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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser kring sugardejting som är framträdande 

inom en svensk kontext. Mer specifikt syftar studien till att undersöka hur problem med 

sugardejting konstrueras diskursivt i svenskt mediamaterial. Studien vilar på en abduktiv 

ansats där temana, Sex säljer, Offer och förövare samt Problem med sugardejting, är 

sprungna ur empirin och på ett i förväg utformat teoretiskt ramverk. Det teoretiska ramverket 

består av sociala konstruktioner, diskurs, ideologi och hegemoni samt Bourdieus teori om 

klassamhället med fokus på fält samt symboliskt- och ekonomiskt kapital i kombination med 

Hakims teori om erotiskt kapital. Studien bygger på 14 artiklar från svenska dags- och 

kvällstidningar samt internetbaserade nyhetstjänster. För att urskilja hur sugardejting 

konstrueras samt vilka diskurser som råder, analyseras artiklarna mot Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Resultatet visar på att sugardejting konstrueras som ett problematiskt fenomen 

där maktobalans, patriarkala normer, skönhet, åldersskillnader, förmögenhet, lyx och glamour 

utgör framträdande mediala konstruktioner. Sugardejting som likställt med prostitution och 

sexköp identifieras som den mest framträdande konstruktionen och således den hegemoniska 

diskursen kring fenomenet.  

 

Nyckelord: sugardejting, sugarbaby, sugardaddy, prostitution, diskurs, konstruktioner, media 
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Abstract 

This paper aims to study which discourses that are prominent regarding sugar dating in a 

Swedish context. More specifically this paper aims to study how problems with sugar dating 

are discursively constructed in Swedish media. The paper is based on an abductive approach 

where the themes, Sex sells, Victims and perpetrators and Problems with sugar dating, 

originates from empirical data and a pre-designed theoretical framework. The theoretical 

framework consists of social constructions, discourse, ideology and hegemony along with 

Bourdieu’s theory of class distinction with focus on field, symbolic and economic capital in 

combination with Hakim’s theory of the erotic capital. The paper is based on 14 articles that 

originates from Swedish evening and daily newspapers as well as internet based news 

services. Fairclough’s critical discourse analysis is used to distinguish constructions and 

existing discourses of sugar dating in the articles. The result shows that sugar dating is 

constructed as a problematic phenomenon where power imbalance, patriarchal norms, beauty, 

age differences, wealth, luxury and glamour are prominent media constructions. Sugar dating 

equated to prostitution and transactional sex is identified as the most prominent construction 

and thus the hegemonic discourse of the phenomenon.  

 

Key words: sugar dating, sugar baby, sugar daddy, prostitution, discourse, constructions, 

media 
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1. Inledning 
 

Edward: Vivian, I have a business proposition for you. 

Vivian: What do you want? 

Edward: I'm gonna be in town until Sunday. I'd like you to spend the week with me. 

Vivian: Really? 

Edward: Yes. I'd like to hire you as an employee. Would you consider spending the week with me? I 

will pay you to be at my beck and call. 
Vivian: I'd love to be your 'beck and call girl', but you're a rich, good-lookin' guy. You could get a 

million girls free. 

Edward: I want a professional. I don't need any romantic hassles this week. 

Vivian: If you're talkin' 24 hours a day, it's gonna cost you. 

(Lawton, Marshall, Milchan & Reuther, 1990) 

 

I citatet ovan föreslår Edward, en förmögen och framgångsrik äldre man, en affärsuppgörelse 

som innebär att Vivian, en attraktiv ung kvinna, ska finnas tillgänglig för honom dygnet runt i 

en veckas tid i utbyte mot ekonomisk ersättning. Vivian får även annan ersättning i form av 

exklusiva kläder, smycken, middagar och hotellvistelse. Det sällskapet som Edward förväntar 

sig i och med affärsuppgörelsen är ett kravlöst sällskap vid middagar, event och 

tillställningar. Relationen mellan Edward och Vivian bygger således på en affärsmässig 

överenskommelse som framställs gynna båda parter (Lawton et al., 1990). Citatet härstammar 

från filmen Pretty woman och ger en romantiserad bild av hur intima- och sexuella relationer 

i utbyte mot ekonomiska- och materiella medel kan se ut. Liknande bild av hur sådana 

relationer porträtteras återfinns på en svensk sugardejtinghemsida. Hemsidan syftar till att 

skapa en dejtingmiljö för individer som söker väldefinierade och traditionella könsroller inom 

ömsesidiga och kravlösa förhållanden. Relationen framställs bestå av en mogen och 

framgångsrik äldre man, en sugardaddy, som har kontroll över sitt liv och sin vardag samt en 

yngre självständig kvinna, en sugarbaby, som uppskattar sällskapet av en äldre mogen man 

(https://sugardaters.se/). Kritik som riktats mot sugardejtinghemsidor är att det råder en tydlig 

maktobalans mellan könen inom sugardejting. Kvinnan hamnar dessutom i en 

beroendeställning till mannen, då hon måste anpassa sig efter mannens sexuella behov för att 

på så sätt kunna uppnå ekonomisk trygghet. Genom sugardejting upprätthålls patriarkala 

normer där mannens sexualitet betraktas som överordnad kvinnans (Lagerström Dyrssen, 

2016).  

 

Sugardejting är ett komplext fenomen. I en studie av Motyl (2013) problematiseras 

sugardejting kring huruvida det ska betraktas som en ny form av prostitution och ett nytt 

fenomen. Sugardejting kan innefatta andra arrangemang än explicita sexköp, vilket således 

gör det problematiskt att definiera sugardejting som en ny form av prostitution. Däremot 

förekommer det sexköp inom sugardejting i likhet med prostitution. Antalet 

sugardejtinghemsidor har dessutom ökat i och med internets utbredning, vilket resulterat i att 

det blivit allt vanligare med sexköp på internet genom sugardejting (Miller, 2011). Enligt 

Brottsbalken (1962:700) [BrB] 6 kap. 11§ framgår att det är olagligt att erhålla en “tillfällig 

sexuell förbindelse mot ersättning”. Lagrummet syftar således till en tillfällig sexuell relation, 

vilket relationerna inom sugardejting inte nödvändigtvis behöver handla om. Det kan således 

inte fastställas om sugardejting ska omfattas av lagrummet eller inte.  

 

1.1 Problemformulering 

Studier kring intima- och sexuella relationer i utbyte mot ekonomiska- och materiella medel 

synliggör flertalet problematiska aspekter inom sådana relationer, vilka är relationer som kan 

betraktas som synonyma till sugardejting. Problematiska aspekter som synliggörs är att 

kvinnor riskerar att hamna i en relation som präglas av maktobalans. Kvinnan kan således bli 

https://sugardaters.se/
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positionerad i en beroendeställning till mannen (Cheung, Jia, Chi-mei Li & Lee 2016; Hoss & 

Eskell Blokland, 2018; Selikow & Mbulaheni, 2013). Vidare lyfts även andra problematiska 

aspekter i relation till sugardejting och synonyma relationer, såsom social- och ekonomisk 

utsatthet, sexuella övergrepp, psykisk ohälsa, samhällssyn och social marginalisering (Hoss 

& Eskell Blokland, 2018; Orchard, Farr, Macphail, Wender & Young, 2012; Swader & 

Vorobeva, 2015). De problematiska aspekterna framhävs som kontextbundna. Exempelvis 

kan social utsatthet betraktas som en problematisk aspekt inom en särskild kontext, men 

nödvändigtvis inte betraktas som problematisk i andra kontexter. Med tanke på att 

ovanstående problematiska aspekter lyfts som kontextbundna är det centralt att betrakta dem 

som beroende av de förutsättningar och den sociala kontext de uppstår och konstrueras inom. 

I tidigare forskning framkommer det inte hur problematiska aspekter, i förhållande till 

sugardejting och synonyma relationer, påverkar konstruktionen av sådana relationer inom en 

svensk kontext. Det är således centralt att i föreliggande studie fokusera på hur sugardejting, 

som en intim- och sexuell relation i utbyte mot ekonomiska- och materiella medel, 

konstrueras och framställs inom en svensk kontext. Genom att undersöka den svenska 

mediala diskursen kring sugardejting, är det möjligt att belysa och synliggöra en 

representation av verkligheten i form av diskursiva konstruktioner kring fenomenet.  

 

1.1.1 Studiens relation till socialt arbete 

Sexköp via internet har blivit vanligare, vilket har resulterat i att sexhandeln kan fortgå 

anonymt och i det dolda (Scaramuzzino, 2016). Som nämnts i inledningen, har det skett en 

ökning av antalet sugardejtinghemsidor, vilket kan resultera i att potentiella sexköp genom 

sugardejting kan genomföras anonymt. En förklaring till att sexköp kan ske anonymt på 

internet är att det saknas kunskap kring hur förekomsten av prostitution och sexköp på 

internet ser ut. Dessutom råder det bristande kunskap inom det sociala arbetet kring 

förekomst och bemötande av internetbaserade sexköp (Scaramuzzino, 2016). Kunskapen 

inom det sociala arbetet influeras även av rådande diskurser, vilket påverkar huruvida olika 

klientgrupper legitimeras som individer i behov av stöd och hjälp (Healy, 2014). Kunskapen 

avseende hur problemet med sugardejting ska hanteras inom det sociala arbetet påverkas och 

skapas således av rådande diskurser kring fenomenet. Med grund i att det råder delade 

uppfattningar kring huruvida sugardejting ska betraktas som prostitution eller ej samt att 

potentiella sexköp kan ske i det dolda på sugardejtinghemsidor, väcks frågor kring hur 

fenomenet synliggörs, betraktas och bemöts inom det sociala arbetet. Socialstyrelsen (2015) 

påtalar att det föreligger ett behov av kunskap om sex mot ersättning inom det sociala arbetet, 

då en sådan kunskap kan stärka socialarbetare i mötet med individer som säljer och köper 

sex. Ökad kunskap kan dessutom leda till ett förbättrat och anpassat stöd för dessa individer. 

Föreliggande studie kan ge kunskap om den mediala diskursen kring fenomenet sugardejting 

samt bidra med en medvetenhet kring hur diskurser påverkar synen på fenomenet och således 

även kunskapen inom det sociala arbetet kring sugardejting. 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser kring sugardejting som är framträdande 

inom en svensk kontext. Mer specifikt syftar studien till att undersöka hur problem med 

sugardejting konstrueras diskursivt i svenskt mediamaterial. För att kunna besvara syftet har 

följande frågeställningar formulerats:  

 

● Hur konstrueras sugardejting diskursivt i media? 

● Hur konstrueras de parter som ingår i en sugardejtingrelation?  

● På vilket sätt framställs problem med intima- och sexuella relationer inom 

sugardejting? 
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● Vilken hegemonisk diskurs kan identifieras?  

 

2. Tidigare forskning 
Föreliggande studie fokuserar på sugardejting och i kommande avsnitt kommer fenomenet att 

likställas med en intim- och sexuell relation i utbyte mot ekonomiska- och materiella medel. I 

tidigare forskning förekommer olika benämningar på intima- och sexuella relationer i utbyte 

mot ekonomiska- och materiella medel. Benämningar såsom “sugar dating”, “compensated 

dating”, “transactional sex”, “trading sex”och “sex trading” används inom flertalet 

vetenskapliga studier (Cheung et al., 2016; Masvawure, 2010; Nayar, 2017; Orchard et al., 

2012). Trots att benämningarna varierar, återfinns likheter mellan de olika framställningarna 

av intima- och sexuella relationer i utbyte mot ekonomiska- och materiella medel. Likheterna 

utgör synonyma aspekter som kan härledas till sugardejting, såsom olika former av sällskap 

mot ersättning, maktobalans samt traditionella könsroller i relationen. Mycket talar för att 

ovanstående benämningar utgör synonymer till varandra snarare än beskrivningar av olika 

fenomen.  

