Även om ett par av

våra respondenter beskrev att de hade djupare relationer med sina daddies menade majoriteten
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att de satte på sig en mask eller projicerade en bild som inte stämde överens med de känslor

de upplevde, och gav inte någon beskrivning av att de försökte förändra denna oenighet inom

sig själva. Detta bland annat på grund av att de flesta ser det som ett arbete, som de beskrev

att de inte är helt nöjda med. Det är i stället mer av ett jobb som man måste släpa sig till,

hellre än ett drömjobb som man investerar hela sin själ i.

6.4 Resultat och analys i relation till metod och uppsatsens svagheter

Den metodologiska diskussionen har tidigare presenterats i uppsatsens metodavsnitt. Här är

det således endast relevant att ta upp och reflektera över de påverkansfaktorer som uppstått,

eller uppmärksammats, under studiens gång.

Även om studien inte syftar till någon typ av generaliserbarhet är det relevant att poängtera

vårt småskaliga urval. Detta kan leda till att framtida studier på samma ämne genererar helt

andra resultat än i vår studie. Antalet respondenter är dock anpassat till uppsatsens omfång

och en mer storskalig datainsamling hade, i och med tidsbegränsningen, begränsat våra

möjligheter att djupgående analysera det insamlade materialet. Vi anser således att en rimlig

avvägning har gjorts mellan dessa aspekter.

Vidare kan resultaten ha påverkats av det faktum att vi inte nått alla grupper som faller in

under sugardejting. Dels avstod flera personer till följd av att ingen kompensation erbjöds för

deltagandet, vilket kan tänkas vara en specifik grupp. Dels uttryckte flera personer, både

bland våra respondenter och bland de potentiella respondenter vi var i kontakt med, att de var

osäkra på om det de varit del av var sugardejting eller ej. På så sätt kan vi reflektera över

huruvida vår annonsering, som uttryckligen sökte personer som hade erfarenhet av

sugardejting, gjorde att personer som var tveksamma inte kom i kontakt med oss. Samtidigt

gjordes en avvägning för att vi inte skulle lägga fram en definition, utan låta respondenterna

själva avgöra huruvida deras erfarenheter passade in. Det kan också tänkas att vissa inte

betraktar sig själva som sugarbabies, utan som något närliggande. Ett fåtal av våra

respondenter pekade på att de upplevde att unga män i större utsträckning såg på sig själva

som eskorter om fysiskt sex var involverat. Även om sex passar in i forskningens definition

av sugardejting kan deras egen betraktelse av sig själva ha lett till att de inte kände igen sig i

vårt respondentsökande. Att vi inte nådde män i någon större utsträckning kan alltså ha

påverkat våra resultat, eftersom ett för litet urval inte ger någon större helhetsförståelse.
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6.5 Implikationer för framtida forskning

Bristen på män i vår studie är en nackdel, och något vi uppmuntrar andra att forska på

framöver. Vi upplever att den tidigare forskningen i mångt och mycket tar för givet att den

yngre parten i en sugardejtingrelation är en kvinna. Vår studie implicerar att även män kan

vara sugarbabies, både då vi mött manliga sugarbabies, samt genom att våra kvinnliga

respondenter i samtalen tagit upp de manliga sugarbabies de känner till. Detta bör tas fasta på

i vidare forskning. Vi upplever dock att kontaktsätten verkar behöva anpassas för att nå den

delen av gruppen.

Vi har försökt urskilja sugarbabies hanteringsstrategier ur deras egna berättelser. Det finns

fortsatt en forskningslucka där man mer direkt tar fasta på vilka typer av hanteringsstrategier

de nyttjar, samt hur de mer direkt ser på det själva och hur dessa hanteringsstrategier påverkar

sugarbabies. Vi tror att det kan bidra till att nå sugarbabies om vi ser dem som individer med

hanteringsstrategier i vardagen, hellre än att automatiskt placera dem i ett fack som offer och

tillskriva dem en verklighetsbild de kanske inte känner igen, eller vill identifiera sig med.

Under våra intervjuer framkom även hur viktigt det är att låta målgruppen bli hörda. Vid

många intervjuer tryckte de själva på detta, och hur viktigt de kände att det var att deras

historier kom fram för att skapa en öppen diskussion om ämnet och ta bort de eventuella

slöjor som finns kring ämnet.

Till sist vill vi nämna att det inte är avgörande vad vi som extern part tycker och tänker om

sugardejting, för som vi har kunnat se finns det också internt en stor bredd i erfarenheter och

åsikter. Även om vi som sagt inte haft sexhandeln som utgångspunkt i studien, som vi belyst

som en forskningslucka, har vi förvisso kunnat se paralleller dras med sexarbete bland våra

respondenter. En överhängande majoritet av dessa upplever inte att de deltagit i prostitution.