 

Studierna har tematiserats utifrån innehåll och presenteras under tre övergripande teman: 

Sugardejting - En ny form av prostitution?, Skilda perspektiv samt Orsaksfaktorer. 

Temaindelningen syftar till att ge en överblick över kunskapsfältet kring fenomenet 

sugardejting samt andra benämningar på intima- och sexuella relationer i utbyte mot 

ekonomiska- och materiella medel. Temana speglar också de centrala element som vi funnit 

vara intressanta för föreliggande studie.  

 

2.1 Sugardejting – En ny form av prostitution? 

Enligt Mixon (2019) består en sugardejtingrelation vanligtvis av en äldre man och en yngre 

kvinna. Den äldre mannen benämns som “sugar daddy”. Förhållandet mellan de två parterna 

formas av olika förväntningar, där sugardaddyn kan förvänta sig att sugarbabyn är tillgänglig 

för exempelvis middagar, sällskap, resor och i vissa fall sexuellt umgänge. Sugardaddyn är 

den som står för det ekonomiska kapitalet i relationen och betalar på olika sätt för att i utbyte 

få sexuellt umgänge eller andra former av intimt sällskap. Den yngre kvinnan i relationen, en 

så kallad ”sugar babe”, är vanligen en ung attraktiv kvinna. I utbyte kan sugarbabyn förvänta 

sig att sugardaddyn bistår med ekonomiska- och materiella medel såsom exklusiva resor, 

kläder samt utbildningskostnad. I en amerikansk studie av Motyl (2013) framkommer det att 

sugardejtingrelationen kan bestå av andra överenskommelser än regelrätta sexköp, vilket 

innebär att det kan vara problematiskt att definiera sugardejting som en ny form av 

prostitution. Studien utgår från lagstiftning som innefattar förbud mot organiserad sexhandel, 

men innefattar inte ett förbud mot ersättning för sexuellt och känslomässigt utbyte inom 

relationer. Däremot råder det skiljaktigheter kring om sugardejting ska likställas med 

prostitution då det i en annan amerikansk studie av Miller (2011), framkommer att sex i 

utbyte mot pengar alltid bör klassas som prostitution. Då sex i utbyte mot pengar eller annan 

ersättning även förekommer inom sugardejting, bör således sugardejting också definieras som 

en form av prostitution. I studien framkommer också att nya former av prostitution 

möjliggörs i och med att det blivit allt vanligare att sälja sex på internet. Dessutom har antalet 

sugardejtinghemsidor på internet ökat, vilket även har resulterat i att sugardejting blivit 

alltmer tillgängligt. Vidare framkommer det i en amerikansk studie av Nayar (2017), att 

sugardejtingrelationen karaktäriseras av ett emotionellt utbyte och jämlikhet, där relationen 

ofta likställs med ett partnerförhållande. Intimiteten inom dessa förhållanden betraktas av 

”sugar daters” som äkta, vilket står i kontrast till prostitution där den betalda intimiteten ofta 

definieras som en ”tjänst”. Sugardejtinghemsidorna och ”sugar daters” distanserar sig således 
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från prostitution och sexhandel, i och med att relationerna inom sugardejting kan bestå av 

överenskommelser där sex i utbyte mot pengar inte nödvändigtvis förekommer. 
 

Mot bakgrund av tidigare forskning kring uppfattningen och synen på fenomenet 

sugardejting, framkommer att det råder skiljaktigheter kring huruvida fenomenet bör 

definieras och klassas som en ny form av prostitution eller inte. Definitionen av sugardejting 

är mångtydig, vilket kan få konsekvenser för synen på sugardejting. 

 

2.2 Skilda perspektiv 

I studier kring hur individer upplever intima- och sexuella relationer i utbyte mot 

ekonomiska- och materiella medel framkommer skilda perspektiv. I följande stycke 

presenteras studier som belyser övervägande positiva upplevelser. 

 

I en sydafrikansk studie av Selikow och Mbulaheni (2013), lyfts kvinnors erfarenheter kring 

sugardejting. Kvinnorna i studien använder sugardejtingrelationen som ett redskap för att 

uppnå sina mål, såsom att säkerställa ekonomiska- och materiella medel och trygghet. 

Kvinnorna upplever en självständighet trots att de befinner sig i en beroendeställning i 

förhållande till sugardaddyns ekonomiska tillgångar, genom att exempelvis avsluta relationen 

när sugardaddyn inte längre kan erbjuda en hög ekonomisk- eller materiell ersättning. 

Selikow och Mbulaheni (2013) tolkar detta som ett uttryck för att kvinnorna besitter en form 

av makt då de aktivt bestämmer hur relationen ska se ut samt att kvinnorna själva väljer när 

de vill inleda och avsluta sugardejtingrelationen. I en etnografisk studie genomförd i 

Zimbabwe av Masvawure (2010), framkommer att intima- och sexuella relationer kan ses 

som en inkomstkälla, men även som en bidragande faktor till att uppnå högre social status. 

De intima- och sexuella relationerna innefattar inte alltid sexuellt umgänge, då det även kan 

handla om annat sällskap i utbyte mot ekonomiska- eller materiella medel. Kvinnorna som 

deltog i studien inleder inte bara intima- och sexuella relationer i utbyte mot ekonomiska- och 

materiella medel med äldre män på grund av ekonomisk utsatthet, utan snarare för att 

upprätthålla eller forma en hög social status. Kvinnorna upplever dessutom att de har en form 

av makt i förhållande till männen då kvinnorna själva avgör om och vem de vill inleda 

sexuellt umgänge med. Studien belyser att sällskap i utbyte mot ekonomiska- och materiella 

medel existerar i olika former där sex nödvändigtvis inte behöver vara ett krav, samt att de 

individer som är involverade i en sådan relation ofta betraktar relationen som förmånlig för 

båda parter. En annan etnografisk studie, genomförd av Orchard et al. (2012) i Kanada, lyfter 

att kvinnor som erbjuder olika typer av intima- och sexuella tjänster, föredrar relationer till 

sugardaddys. Enligt kvinnorna är sugardaddys främst äldre män som erbjuder hög 

ekonomisk- eller materiell ersättning för intima- eller sexuella tjänster. Kvinnorna upplever 

att de har inflytande inom en relation med en sugardaddy, vilket kan främja förtroende och 

intimitet mellan dem.  

 

I följande stycke presenteras studier som lyfter övervägande negativa upplevelser av intima- 

och sexuella relationer i utbyte mot ekonomiska- och materiella medel. I en integrativ studie 

av Hoss och Eskell Blokland (2018) belyses unga sydafrikanska kvinnors uppfattning av 

sugardejtingrelationer. Kvinnorna som blev intervjuade var högstadie- och gymnasieelever 

vilka uttryckte att de själva inte har eller haft en sugardejtingrelation. Däremot fanns en 

gemensam uppfattning mellan studiedeltagarna, nämligen att unga kvinnor som har/haft 

relationer med sugardaddys blir påverkade negativt. De menade att en sugardejtingrelation 

kan leda till att unga kvinnor väljer att inte slutföra sina studier, då deras tid upptas av 

umgänget med sugardaddyn. En sådan relation kan även leda till isolering och en alienation 

av familj och vänner då sugardejting är stigmatiserat och skambelagt. Inom en 
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sugardejtingrelation kan det dessutom förekomma skilda förväntningar och märkbara 

maktskillnader, vilket kan resultera i ojämställda förhållanden där unga kvinnor riskerar att 

utsättas för sexuella övergrepp. Sugardaddyns förväntningar kan exempelvis vara sexuellt 

umgänge efter att de bjudit på middag eller drinkar. Det kan vara svårt för unga kvinnor som 

lever i en ekonomisk utsatthet att ta sig ur ett destruktivt förhållande med en sugardaddy, då 

kvinnorna får vissa grundläggande behov tillgodosedda av sugardaddyn. Cheung et al. (2016) 

lyfter i sin intervjubaserade studie, genomförd i Hongkong, att unga kvinnor involverade i 

kompenserad dejting upplever både för- och nackdelar med en sådan relation. En del av de 

unga kvinnorna som är involverade i kompenserad dejting, upplever att uppoffringen de är 

tvungna att göra väger tyngre än den ekonomiska- eller materiella ersättning de erhåller. 

Kvinnorna i studien väljer ofta att ha sexuellt umgänge med män i utbyte mot ekonomiska- 

eller materiella medel. Enligt vissa av de unga kvinnorna behandlas de illa och respektlöst av 

männen samt upplever en rädsla och oro över att bli smittade med könssjukdomar. Kvinnorna 

kan även uppleva en känsla av skuld och skam till följd av att de har sex mot ersättning. 

 

Som framkommer ovan belyser flertalet studier att makt är en central aspekt i relationer 

mellan män och kvinnor med avtal om intima- och sexuella relationer i utbyte mot 

ekonomiska- och materiella medel. Trots att tidigare studier lyfter maktaspekten, lyfter 

studierna inte hur sådana relationer kan påverkas av makt på en samhällsnivå. Tidigare 

forskning lyfter främst problematik kring intima- och sexuella relationer i utbyte mot 

ekonomiska- och materiella medel, ur ett kvinnoperspektiv och utelämnar därmed det 

manliga perspektivet av sådana relationer. Genom att kvinnoperspektivet främst är i fokus, 

resulterar det i en bristande förståelse av hur relationerna upplevs. Därmed väcks frågan 

huruvida kvinnornas, men även männens upplevelser av dessa relationer influerats av 

samhällssynen kring intimitet och sex i utbyte mot ekonomiska- och materiella medel inom 

den kontext de befinner sig i.   

 

2.3 Orsaksfaktorer 

Det finns flera orsaksfaktorer till att individer involveras i olika typer av intima- och sexuella 

relationer i utbyte mot ekonomiska- och materiella medel. Studien, gjord av Orchard et al. 

(2012), syftade bland annat till att undersöka vilka faktorer som kan resultera i att kvinnor 

involverar sig i olika aspekter av sexhandeln. Kvinnorna i studien uppgav flera orsaksfaktorer 

som resulterat i att de sålt olika former av sexuella tjänster. Inledningsvis hade kvinnorna ofta 

ägnat sig åt sugardejting eller exotisk dans för att senare sälja sexuella tjänster genom 

gatuprostitution. Vidare framkommer olika typer av individuella orsaksfaktorer som 

resulterat i att kvinnorna involverar sig i någon form av sexhandel, såsom bristfälligt stöd 

efter vistelse på anstalt eller flykt från våldsutsatthet i hemmet. Dessa faktorer resulterade 

ofta i att kvinnorna kände sig tvingade att sälja sex för att överleva. I studien framkommer 

även strukturella orsaksfaktorer, vilka omfattar social marginalisering och begränsade 

anställningsmöjligheter för ekonomiskt utsatta kvinnor som lider av psykisk ohälsa. Orchard 

et al. (2012) menar dock att de individuella- och strukturella faktorerna behöver ses utifrån ett 

helhetsperspektiv då olika faktorer ofta samspelar, vilket kan leda till att kvinnor involveras i 

olika former av sexhandel. 
 

I studien, gjord av Cheung et al. (2016), lyfts orsaksfaktorer till att kvinnor inleder relationer 

inom kompenserad dejting, såsom bristfälligt stöd från föräldrar, ekonomisk utsatthet, behov 

kopplat till närhet och kärlek samt sociala normer. När det gäller bristfälligt stöd från 

föräldrar, upplever kvinnorna att de ofta kände ett behov att lämna hemmet till följd av 

föräldrarnas bristande omsorgsförmåga. De kvinnor som lämnade hemmet valde sedan att 

ägna sig åt kompenserad dejting för att på så vis uppnå ekonomisk trygghet. Några kvinnor i 
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studien menar att de känner sig tvungna att bidra ekonomiskt till föräldrahemmet genom 

kompenserad dejting. Vissa kvinnor sökte sig till kompenserad dejting till följd av 

bekräftelsebehov och avsaknad av kärlek. Hur sociala normer ser ut inom vänskapskretsar 

och familj, är också att betrakta som möjliga orsaksfaktorer. Kvinnorna i studien menar att 

deras syn på kompenserad dejting påverkades och normaliserades i och med de normer som 

fanns kring fenomenet inom deras vänskapskrets och familj. Vidare är ovan nämnda 

orsaksfaktorer ofta sammanlänkade med varandra, vilket innebär att endast en orsaksfaktor 

inte nödvändigtvis leder till att kvinnor involverar sig i olika former av sexhandel. 

 

I en studie gjord av Swader och Vorobeva (2015) i Moskva, Kiev och Minsk, framgår det att 

ekonomisk utsatthet utgör en orsaksfaktor till att individer involverar sig i kompenserad 

dejting. Studien syftade till att undersöka varför individer involverar sig i kompenserad 

dejting, där status och ekonomisk utsatthet framkom som centrala orsaksfaktorer. I Minsk 

framkom ekonomisk utsatthet som den främsta orsaksfaktorn, medan status utgjorde en 

central orsaksfaktor i Kiev och Moskva. Studiens resultat visar att det oftast är kvinnor som 

erhåller gåvor eller annan ersättning av män i utbyte mot sexuella tjänster, vilket Swader och 

Vorobeva (2015) förklarar som ett resultat av traditionella könsroller och inkomstskillnader 

som föreligger mellan män och kvinnor. Liknande resultat framkommer även i en studie 

gjord i Mocambique där klasstillhörighet och ekonomisk utsatthet kan härledas till riskfyllda 

sexuella beteenden. I studien framkommer skillnader mellan kvinnor från medelklassen 

respektive arbetarklassen, då kvinnor från arbetarklassen ofta inleder sexuella relationer med 

män i utbyte mot ekonomiska medel vilket resulterar i ett mer riskfyllt sexuellt beteende 

(Machel, 2011). 

 

I två enkätbaserade studier, som båda är genomförda i en svensk kontext, framkommer det att 

bristande omsorg och svåra händelser under barndomen kan innebära orsaksfaktorer till att 

ungdomar börjar sälja sex i utbyte mot ekonomisk- och materiell ersättning (Fredlund, 

Svensson, Svedin, Priebe & Wadsby, 2013; Svensson, Fredlund, Svedin, Priebe & Wadsby, 

2012). Våld och sexuella övergrepp under barndomen kan leda till en förändrad och 

försämrad självbild samt syn kring sex och därmed även vara en potentiell orsaksfaktor till 

påbörjandet av att sälja sex. En alternativ orsaksfaktor är att säljandet av sex minskar 

befintliga ångestkänslor som uppstått i samband med sexuella övergrepp, vilket resulterar i en 

form av självskadebeteende (Svensson et al., 2012). Bristande omsorg kan ha gestaltat sig i 

ungdomars barndom genom att föräldrar inte gett tillräckligt med uppmärksamhet och varit 

dåliga förebilder, alternativt gett för mycket uppmärksamhet och varit överbeskyddande. I 

och med en bristande relation till sina föräldrar, kan ungdomar utveckla svårigheter att 

anförtro sin oro och sina bekymmer till någon. Om ungdomar har svårigheter att skapa sunda 

relationer och anförtro sig till någon, kan det leda till att de kommer i kontakt med människor 

som vill dem illa, vilket kan öka sårbarheten och risken för sexuell exploatering (Fredlund et 

al., 2013).  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att tidigare forskning ofta belyser den ekonomiska 

faktorn som en orsak till att kvinnor involveras i intima- och sexuella relationer i utbyte mot 

ekonomiska- och materiella medel (Cheung et al., 2016; Machel, 2011; Orchard et al., 2012; 

Swader & Vorobeva, 2015). Vidare belyses vissa strukturella orsaksfaktorer till att kvinnor 

involveras i någon form av sexhandel, vilka är faktorer som rör institutionaliserade- och 

patriarkala normer samt social marginalisering (Cheung et al., 2016; Orchard et al., 2012; 

Swader & Vorobeva, 2015). Trots att vissa strukturella orsaksfaktorer belyses i tidigare 

forskning, utgår flertalet studier ur ett individperspektiv. Individperspektivet blir särskilt 

synligt när det gäller ekonomisk utsatthet. Vidare är de strukturella faktorer som lyfts i 
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tidigare forskning att betrakta som kontextbundna, då faktorerna inte nödvändigtvis har 

samma betydelse i en annan kontext. Exempelvis kan social utsatthet vara en orsaksfaktor i 

en kontext, men behöver nödvändigtvis inte vara det i en annan. Hur intima- och sexuella 

relationer i utbyte mot ekonomiska- och materiella medel konstrueras socialt i relation till 

orsaksfaktorer, väcker frågor kring kontextens betydelse för hur sådana relationer konstrueras 

samt vilka konsekvenser konstruktionerna kan få ur ett samhällsperspektiv. 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Efter en genomsökning av de tillgängliga databaserna är det möjligt att konstatera att studier 

beträffande fenomenet sugardejting är få till antalet. Däremot återfinns forskning gällande 

andra benämningar av intima- och sexuella relationer i utbyte mot ekonomiska- och 

materiella medel. För information gällande sökprocessen av tidigare forskning, se bilaga 1. 

Vidare lyfter studierna främst problematiska aspekter inom en internationell kontext. Få 

studier är därmed genomförda i en svensk kontext. De artiklar som sökningarna resulterade i, 

speglar främst det kvinnliga perspektivet vilket innebär att det manliga perspektivet förbises i 

den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen kan således inte bidra med en heltäckande 

bild över kunskapsfältet gällande intima- och sexuella relationer i utbyte mot ekonomiska- 

och materiella medel i relation till kön. Studierna är dessutom av blandad metodologisk 

karaktär, exempelvis kvantitativa enkätstudier och kvalitativa intervju- och observerande 

studier. Eftersom att forskning genomförts i olika kontexter med olika metodologiska 

ansatser, erhålls olika perspektiv av intima- och sexuella relationer i utbyte mot ekonomiska- 

och materiella medel. Vidare har studierna även olika teoretiska utgångspunkter. I många av 

studierna framkommer dock ingen explicit teori, vilket är att betrakta som en brist då 

förståelsen av vissa studiers resultat kan begränsas. 

 

3. Teoretiskt ramverk 
För att kunna framhäva språkets betydelse för konstruktionen av och diskursen kring 

sugardejting, kommer de teoretiska begreppen diskurs och sociala konstruktioner att utgöra 

grunden för det teoretiska ramverket. Vidare kommer de teoretiska begreppen diskurs och 

sociala konstruktioner att kombineras med Bourdieus teori om klassamhället innefattandes 

ekonomiskt- och symboliskt kapital samt fält och Hakims teori om erotiskt kapital. 

 

3.1 Sociala konstruktioner och diskurs 
Sociala interaktioner mellan människor möjliggörs genom språket. Språket är dessutom 

grundläggande för hur människor begripliggör och förstår omvärlden. Språket kan däremot 

verka begränsande eftersom det styrs normenligt, vilket innebär att människor endast kan 

förstå språket som kommuniceras inom de normer som internaliserats. Följaktligen skapar 

språket sociala konstruktioner av verkligheten genom att omgivande och abstrakta fenomen 

konkretiseras för att på så vis resultera i en gemensam förståelse och föreställning (Berger & 

Luckmann, 1979). Människors förväntningar och kategoriseringar av den upplevda 

verkligheten föds ur språkliga strukturer. Språkliga och sociala strukturer kan vidare generera 

olika samhälleliga diskurser, vilka synliggörs genom samspelet mellan makt och språk 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskurs beskrivs av Foucault (2002) som språkliga 

utsagor kring fenomen i samhället. Då språket är centralt och avgörande för hur vi uppfattar, 

tolkar och förstår verkligheten, innebär det således att dominerande och strukturella språkliga 

utsagor kring ett visst fenomen är avgörande och tvingande för vår kunskap och förståelse av 

fenomenet. Det finns därmed ingen kunskap som är oberoende olika språkliga strukturer, 

dominerande språkordningar och samhälleliga maktrelationer. Vidare existerar rådande 

diskurser inom en särskild tidsepok. Diskurser och dominerande språkordningar kring 
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fenomen kan således förändras över tid, vilket är ett resultat av kulturella- och historiska 

faktorer. 

 

3.1.1 Ideologi och hegemoni 

Den teoretiska grunden för Faircloughs tredimensionella modell, som i föreliggande studie 

används som analysmetod (se avsnitt 4.2), består av explicita uppfattningar om hegemonins 

och ideologins roll i förhållande till diskursiv praktik och maktrelationer (Fairclough, 2003). 

Genom att synliggöra de ideologiska och hegemoniska diskurserna, är det möjligt att belysa 

hur de dominerande uppfattningarna kring sugardejting påverkar förståelsen och kunskapen 

om fenomenet i samhället.  

 

Olika samhälleliga maktrelationer baseras enligt Fairclough (2003) på hegemoni och 

ideologi. Ideologier innebär rådande och gemensamma övertygelser och föreställningar kring 

den sociala ordningen i samhället och uppstår som ett resultat av dominerande maktrelationer 

som värderar egenskaper, som exempelvis kön och klass, olika. Dessutom har olika 

ideologier betydelse för upprätthållande och reproduktion av dominerande maktrelationer. 

Vidare kan olika diskurser vara mer eller mindre ideologiska, där diskurser som betraktas 

som mer ideologiska har en större påverkan på upprätthållandet av de dominerande 

maktrelationerna i samhället. Det är således inte bara en enskild diskurs som dominerar i 

samhället, men alla diskurser har däremot inte samma genomslagskraft och värde. De 

diskurser med större dominans och genomslagskraft i samhället är att betrakta som 

hegemoniska diskurser. Hegemoni innefattar dock inte enbart dominans utan även en form av 

kamp mellan konkurrerande element och diskursiva praktiker som kan förändra existerande 

maktrelationer och det som betraktas som konsensus i samhället (Fairclough, 2003). 

Hegemoni och hegemoniska diskurser som styrs av maktrelationer, kan därmed inte betraktas 

som stabila, då den hegemoniska kampen mellan konkurrerande element och diskurser kan 

resultera i reproduktion och förändring av diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000).  