Detta är hellre något de kan se som något potentiellt förekommande ur ett utifrånperspektiv.

Samtidigt vill vi trycka på att många av våra respondenter har blivit utsatta för sexuella

övergrepp i samband med sugardejting, vilket även varit en orsak till att de velat ställa upp i

studien. Det är således extra viktigt för oss att slutligen belysa deras upplevelser av den mörka

baksidan av sugardejting och ge våra respondenter den representation de saknat. Av de vi har

intervjuat uttrycker hälften av respondenterna att de upplevt övergrepp kopplade till sitt

sugardejtande. Bland de som inte uttrycker att de blivit utsatta för övergrepp menar två
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stycken att de hamnat i situationer där de gjort saker sexuellt som de aldrig hade deltagit i om

det inte var för betalningen som följt.
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8. Bilagor

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide

Inledande text som läses upp för respondentens samtycke:

Nu börjar vi inspelningen. Först vill vi bara dela med oss av information för samtycke till

intervjun. Intervjuns fokus är som sagt dina erfarenheter av sugardejting. Intervjun spelas in

för att kunna transkriberas och raderas direkt efter detta.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst, utan förklaring, avbrytas av dig

utan någon typ av konsekvenser. Det insamlade materialet kommer förvaras så att endast vi

och vår handledare har tillgång till det under arbetets gång. Materialet kommer under

transkriberingen att anonymiseras och avidentifieras. Materialet kommer vidare att analyseras

och publiceras i form av en C-uppsats vid den Sociologiska institutionen vid Uppsala

universitet. Samtycker du till att delta?

Teman:

● Kontaktskapande

● Motivation

● Definition

● Öppenhet

● Ersättning

● Fortsätta/sluta dejta

● Sugardejting i andra kontexter

58



8.1 Bilaga 2: Informationsbrev

Informationsbrev till respondenter inför deltagande i studien

Uppsala universitet

Sociologiska institutionen

Till NAMN

En förfrågan om deltagande i studie

Vi är två studenter som arbetar med vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker vi

upplevelser kring sugardating, oavsett om man är/har varit aktiv eller om man bara

har testat och ångrat sig. Det handlar om att undersöka personers egna erfarenheter,

hur man kom i kontakt med sugardating, och dina personliga upplevelser i den mån

du är redo att dela med dig.

Du tillfrågas därför i din egenskap som någon som testat på sugardating om att

delta i vår studie. Data samlas in under våren 2022 genom intervjuer, antingen via

videosamtal, eller vanligt samtal – det är upp till dig som intervjuas vad du är

bekväm med. Intervjuernas fokus är som sagt dina erfarenheter av sugardating.

Intervjuerna spelas in för att kunna transkriberas och raderas efter detta.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst, utan förklaring, avbrytas

av dig utan någon typ av konsekvenser. Det insamlade materialet kommer förvaras

så att endast vi och vår handledare har tillgång till det under arbetets gång.

Materialet kommer under transkriberingen att anonymiseras och avidentifieras.

Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid

den Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Vid frågor står det dig fritt att kontakta:

Anna Viktorsson: eller

Julia Jedeberg:

Med vänliga hälsningar,
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Anna Viktorsson och Julia Jedeberg, Studenter

Handledare: Markus Lundström
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8.3 Bilaga 3: Arbetsdeklaration

Deklarering:
Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att

gemensamt klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange

nedan för var och en av uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i

färdigställandet av er uppsats. Deklareringen placeras sedan som bilaga i

uppsatsen.

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)

Författare 1: 50% Författare 2: 50%

Tidigare forskning

Författare 1: 50% Författare 2: 50%

Teorikapitel

Författare 1: 50% Författare 2: 50%

Metodkapitel

Författare 1: 50% Författare 2: 50%

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling,

transkribering)

Författare 1: 50% Författare 2: 50%

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat

Författare 1: 50% Författare 2: 50%

Diskussionskapitel

Författare 1: 50% Författare 2: 50%
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Bilagor

Författare 1: 50% Författare 2: 50%

Genomläsning av färdigt manus/korrektur

Författare 1: 50% Författare 2: 50%

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)

Författare 1: 50% Författare 2: 50%

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)

Författare 1: 50% Författare 2: 50%

Skriv under nedan:

Ort, datum Ort, datum

2022-05-19 2022-05-19
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