 

3.2 Kapitalsamhället 
I följande avsnitt kommer Bourdieus (1993) teori om klassamhället, där fält, ekonomiskt- och 

symboliskt kapital är centrala begrepp, samt Hakims (2011) teori om det erotiska kapitalet att 

presenteras. Teorierna belyser maktaspekter gällande vad som betraktas som värdefulla 

egenskaper i relation till särskilda kontexter och fält. Fält, habitus och kapital betraktas som 

centrala mekanismer i hur klassamhället skapas, upprätthålls och reproduceras (Bourdieu, 

1993). Hakims teori kan ses som ett komplement till Bourdieus teori, då även det erotiska 

kapitalet kan ses som betydelsefullt för individers framgång, agerande och bemötande av 

andra (Hakim, 2011). Bourdieus teori, tillsammans med Hakims, tillämpas i analysen för att 

synliggöra hur svensk media framställer individers olika egenskaper och tillgångar inom 

sugardejting, vilka kan kopplas till de olika kapitalformerna inom teorierna. Hur exempelvis 

kön, ålder, skönhet och ekonomi porträtteras i media som egenskaper och tillgångar av högt 

eller lågt värde i relation till sugardejting, kan förmedla hur den mediala diskursen kring 

fenomenet är konstruerad. Egenskaper och tillgångar av högt eller lågt värde inom olika 

kapitalformer kan samspela för att på så vis resultera i att individer kan vara mer eller mindre 

utsatta eller överordnade beroende på kontext. Hur olika former av kapital samspelar och hur 

individer ständigt strävar efter makt och status inom kapitalformerna är centralt inom både 

Bourdieus och Hakims teori (Bourdieu, 1993; Hakim, 2011). Teorierna kan således betraktas 

som verktyg för att synliggöra de kapitalformer som existerar inom den mediala diskursen 

kring fenomenet sugardejting. De tidningsartiklar som utgör studiens empiri, kan dessutom 
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representera olika fält. På vilket sätt tidningsartiklar representerar olika fält samt hur 

konstruktionerna av sugardejting formas i relation till kapital, lyfts i studiens analys.  

 

3.2.1 Bourdieus teori om klassamhället 

Enligt Bourdieu (1993) innebär ett kapitalistiskt samhälle ett klassamhälle som ständigt 

reproducerar sig självt. Denna reproduktion resulterar i att de individer som besitter en hög 

status och ställning i samhället ständigt är överordnade samt erhåller maktmöjligheter och 

därmed klassas som “en elit”, vilket leder till att de individer som besitter en lägre status och 

ställning i samhället underkastas ”eliten”. Det blir således relevant att lyfta de mekanismer 

som bidrar till denna reproduktion och underkastelse av makt och status i samhället (Carle, 

2015). Således kan reproduktionen av klassamhället utgöra en förutsättning för den relation 

som diskursivt studeras, alltså för den struktur och de mekanismer som utgör fundamentet för 

relationen mellan en sugardaddy och en sugarbaby.  

 

Bourdieus (1993) teori om klassamhället innefattar centrala begrepp såsom kapital, habitus 

och fält. De begrepp, ur Bourdieus teori, som kommer tillämpas i studiens analys är 

ekonomiskt- och symboliskt kapital samt fält. Däremot kommer inte studiens analys innefatta 

de teoretiska begreppen habitus samt kulturellt- och socialt kapital, då begreppen inte är 

tillämpbara i förhållande till studiens empiri. 

 

3.2.2 Fält 

Konkurrens och handlingsmönster existerar inom och mellan olika sociala positioner i 

samhället. Denna konkurrens kring sociala positioner sker inom redan avgränsade fält. 

Konkurrensen kan även handla om att upprätta ett fält som inte redan existerar. Ett visst fält 

kan existera och verka förhållandevis avskilt från andra fält, dock kan det råda konkurrens 

mellan olika fält, vilket innefattar samma konkurrens som mellan enskilda individer inom ett 

specifikt fält. Konkurrensen handlar dels om att anpassa sig efter de mönster och regler som 

existerar inom ett specifikt fält som individen ingår i, för att på så sätt hålla sig kvar och 

avancera inom det egna fältet. Konkurrensen handlar också om att upprätthålla och bevara 

den maktposition som det egna fältet besitter i relation till andra fält i samhället (Bourdieu, 

1993). Skolväsendet kan betraktas som ett fält där det råder en konkurrens kring vilken 

undervisningsform som ska vara dominerande samt hur läroplanerna ska se ut. Vidare kan 

även media betraktas som ett fält där olika mediala kanaler konkurrerar kring nyhetsanspråk 

och informationsspridning. 

 

3.2.3 Kapitalbegreppet och symboliskt kapital 

För att kunna förstå den reproduktion som sker i klassamhället, myntade Bourdieu begreppet 

kapital. Kapitalbegreppet avser de tillgångar eller resurser som individer besitter inom olika 

fält. Tillgångarna inom kapitalformerna, vilka är socialt-, kulturellt- och ekonomiskt kapital, 

tillskrivs och erkänns vara av olika värde beroende på fält. Hur tillgångar tillskrivs och 

erkänns vara av olika värde, utmärks av det symboliska kapitalet. Det symboliska kapitalet 

syftar således till att fånga det som av sociala grupper och individer erkänns vara av värde 

inom olika kontexter och fält, och är således ett relationellt begrepp (Bourdieu, 1993). 

Kapitalformerna kan användas för att förklara och förstå hur makt och sociala positioner i 

samhället reproduceras och vidmakthålls. Kapitalformerna består av olika symboliska värden 

som även är associerade med de sociala positionernas olika tillgångar. De olika tillgångar 

som kapitalformerna tillskrivs kan dessutom förändras, förvärvas och omvandlas över tid till 

andra symboliska värden inom en annan social position, vilket beror på historiska-, 

kulturella- och normenliga skiften i samhället (Bourdieu, 1993).   
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3.2.4 Ekonomiskt kapital 

Det ekonomiska kapitalet syftar till en individs tillgångar i form av ekonomiska- och 

materiella medel. Exempel på ekonomiska- och materiella tillgångar är ägande av bostad och 

exklusiva resurser såsom bilar eller båtar, hög inkomst samt materiella medel såsom kläder av 

dyra designermärken. För innehavet av ekonomiskt kapital är det centralt att ha god vetskap 

om ekonomins spelregler. Ekonomiskt kapital kan betraktas som en grundläggande pelare vid 

förvärvandet av andra kapitalformer, eftersom ekonomiskt kapital ger möjligheter att 

exempelvis tillhandahålla en god och kostsam utbildning samt skapa och upprätthålla ett 

betydelsefullt socialt nätverk. Vidare kan värdefulla tillgångar inom ekonomiskt kapital, 

skilja sig åt beroende på kontext, klasstillhörighet och fält (Bourdieu, 1993). 

 

3.2.5 Erotiskt kapital 

Utöver Bourdieus tre kapitalformer, menar Hakim (2011) att det finns ytterligare ett kapital 

som är centralt för människors framgång, agerande och bemötande av andra, vilket benämns 

som det erotiska kapitalet. Det erotiska kapitalet består av sex centrala element. Det första 

elementet handlar om skönhetsideal, alltså vilka utseendemässiga egenskaper som betraktas 

som vackra och eftertraktade. Det andra elementet handlar om sexuell attraktion. Sexuell 

attraktion handlar till viss del om kroppsliga utseendedrag, men även om exempelvis stil och 

personlighet samt om vad som betraktas som kvinnligt och manligt. Det tredje elementet 

benämns som det sociala och innefattar sociala egenskaper som människor besitter. Karisma, 

elegans och sociala färdigheter är egenskaper som värdesätts inom detta element. Det fjärde 

elementet är livfullhet och syftar till egenskaper såsom socialt engagemang, fysiskt 

välmående och gott humör. Vidare handlar det femte elementet om social presentation, vilket 

innebär hur människor väljer att uttrycka sig genom val av kläder, smycken, smink och 

dofter. Människor skapar en uppfattning om andras sociala status genom hur de väljer att 

exempelvis klä sig. Det sjätte och sista elementet handlar om sexualitet. Detta element 

innefattar alla de egenskaper som värdesätts vid sexuella relationer, såsom sexuell prestation 

och lustfylldhet samt förmågan att kunna tillfredsställa sin partner. Sammanfattningsvis 

bidrar alla ovanstående element till utformandet av erotiskt kapital. Erotiskt kapital som 

helhet påverkas av historiska- och kulturella aspekter, vilket innebär att det kan förändras 

över tid samt se olika ut beroende på kultur och land. Erotiskt kapital innefattar däremot 

alltid, oberoende av historiska- och kulturella aspekter, en kombination av fysiska, sociala, 

estetiska, sexuella samt personlighets- och utseendemässiga egenskaper som eftertraktas i 

sociala sammanhang. 

 

Erotiskt kapital är enligt Hakim (2011) lika betydelsefullt som andra kapitalformer. Individer 

kan besitta och inneha värdefulla egenskaper och tillgångar inom alla former av kapital, några 

kapital, endast inom ett eller inget. Huruvida individers egenskaper och tillgångar betraktas 

som värdefulla inom kapital kan variera och förändras under individers livsutveckling. En 

individ kan exempelvis besitta egenskaper och inneha tillgångar av högt värde inom erotiskt 

kapital, men egenskaper och tillgångar av lågt värde inom ekonomiskt kapital. Vid ung ålder 

kan det erotiska kapitalet vara överordnat det ekonomiska kapitalet, eftersom skönhet och 

livfullhet hos den yngre befolkningen generellt sett betraktas som mer eftertraktat än 

motsvarande egenskaper och resurser hos den äldre befolkningen. Hos den äldre 

befolkningen kan det ekonomiska kapitalet vara överordnat det erotiska kapitalet, eftersom 

äldre individer har haft mer tid att forma och utveckla sin karriär och ekonomi. Vidare menar 

Hakim (2011) att erotiskt kapital däremot kan underlätta formandet av värdefulla egenskaper 

och tillgångar inom de andra kapitalformerna. Ett exempel gällande hur erotiskt kapital kan 

förvärva ekonomiskt kapital, är hur en vacker och karismatisk kvinna charmar och fångar 

uppmärksamheten av en förmögen man. Kvinnan och mannen gifter sig, vilket resulterar i att 
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även kvinnans värld på så vis innefattar ekonomisk förmögenhet. Ett erotiskt kapital ökar i 

värde när det är nära sammanlänkat med höga värden av andra kapitalformer. 

 

Hakim (2011) lyfter fram att alla kapitalformer är relaterade till makt. Egenskaper och 

tillgångar av höga värden inom ett eller flera kapital, leder till en ökad makt. Denna form av 

makt synliggörs i mänskliga interaktioner. Maktaspekten inom det erotiska kapitalet grundar 

sig på normer avseende vad som historiskt- och kulturellt betraktas som vackert, tilldragande 

och sexigt. Vad som betraktas som värdefulla egenskaper och tillgångar kan till viss del skilja 

sig mellan män och kvinnor. Relationer mellan män och kvinnor kan präglas av normer 

gällande hur de ska vara, handla och se ut i relation till kön. Ett exempel som Hakim (2011) 

tar upp är hur äktenskapsmarknaden ser ut. Kvinnor kan i större utsträckning än män, utnyttja 

sitt erotiska kapital för att uppnå en högre social- och ekonomisk status genom giftermål. 

Därmed menar författaren att ett upprätthållande och utvecklande av det erotiska kapitalet 

kan upplevas som en central del i unga kvinnors liv. Vidare kan även maktaspekten inom 

erotiskt kapital komma till uttryck i sexhandeln, där frågan kring sex i utbyte mot pengar eller 

gåvor blir en del av maktaspekten. Det erotiska kapitalet utnyttjas som en handelsvara och 

kan förekomma i olika former, såsom genom prostitution eller tjänster som erbjuds av så 

kallade “party girls”. Till skillnad från prostituerade, utnyttjar “party girls” alla sina element, 

utöver det sexuella elementet, inom det erotiska kapitalet i utbyte mot exempelvis dyra gåvor. 

De individer som köper sådana tjänster från “party girls” kan själva ha ett bristfälligt erotiskt 

kapital. 

 

4. Metod  

 

4.1 Studiedesign och forskningsansats 
Föreliggande studie har en diskursiv- och kvalitativ ansats och baseras på en genomgång av 

tidningsartiklar från dags- och kvällstidningar samt internetbaserade nyhetstjänster på både 

lokal- och nationell nivå. Studien genomsyras av ett diskursanalytiskt angreppssätt, som 

grundas i socialkonstruktionistiska antaganden om språkets centrala roll i konstruktionen av 

verkligheten. 

 

4.1.1 Socialkonstruktionism och diskursanalytiskt angreppssätt  

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) innefattar det diskursanalytiska angreppssättet 

flera delar där analys, teori och metod är associerade med varandra. Dessutom innehåller 

angreppssättet metodologiska- och analytiska aspekter att ta hänsyn till samt teoretiska 

modeller. Gemensamt för angreppssättets olika delar är det socialkonstruktionistiska 

perspektivet. Socialkonstruktionismen är ett vetenskapsteoretiskt antagande, som vilar på den 

ontologiska utgångspunkten om att verkligheten inte kan betraktas som absolut och 

oföränderlig, utan verkligheten konstrueras och upprätthålls genom språket och sociala 

interaktioner mellan människor. Hur människor interagerar och talar med varandra är 

grunden till kunskap om verkligheten, vilket utgör den epistemologiska utgångspunkten inom 

socialkonstruktionismen. Människors subjektiva- och gemensamma uppfattningar om 

omvärlden påverkar kunskapen om verkligheten, men kan däremot inte betraktas som en 

direkt avspegling av verkligheten. Kunskapen om verkligheten formas historiskt och 

kulturellt vilket influerar socialt handlande, relationer samt gemensamma synsätt kring 

fenomen i samhället.  

 

4.1.2 Kritisk diskursanalys 

Föreliggande studies diskursanalytiska angreppssätt tar avstamp i Faircloughs (2003) kritiska 

diskursanalys. Inom den kritiska diskursanalysen ligger stort fokus på reproduktion och 



17 

 

diskursiva förändringar i språket. Inom den kritiska diskursanalysen ligger dessutom fokus på 

hur diskursiva processer kan identifieras ur ett lingvistiskt perspektiv i enskilda texter. 

Specifika diskurser i texter påverkas och bygger på tidigare diskursers språkliga framställning 

av vissa fenomen. Förändring inom en specifik diskurs kan således ske genom att 

beståndsdelar från tidigare diskurser vävs samman vilket kan resultera i ett upprätthållande av 

befintliga eller skapande av nya diskurser. Om en specifik diskurs bildas eller omvandlas, kan 

det även leda till en förändrad samhällssyn kring sociala- och kulturella fenomen. I 

föreliggande studie är det av relevans att tillämpa kritisk diskursanalys för att på så sätt 

synliggöra den diskursiva processen i svenska tidningsartiklars textuella- och lingvistiska 

framställning av sugardejting. 

 

4.2 Analysmetod  
4.2.1 Faircloughs tredimensionella modell 

Nedan beskrivs det analytiska tillvägagångssätt som föreliggande studie vilar på. Faircloughs 

diskursanalytiska angreppssätt inbegriper en tredimensionell modell. De tre dimensionerna är 

text, diskursiv praktik och social praktik, vilka alla blir föremål för analys. Genom den 

tredimensionella modellen kan förhållandet mellan ett visst språkbruk och en social praktik 

kartläggas. Förhållandet mellan språkbruk och social praktik förmedlas genom den diskursiva 

praktiken. Den tredimensionella modellen har således en lingvistisk utgångspunkt genom att 

språket i olika texter analyseras (Fairclough, 2003). De tre identifierade temana (Sex säljer, 

Offer och Förövare och Problem med sugardejting) har inledningsvis analyserats utifrån 

dimensionen text och sedan diskursiv praktik. Slutligen analyserades dimensionen social 

praktik i relation till de andra dimensionerna och samtliga teman. 

 

4.2.2 Text 

När det kommer till att analysera textens egenskaper och således kartlägga hur diskurs 

konstrueras lingvistiskt, har begreppet modalitet använts som textuellt verktyg i föreliggande 

studies analys. Begreppet modalitet avser den grad av instämmande och säkerhet i text som 

formuleras av textproducenten. Vissa uttryck formuleras som bestämd kunskap och sanning 

medan andra uttryck inbegriper en lägre grad av sanning och säker kunskap. Den modalitet 

som framställs i en text får konsekvenser för både den diskursiva konstruktionen av sociala 

relationer samt för vad som betraktas som betydande kunskap i samhället (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). Uttryck och ord som ses i ljuset av modalitet har analyserats och tolkats 

mot de teoretiska begreppen diskurs och sociala konstruktioner, vilka i föreliggande studie 

använts som teoretiska analysverktyg. Språket är grundläggande för konstruerandet och 

förståelsen av verkligheten (Berger & Luckmann, 1979), vilket således innebär att de 

konstruktioner som framförs via ord och uttryck i text är av betydelse vid textanalys. Genom 

att betrakta olika ord och uttryck i textproducenternas beskrivningar av sugardejting, har 

olika grad av modalitet kunnat synliggöras. Exempel på ett sådant uttryck, som återfinns på 

sida 24, är: “ … rika äldre män med sina pengar alltid kan få … “ (Palm, 2018, 4 februari). 

Det bärande ordet alltid är i denna textsats ett uttryck för modalitet. Fortsättningsvis används 

olika former av modalitet i olika diskurser. Exempelvis synliggörs objektiva- och 

kategoriserande modaliteter i massmedias diskurs genom att många av de texter och 

tolkningar som återfinns i media ofta framställs som fakta och sanning. Genom att massmedia 

använder dessa former av modaliteter, främjas också medias auktoritet i samhället (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Texten, i form av ord och uttryck i tidningsartiklarna, utgjorde 

utgångspunkten för analysen av diskursiv- och social praktik.  
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4.2.3 Diskursiv praktik 

Diskursiv praktik fokuserar på hur textproducenten grundar formandet av nya texter på 

tidigare etablerade diskurser. Fokus ligger dessutom på hur individer som läser och 

konsumerar texten, grundar sin tolkning genom etablerade diskurser. Produktionen och 

konsumtionen av en text, är kärnan i analysen av den diskursiva praktiken. Vidare kan det 

existera olika diskursiva praktiker beroende på i vilket sammanhang språket nyttjas, vilket 

benämns som genre (Fairclough, 2003). De genrer som identifierats inom det mediala fältet 

är: ledarartikel, nyhetsartikel samt krönikor och reportage. Genom ett lingvistiskt perspektiv, 

kan de diskurser som texten bygger på identifieras, vilket betecknas som interdiskursivitet. 

Interdiskursivitet syftar till att synliggöra hur texter bygger på och reproducerar tidigare 

diskurser (låg interdiskursivitet) eller formar nya eller förändrar befintliga diskurser (hög 

interdiskursivitet). Vidare kan även det lingvistiska perspektivet identifiera hur texten kan 

härledas till andra texter, vilket synliggörs genom begreppet intertextualitet. Intertextualitet 

innebär att en text aldrig kan vara helt fristående andra diskurser och texter (Fairclough, 

2003; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det insamlade datamaterialet innefattar 

tidningsartiklar som är publicerade på lokal- och/eller nationell nivå, vid olika tidpunkter, 

datum och årtal som dessutom inbegriper olikartade- och likartade framställningar av 

fenomenet sugardejting, vilka är centrala aspekter som vi tog hänsyn till vid analys av 

intertextualitet och interdiskursivitet. 

 

4.2.4 Social praktik  

Den yttersta dimensionen av den tredimensionella modellen innefattar enligt Fairclough 

(2003) den bredare sociala praktiken som utgör samhällsnivån i modellen, vilket både text 

och den diskursiva praktiken är en del av. Social praktik som dimension utgör den 

övergripande analysen av de tre identifierade temana samt text och diskursiv praktik. Inom 

den sociala praktiken är två aspekter av relevans för analys, förhållandet mellan den 

diskursiva praktiken och den större diskursordning som den ingår i. Vidare kartläggs även de 

icke-diskursiva relationerna mellan den mediala konstruktionen av sugardejting i förhållande 

till kulturella-, strukturella och sociala aspekter. Förhållandet mellan den diskursiva praktiken 

och den bredare sociala praktiken utgör grunden för analys, då detta förhållande synliggör 

ideologiska konsekvenser och förändringar (Fairclough, 2003). En fråga som var av intresse i 

föreliggande studies analys av förhållandet mellan diskursiv praktik och social praktik var 

huruvida den diskursiva praktiken reproducerar diskursordningen och därmed upprätthåller 

sanningsanspråk i den hegemoniska diskursen. Ytterligare fråga som var av intresse innefattar 

huruvida den diskursiva praktiken transformerar diskursordningen, vilket således kan 

resultera i diskursiv- och social förändring. Vidare synliggjorde analysen av förhållandet 

mellan diskursiv praktik och social praktik hur problem inom sugardejting konstrueras. Vid 

analys av social praktik är det centralt att analysera mot teoretiska begrepp som belyser de 

element som existerar inom den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I 

föreliggande studie utgjorde begreppen symboliskt-, ekonomiskt- och erotiskt kapital samt 

diskurs, hegemoni och ideologi den teoretiska utgångspunkten vid analysen av social praktik. 

 

4.3 Tillvägagångssätt vid datainsamling 
Föreliggande studie har utgått från ett målstyrt urval vid insamling av data. Bryman (2011) 

menar att ett målstyrt urval grundar sig på att urvalet ska överensstämma med och ha relevans 

för studiens problemområde, syfte och forskningsfrågor. Med tanke på att studiens 

problemområde rör sugardejting, har endast artiklar som handlar om sugardejting varit av 

intresse i urvalet. Sökningen efter relevanta artiklar som handlar om sugardejting har 

genomförts via databasen Retriever, en databas för svenska kvälls- och dagstidningar samt 

tidskrifter. Innan sökningen påbörjades utformades inkluderings- och exkluderingskriterier 
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gällande artiklarnas publiceringsdatum. Artiklar publicerade mellan 2017-01-01 och 2019-

12-05 är inkluderade i studien. Det tidsmässiga exkluderingskriteriet utformades för att på så 

vis kunna fånga de mest tidsenliga mediala konstruktionerna kring sugardejting. Ytterligare 

exkluderingskriterier som utformades innan sökningen påbörjades var att artiklarna endast 

skulle härstamma ur svenska kvälls- och dagstidningar, svenska internetbaserade 

nyhetstjänster samt vara på lokal- eller nationell nivå. Inga specifika exkluderingskriterier 

utformades gällande artikeltyp, då tidningsartiklar, oavsett typ, bidrar till konstruktionen av 

den mediala diskursen. Tidningsartiklarna skulle vara publicerade på lokal- och/eller 

nationell nivå då vi eftersträvade en bred och djupgående bild av mediala konstruktioner 

kring sugardejting. De första sökningarna genomfördes 2019-12-04 och såg ut som följande:  

● Sökord “sugardejting”, inkluderingskritierierna efter 2017-01-01 och mest relevanta 

vilket gav 288 träffar: 5 artiklar valdes ut. 

● Sökord “sugar dating”, inkluderingskriterierna efter 2017-01-01 och all svensk tryckt 

media vilket gav 87 träffar: 4 artiklar valdes ut. 

● Sökord “sugardejting”, inkluderingskriterierna efter 2017-01-01 och tidskrifter vilket 

gav 9 träffar: 1 artikel valdes ut. 

● Sökord ”sugardejting”, inkluderingskriterierna efter 2017-01-01 och storstadspress 

vilket gav 56 träffar: 4 artiklar valdes ut. 

● Sökord “sugardejting”, inkluderingskritierierna de senaste 365 dagarna, all svensk 

tryckt press och mest relevanta vilket gav 86 träffar: 2 artiklar valdes ut. 

 

Den andra sökningen genomfördes 2019-12-05 och såg ut som följande: 

● Sökord “sugardejting”, inkluderingskriterier svensk tryckt press och mest relevanta 

vilket gav 149 träffar: 13 artiklar valdes ut. 

 

Sökningarna resulterade i sammanlagt 29 artiklar. Efter en genomläsning av samtliga 29 

artiklar, adderades ytterligare exkluderingskriterier gällande artiklar som främst handlade om 

andra företeelser än sugardejting, vilka var: barnsexhandel, forskning, polisingripanden, 

domslut samt granskning av enskilda fall och personer. Efter att ovanstående 

exkluderingskriterier tillämpats samt efter ytterligare genomläsning av artiklarna, återstod 14 

artiklar (6 på nationell nivå och 8 på lokal nivå). De återstående 14 artiklarna utgjorde således 

datamaterialet för föreliggande studie. De artikeltyper som ingick i datamaterialet var 

nyhetsartikel, reportage, ledarartikel samt krönika. Omfattningen av artiklarna varierade 

mellan 1–3 sidor. För vidare information gällande de tidningsartiklar som ingår i 

datamaterialet, se bilaga 5.  

 

4.4 Databearbetning och analysförfarande 

4.4.1 Kodning 

Databearbetningen har genomförts genom att koder urskiljts i datamaterialet. Kodningen och 

databearbetningen har en abduktiv ansats, vilket enligt Lindgren (2014) innebär att koderna 

dels har uppkommit och identifierats induktivt genom empirin och dels deduktivt genom 

teoretiska begrepp i relation till empirin. Fördelen med en växelverkan mellan induktiv- och 

deduktiv kodning i form av abduktion är att den induktiva kodningen kan ge beskrivningar av 

vad som faktiskt framkommer i empirin, medan den deduktiva kodningen ger en teoretisk 

förståelse av empirin. Den abduktiva ansatsen kan således ge en mer djupgående bild samt 

synliggöra andra dimensioner, mekanismer och relationer än det för givet tagna av ett visst 

fenomen (Danermark, Ekström & Karlsson, 2018).  

 

I det första induktiva steget i kodningen har koder identifierats i samband med en noggrann 

läsning av tidningsartiklarna. Koderna uppkom således spontant i empirin genom att 
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innehållets mest framträdande element synliggjorts och därefter etiketterats. Det andra 

deduktiva steget i kodningen genomfördes med utgångspunkt i det teoretiska ramverket. 

Frågor formades utifrån de teoretiska begreppen ideologi, hegemoni, diskurs, sociala 

konstruktioner och fält samt symboliskt-, ekonomiskt- och erotiskt kapital (se bilaga 2).  

 

Frågorna ställdes sedan i samband med vidare noggrann läsning av tidningsartiklarna vilket 

genererade ytterligare koder av deduktiv karaktär. Vidare identifierades relationer mellan de 

induktiva- och deduktiva koderna vilket skapade sex olika abduktiva kategorier. De 

abduktiva kategorierna är: Beskrivningar av fenomenet, Sugardejting likställt med 

prostitution/sexköp, Utsatthet/ohälsa, Sugardejtinghemsidor/internet, Normer/samhällssyn 

samt Lagligt/olagligt. De koder och kategorier som framkommit genom den induktiva- och 

deduktiva kodningen, har sammanställts i ett index (se bilaga 3). Indexet presenterar de koder 

och kategorier som identifierats i datamaterialet och utgör dessutom grunden för 

tematiseringen.  

 

4.4.2 Tematisering  

Efter att datamaterialet kodats och sedan inordnats i de sex olika abduktiva kategorierna, 

gjordes en tematisering som bygger på de tidigare identifierade kategorierna. Tematisering 

beskrivs av Lindgren (2014) som en vidareutveckling av de redan funna koderna. Det är när 

relationer och mönster identifierats mellan, i första steget, koder och, i andra steget, 

kategorier som olika teman föds. När övergripande teman skulle urskiljas, gjordes en 

bedömning och jämförelse av de tidigare identifierade abduktiva kategorierna vilket 

resulterade i att relationer, likheter och olikheter mellan de olika kategorierna synliggjordes. 

Likheter mellan de olika kategoriernas mest framträdande koder, tillsammans med 

kategoriernas relevans för studiens forskningsfrågor, resulterade sedan i tre övergripande 

teman: Sex säljer, Offer och förövare samt Problem med sugardejting. De tre övergripande 

temana symboliserar således den induktiva- och deduktiva kodningen som vidare utmynnade 

i de sex kategorierna, relationerna mellan kategorierna samt kategoriernas relevans för 

studiens forskningsfrågor. Hur tematiseringsprocessen genomfördes presenteras i ett index 

som återfinns i bilaga 4.     

 

4.5 Brister/fördelar med den valda metoden 
4.5.1 Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

För att säkerställa att en studie uppnår en god kvalitet och således god trovärdighet samt 

pålitlighet, gäller det att noggrant och transparent redogöra för de ställningstaganden som 

studien vilar på. En transparent redogörelse kring de teoretiska val som görs samt vilka 

metodologiska verktyg som används i relation till studiens forskningsfrågor är därmed 

centralt (Bergström & Boréus, 2018). Under studiens alla delar har vi tagit hänsyn till 

problemområdet, syftet och forskningsfrågorna, för att på så vis säkerställa att studien 

undersöker det som den avser att undersöka. Vidare kan trovärdigheten i en diskursanalytisk 

studie påverkas vad det gäller ett objektivt förhållningssätt i tolkningen av datamaterialet 

samt i presentationen av studiens resultat och analys. Forskarens relation till den diskurs som 

studeras kan vara problematisk då det kan uppkomma vissa svårigheter i att betrakta den 

specifika diskursen som en självklar diskurs. Dessutom kan många av de självklarheter och 

sanningsanspråk som förs fram i en text vara samstämmiga med forskarens verklighetsbild 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Relationen till den studerade diskursen resulterar 

således i att objektiviteten i tolkningarna och presentationen av datamaterialet blir påverkat. 

De frågor som ställts till texterna och de tolkningar som gjorts, kan inte ses som fullständigt 

objektiva då det finns en risk att de påverkats av vår tidigare uppfattning och föreställning av 

sugardejting. En strävan mot ett objektivt förhållningssätt har präglat studien genom ett 
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hänsynstagande till och en medvetenhet kring vår egna relation till diskursen. Vi har 

dessutom, på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt, redovisat våra ställningstaganden 

gällande frågor, tolkningar och teori, genom exempelvis index kring tolkningsprocessen. Med 

tanke på att studien vilar på en socialkonstruktionistisk ontologi och epistemologi, innebär 

det att studiens slutsatser inte avser att spegla en absolut kunskap och sanning utan snarare 

hur tolkningar av text kan gestalta verkligheten genom sociala konstruktioner kring 

sugardejting i media. 

  

Under varje övergripande tema har vi valt ut representativa citat för att således synliggöra 

relationen till temat samt problemområdet. Genom en redogörelse av studiens alla delar samt 

genom djupgående beskrivningar av tillvägagångssätt, resultat, analys och slutsatser 

möjliggörs en viss överförbarhet. Med överförbarhet menas möjligheten att kunna överföra 

resultatet i en studie till en annan kontext (Bryman, 2011). Med tanke på att vi eftersträvat att 

ge djupgående beskrivningar av hur vi tolkat de mediala diskursiva konstruktioner som 

framgår i datamaterialet, är det möjligt att resultatet kan överföras till en annan kontext. Den 

mediala diskursen kring sugardejting kan ses som en representation av verkligheten bland 

andra potentiella representationer. 

 

4.6 Etiska överväganden 
I Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer framkommer att det är av vikt att ta hänsyn till 

individskyddskravet när forskning bedrivs i samröre och interaktion med individer. 

Individskyddskravet syftar till att skydda individer från att utsättas för risker som kan 

uppkomma genom forskning. Det är vidare av betydelse att göra en bedömning av riskerna 

och nyttan i forskning som bedrivs i interaktion med individer (Vetenskapsrådet, 2002). 

Föreliggande studies datamaterial består av offentliga tidningsartiklar och inkluderar således 

inte några forskningsdeltagare. Trots att forskningsdeltagare inte inkluderas i studien, blir det 

ändå viktigt med en etisk reflektion och medvetenhet kring de individer som berörs av 

studien, det vill säga individer som är involverade i sugardejting. Risker med 

diskursanalytiska studier handlar om upprätthållande av de sanningsanspråk som förs fram 

om det studerade fenomenet. Även om forskarens ambition med studien syftar till att beskriva 

eller destabilisera de diskursiva konstruktioner som existerar kring fenomen och grupper i 

samhället, är forskaren aldrig oberoende den specifika diskurs som studeras. Genom att 

beskriva och belysa diskursiva konstruktioner av fenomen, reproducerar således forskaren 

den studerade diskursen (Bolander & Fejes, 2015). I föreliggande studie innebär det således 

en risk att studera och belysa de diskursiva konstruktioner som existerar kring sugardejting, 

då diskursen kring fenomenet riskerar att reproduceras. Studien medverkar också i 

upprätthållandet av de diskursiva konstruktioner som förs fram om individer som är 

involverade i sugardejting, vilka kan vara individer i socialt utsatta positioner. 

Upprätthållandet bidrar således till konstruktionen av hur fenomenet och dessa individer 

uppfattas. Däremot kan det innebära en nytta att medvetandegöra de diskursiva 

konstruktioner som existerar kring sugardejting, då de ojämlikheter som potentiellt kan 

existera inom sugardejting belyses, vilket på lång sikt kan leda till förändring. Det krävs dock 

en viss försiktighet i resonemangen kring fenomenet, för att på så sätt minska risken för 

ytterligare nedsättande diskursiva konstruktioner. Till följd av de etiska aspekter som 

föreligger kring upprätthållandet av diskursiva konstruktioner, har vi haft som ambition att 

dekonstruera de sanningsanspråk som förs fram kring fenomenet sugardejting i 

tidningsartiklarna.  

 



22 

 

5. Resultat och analys 
Nedan presenteras studiens resultat och analys. Analysen inleds med avsnittet Genrer och fält 

inom media och därefter utgör de tre formulerade temana, Sex säljer, Offer och förövare samt 

Problem med sugardejting, rubriker för kommande avsnitt. Under varje tema analyseras 

inledningsvis text, mot bakgrund av sociala konstruktioner och diskurs. Därefter analyseras 

varje tema utifrån diskursiv praktik. Under samtliga teman följer en presentation av relevanta 

utdrag från empirin som är representativa för respektive tema. Vid analys av social praktik 

analyseras samtliga teman utifrån det som framkommit under text och diskursiv praktik mot 

de teoretiska begreppen symboliskt-, ekonomiskt- och erotiskt kapital samt diskurs, hegemoni 

och ideologi. 

 

5.1 Genrer och fält inom media  
Olikheter kring lingvistiken kan urskiljas mellan artiklar med olika genrer. Typ av artikel, 

nyhetsartiklar samt ledare, krönikor och reportage, utgör olika genrer inom det utstuderade 

mediala fältet. Hur dessa genrers skiljer sig från varandra synliggörs och exemplifieras 

genom citat från den nationella ledarartikeln Rika män utnyttjar unga flickor (Schreiber, 

2017, 15 september) och citat från den lokala nyhetsartikeln Polisen varnar för sugardejting: 

“Många tonårstjejer känner nyfikenhet kring det här” (Asplund Ådahl, 2018, 6 november). 

Citaten presenteras nedan: 
 

I annonserna är det kanske brunbrända, leende tjejer som poserar på en yacht. Men i verkligheten 

plingar det till i en 14-årings mobiltelefon. “Är du oskuld?” (Schreiber, 2017, 15 september). 

 

En flicka erbjöds pengar för att umgås med en äldre man. Dagen skulle sluta med sex. Nu varnar 

polisen för fenomenet sugardejting (Asplund Ådahl, 2018, 6 november).  

 

I ovanstående citat är det möjligt att urskilja skillnader i hur textproducenten uttrycker 

företeelser rörande sugardejting. I det första citatet ur ledarartikeln, kan textsatsen tolkas som 

polariserande och som att den syftar till att väcka känslor och reaktioner hos textkonsumenten 

genom uttryck som “men i verkligheten ...”, “är du oskuld?” och “tjejer som poserar på “. 

Citatet innehåller även utmålande beskrivningar, som i uttrycket “brunbrända, leende tjejer“, 

av hur sugardejting förskönas för att sedan porträttera de bakomliggande problemen av 

fenomenet, såsom i uttrycket “men i verkligheten plingar det till i en 14-årings mobiltelefon”. 

Det andra citatet, som är hämtat från en nyhetsartikel, står i kontrast till det första citatet då 

det konkret och koncist skildrar en händelse. Uttrycket “en flicka erbjöds pengar för att 

umgås med en äldre man” är en fåordig beskrivning av en händelse. Det första citatet kan i 

högre grad tolkas som textproducentens egna uppfattning av sugardejting, än det andra citatet 

som kan tolkas som en kort redogörelse av en händelse. Hur textproducenten väljer att 

uttrycka sig lingvistiskt i en text, påverkar textkonsumentens konstruktion och uppfattning av 

olika företeelser och fenomen (Fairclough, 2003). Trots att ovanstående citat skiljer sig 

lingvistiskt åt, bidrar de båda till konstruerandet av textkonsumentens uppfattning av 

sugardejting. Innehållsmässigt innefattar citaten liknande element, trots att de uttrycks olika. 

Båda citaten anspelar exempelvis på ung ålder, sex och brottslig handling. Endast ett av 

citaten representerar en diskursiv konstruktion kring sugardejting, medan citaten tillsammans 

representerar en liknande eller bredare diskursiv konstruktion kring fenomenet.  

 

Ovanstående två citat visar och exemplifierar de skillnader som kan råda beroende på genre 

inom det mediala fältet. Skillnaderna synliggörs genom att företeelser uttrycks på olika sätt, 

vilket kan tolkas som att textproducenten anpassar sig efter mönster och regler som råder 

inom textproducentens mediala fält. Samtidigt som citaten kan representera olika genrer, i 

form av ledare och nyhetsartikel, kan de även gestalta olika fält inom den mediala sektorn. 
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Vidare kan det råda konkurrens mellan olika fält. Konkurrensen handlar om att upprätthålla 

och bevara den maktposition som det egna fältet besitter i relation till andra fält i samhället 

(Bourdieu, 1993). Mot bakgrund av den konkurrens som kan råda mellan olika fält, kan det 

tolkas som att de olika fälten inom den mediala sektorn kan konkurrera mot varandra när det 

kommer till hur fenomen och händelser konstrueras diskursivt. Det kan således tänkas råda en 

diskursiv kamp mellan konkurrerande element och diskursiva genrer inom olika mediala fält 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000). De uppfattningar och konstruktioner av sugardejting 

som skapas hos läsaren i konsumtionen av olika texter är att betrakta som en överföring av 

textproducentens uppfattning och konstruktion av fenomenet. Olika konstruktioner av 

sugardejting i media påverkar således textkonsumentens uppfattning, vilket även har 

betydelse i reproduceringen och upprätthållandet av mediala diskurser kring fenomenet. 
 

5.2 Sex säljer: Text 
5.2.1 Sugardejting i relation till prostitution och sexköp 

I artiklar på både lokal- och nationell nivå framställs sugardejting som ett fenomen 

närliggandes prostitution och sexköp. Det första citatet som presenteras nedan härstammar 

från artikeln Släpp “Pretty woman”-myten - sugardating handlar om övergrepp (Lernfelt, 

2019, 23 juli), vilken är representativ för andra artiklar som likställer sugardejting med 

prostitution och sexköp: 
 

Idag när vi har sociala medier och det finns ett stort antal konton som utan skygglappar berättar om 

prostitutionens verklighet finns det inga ursäkter för att inte se eller förstå att “Pretty woman” i 

realiteten är en utnyttjad, slagen och såld kvinna (Lernfelt, 2019, 23 juli). 

 

Citatet ovan kan ses mot bakgrund av modalitet, det vill säga ett uttalande som uttrycker en 

bestämd kunskap och sanning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I citatet framkommer 

det att “Pretty woman” är en “utnyttjad, slagen och såld kvinna”. Detta uttryck, att någon är 

på ett visst sätt, tolkas i ljuset av dess modalitet som ett likställande mellan sugardejting och 

prostitution samt sexköp. Det andra citatet som presenteras nedan härstammar från artikeln 

Rika män utnyttjar unga flickor (Schreiber, 2017, 15 september), vilken är representativ för 

andra artiklar som liknar sugardejting med prostitution och sexköp: 
 

“Det balanserar på en oerhört tunn linje”, säger kriminologen Nina Rung om det osmakliga sajterna 

som har poppat upp. Advokat Lena Fauk är inne på samma spår: “Det är snubblande nära sexköp hela 

tiden”. Men hon poängterar att sajterna faktiskt inte säger att man måste betala för sex. Och det har hon 

rätt i (Schreiber, 2017, 15 september).  
 

I ovanstående citat framkommer det däremot att sugardejting liknas med prostitution och 

sexköp, då uttryck som “snubblande nära” och “tunn linje” används för att beskriva 

fenomenet. Ovanstående två citat visar på en skillnad när det kommer till att beskriva 

sugardejting i relation till prostitution och sexköp. Trots att det andra citatet synliggör en viss 

osäkerhet när det gäller att likställa sugardejting med prostitution och sexköp, kan 

uttalandena betraktas som diskursiva uttryck för objektivitet och säkerhet. “Det balanserar på 

en oerhört tunn linje” och “Det är snubblande nära sexköp hela tiden” är uttalanden som lyfts 

fram med säkerhet, det vill säga att någonting föreligger och är på ett visst sätt. Således kan 

även det andra citatet tolkas mot bakgrund av modalitet.  

 

Graden av modalitet som uttrycks främjar medias auktoritet, vilket även får konsekvenser för 

vad som betraktas som konsensus och kunskap av betydelse i samhället. I den mediala 

diskursen synliggörs objektiva- och kategoriserande modaliteter, genom att publicerade texter 

och tolkningar framställs som fakta och sanning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Ovanstående citat är att betrakta som representativa för resterande artiklar gällande grad av 
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modalitet när det kommer till att likställa och likna sugardejting med prostitution och sexköp. 

Uttryck för modalitet framgår i den lingvistiska framställningen av sugardejting i relation till 

prostitution och sexköp, vilket belyses genom uttrycken ““Pretty woman” i realiteten är en 

utnyttjad, slagen och såld kvinna” och “Det balanserar på en oerhört tunn linje”. Citaten 

belyser uttryck som kan tolkas mot bakgrund av hög grad av modalitet, vilket även kan 

belysa den form av modalitet som massmedia ofta använder. Hur något uttrycks genom språk 

har betydelse för hur fenomen konstrueras socialt. Språket skapar därmed förutsättningar för 

hur människor uppfattar och förstår fenomen och verkligheten (Berger & Luckmann, 1979). 

Ovanstående uttryck kan således få konsekvenser för den språkliga konstruktionen av 

fenomenet sugardejting, vilket även påverkar förståelsen och uppfattningen av fenomenet. 

 

5.2.2 Glorifiering och maktobalans 

Hur sugardejting framställs i media innefattar olika beskrivningar av fenomenet. 

Beskrivningarna innehåller aspekter som lyx, glamour, skönhet, förmögenhet och 

åldersskillnader, men även patriarkala normer och maktobalans. Det föreligger 

representativitet i artiklar på både lokal- och nationell nivå när det gäller ovanstående 

aspekter. Exempel på representativa citat innefattandes lyx, glamour, skönhet, förmögenhet 

och åldersskillnader i beskrivningar av sugardejting återfinns i artiklarna Sugardejting - 

riskfyllt med helt lagligt extraknäck (Karlsson, 2017, 15 september) samt Köp av 

sällskapsdamer övergår lätt i köp av sex (Ströman, 2019, 26 november): 
 

… så kommer de tjejer som ansluter sig att bli bortskämda jetsetbrudar som dränks i lyx av rika fräscha 

män. Som tack för att de “umgås” med “mogna män” kan de även slippa att ta studielån. Männen å sin 

sida utlovas att få både ungdom och respekt tillbaka genom umgänge med dessa unga vackra kvinnor 
(Karlsson, 2017, 15 september). 

 

Äldre och väl avlönade män ska få förmånen att dejta en ung och snygg tjej, i utbyte mot 

restaurangbesök, smycken, modekläder och annat (Ströman, 2019, 26 november). 

 

I citaten framställs de individer som ingår i en sugardejtingrelation som unga vackra kvinnor 

som söker lyx och gåvor samt äldre rika män som söker sällskap och en sexuell relation. 

Båda citaten innefattar en hög grad av modalitet när det gäller beskrivningar av 

sugardejtingrelationer. Tecken på modalitet framkommer när det uttrycks att männen är 

“mogna” och utlovas att “få både ungdom och respekt tillbaka” samt när det uttrycks att 

männen är “äldre och välavlönade” och ska få “förmånen att dejta en ung och snygg tjej”. 

Vidare synliggörs hög grad av modalitet när det uttrycks att tjejerna är unga och vackra och 

kommer bli bortskämda med lyx, kläder, resor eller restaurangbesök. Modalitet i uttrycken 

synliggörs genom att något föreligger och är på ett visst sätt, vilket får konsekvenser för 

konstruktionen av sugardejting som något glamoröst och lyxigt samt konstruktionen av de 

åldersskillnader som anses föreligga i sugardejtingrelationen. Samtidigt som artiklar lyfter 

aspekter som lyx, glamour, skönhet, förmögenhet och åldersskillnader i beskrivningar av 

sugardejting, finns det artiklar som lyfter maktobalans och patriarkala normer som centrala 

aspekter inom sugardejting. Sådana aspekter lyfts i artikeln Sugar daddy, sugar baby - 

kvinnors kroppar är inte säljbara, skriven av Palm (2018, 4 februari): 
 

Sugardejting utvecklar en ojämn maktbalans mellan könen och stärker sexistiska värderingar, där rika 

äldre män med sina pengar alltid kan få “tillgång” till yngre vackra kvinnor (Palm, 2018, 4 februari). 

 

Citatet illustrerar den maktobalans som kan råda mellan de parter som ingår i en 

sugardejtingrelation. Patriarkala normer synliggörs särskilt i uttrycket gällande “ojämn 

maktbalans mellan könen” och att sugardejting “stärker sexistiska värderingar”. I uttrycket att 

män alltid ska få tillgång till unga vackra kvinnor, kan det bärande ordet alltid tolkas i ljuset 
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av modalitet då ordet insinuerar en beständighet. Vidare exemplifieras tecken på modalitet i 

uttrycket att “sugardejting utvecklar en ojämn maktbalans” samt att sugardejting “stärker 

sexistiska värderingar”.  

 

Grad av modalitet kan resultera i konsekvenser för den diskursiva konstruktionen av 

fenomen. När det kommer till att beskriva fenomenet sugardejting i termer av lyx, glamour, 

skönhet, förmögenhet och åldersskillnader samt i termer av maktobalans och patriarkala 

normer ger ovanstående citat exempel på uttryck som skildras som fakta och sanning och kan 

således tolkas mot bakgrund av en högre modalitet. Exempel på sådana uttryck är “Äldre och 

väl avlönade män ska få förmånen att dejta en ung och snygg tjej” samt “Sugardejting 

utvecklar en ojämn maktbalans mellan könen och stärker sexistiska värderingar”. Då 

beskrivningarna av sugardejting både framställs i termer av lyx, glamour, skönhet, 

förmögenhet och åldersskillnader samt präglas av maktobalans och patriarkala normer, 

synliggörs variationen i konstruktioner av fenomenet i media. Hur något uttrycks och 

konstrueras språkligt kan betraktas som tvingande för människors förståelse av verkligheten 

och därmed generera olika diskurser (Foucault, 2002). Sammanfattningsvis kan de olika 

konstruktionerna av sugardejting ge konsekvenser för hur människor förstår och kategoriserar 

fenomenet samt för konstruerandet av den mediala diskursen.  

 

5.3 Sex säljer: Diskursiv praktik  
5.3.1 Intertextualitet 

Som tidigare nämnts präglas tidningsartiklar, på lokal- och nationell nivå, av liknande 

element vad det gäller beskrivningar av sugardejting samt huruvida sugardejting likställs med 

prostitution och sexköp. Hur sugardejting framställs i artiklar på lokal nivå innefattar således 

lingvistiska likheter med hur fenomenet framställs i artiklar på nationell nivå. Samtliga 

artiklar är publicerade någon gång mellan 2017 och 2019. Huruvida lingvistiska likheter 

återfinns mellan artiklar som är publicerade vid olika årtal och datum samt på lokal- och 

nationell nivå, kan synliggöras genom begreppet intertextualitet (se sida 18). Nedan 

synliggörs och presenteras den intertextualitet som föreligger mellan å ena sidan artiklar på 

nationell nivå, och å andra sidan artiklar på lokal nivå. De citat som presenteras på nationell 

nivå, exemplifierar återkommande beskrivningar som citaten från artiklarna på lokal nivå kan 

antas bygga på. Det första citatet på nationell nivå härstammar från artikeln Kalla en 

sugardaddy för vad han faktiskt är (Ericson, 2019, 11 juli) och det andra citatet på nationell 

nivå härstammar från artikeln Detta är sugardejting: “Prostitution i lyxförpackning” (Berger, 

2018, 24 januari). 
 

Det är ett lustigt ord, “sugardejting”. Sajtnamn som Prostitution.se hade kanske inte funkat lika väl. 

Det paketeras prydligt, men handlar kort och gott om att byta pengar och presenter mot umgänge och 

sex. Vissa vill få det till att det är en “privat angelägenhet” (Ericson, 2019, 11 juli).  
 

Det som är skrämmande är att man har paketerat in prostitution i en lyxförpackning med presentpapper 

där det ser väldigt attraktivt ut på ytan. Snabba bilar, champagne, underkläder och lyx. Man byter ut 

prostitution till sugardejting, sexköparna blir sugardaddys, de som ägnar sig åt prostitution blir 

sugarbabys (Berger, 2018, 24 januari). 

 

Citaten innefattar liknande uttryck såsom “paketeras prydligt” och “lyxförpackning” när 

sugardejting likställs med prostitution. Liknande uttryck och beskrivningar framkommer i 

artiklar på lokal nivå. Det första citatet på lokal nivå härstammar från en artikel med titeln 

“Sugardejting är förtäckt prostitution” (Frithiof, 2019, 27 september) och det andra citatet på 

lokal nivå härstammar från artikeln med titeln Köp av sällskapsdamer övergår lätt i köp av 

sex (Ströman, 2019, 26 november). 
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Sugardejting normaliseras genom glorifieringen. En tjej som jag pratat med sa att hon aldrig skulle ha 

anmält sig till sajten om den hade hetat prostitution.com. Sugardejting låter flashigt men är förtäckt 

prostitution ... (Frithiof, 2019, 27 september). 

 

Äldre och väl avlönade män ska få förmånen att dejta en ung och snygg tjej, i utbyte mot 
restaurangbesök, smycken, modekläder och annat. Förväntningarna kan lätt övergå i krav eller kanske 

“bara önskemål” om sex. Vad är det - om inte prostitution? (Ströman, 2019, 26 november). 

 

Ovanstående citat innefattar likheter gällande sugardejting som likställt med prostitution. 

Likheterna synliggörs genom uttryck som glorifiering och normalisering av prostitution. Det 

första citatet uttrycker explicit glorifiering och normalisering, medan det andra citatet består 

av glorifierade termer i form av exempelvis “restaurangbesök, smycken och modekläder”. 

Båda citaten lyfter således sugardejting som en glorifierad form av prostitution, men på olika 

sätt.  

 

Som går att utläsa i de olika citaten, är artiklarna publicerade vid olika tidpunkter, datum och 

år. Den nationella artikeln Detta är sugardejting: “Prostitution i lyxförpackning” är 

publicerad 2018-01-24, medan den nationella artikeln Kalla en sugardaddy för vad han 

faktiskt är är publicerad 2019-07-11. Ur ett intertextuellt perspektiv kan det tolkas som att 

den senare artikeln bygger på och/eller influeras av den tidigare artikeln. De två nationella 

artiklarna är representativa för resterande nationella artiklar. Trots att artiklarna är 

publicerade vid olika tidpunkter, årtal och datum framkommer återkommande likheter 

gällande innehåll, uttryck och centrala element. De nationella artiklarna har således hög 

intertextualitet. Vidare är även de två lokala artiklarna, “Sugardejting är förtäckt 

prostitution” (2019-09-27) och Köp av sällskapsdamer övergår lätt i köp av sex (2019-11-

26), publicerade vid olika tidpunkter och datum. De två lokala artiklarna är även 

representativa för resterande lokala artiklar gällande innehåll, uttryck och centrala element. 

Det finns således liknande innehållsmässiga drag mellan de lokala artiklarna, men även 

mellan artiklar på lokal- och nationell nivå. Därmed har även de lokala artiklarna, i likhet 

med artiklar på nationell nivå, hög intertextualitet.  

 

5.3.2 Interdiskursivitet  

I artiklarna framkommer liknande framställningar av sugardejting i relation till prostitution 

och sexköp, oberoende om artiklarna återfinns på lokal- eller nationell nivå. Hur dessa 

likheter identifieras i artiklarna har exemplifierats genom tidigare nämnda citat ur 

representativa artiklar. De likheter som har synliggjorts i framställningarna av sugardejting är 

sammanfattningsvis uttryck som: att det är förtäckt prostitution, prostitution i lyxförpackning, 

glorifierad form av prostitution, gråzon till prostitution, bygger på patriarkala normer samt 

innefattar en ojämn maktbalans, åldersskillnader och skönhet. Trots att artiklarna är 

publicerade vid olika tidpunkter, datum och årtal samt att de är av olika genrer, visar 

artiklarna på en låg interdiskursivitet (se sida 18) då artiklarna reproducerar och konstruerar 

diskursen kring sugardejting på liknande sätt.  

 

Trots att artiklarna framställer och beskriver sugardejting i relation till prostitution och 

sexköp på liknande sätt, framkommer däremot vissa undantag. Det blir viktigt att lyfta dessa 

undantag för på så sätt synliggöra olika konstruktioner av sugardejting och således den 

diskursiva kampen. I de nationella artiklarna Jeanemarie, 26, lever lyxliv med “sugardejting” 

(Gustafsson, 2018, 29 mars) och ‘Jag tar betalt för att dejta’ (Passanisi, 2017, 28 juli) 

framkommer andra framställningar av sugardejting: 
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Jeanemarie menar att relationerna är mycket mer än sex …. En man ska vara en man och kvinnan ska 

vara en prinsessa, säger hon. Jeanemarie har fått många presenter av de äldre männen i form av kläder, 

smycken, middagar och resor (Gustafsson, 2018, 29 mars). 

 

Jag vill såklart veta vem det är jag träffar. Vi ska också ha kommit överens om vad som gäller när vi 
ses. Jag är tydlig med att vi börjar med en drink och att jag när som helst kan avbryta om jag skulle 

känna mig obekväm. Samma gäller för honom också, förstås …. Så jag behöver egentligen inte träffa 

de här männen av ekonomiska skäl, men det ger så klart lite extra klirr i kassan (Passanisi, 2017, 28 

juli). 

 

Citaten illustrerar ytterligare perspektiv av fenomenet sugardejting. Uttryck som “relationerna 

är mycket mer än sex” och “att jag när som helst kan avbryta …. samma gäller för honom 

också” belyser de centrala element som återfinns i båda artiklarna. De centrala element som 

bland annat exemplifieras genom uttrycken, är det kvinnliga perspektivet av 

sugardejtingrelationen, hur relationen präglas av lika villkor samt att relationen inte beskrivs i 

termer av prostitution och sexköp. Artiklarna har således låg intertextualitet i relation till 

resterande artiklar då texterna skiljer sig markant i framställningen av sugardejting. De två 

artiklarnas låga intertextualitet, resulterar i hög interdiskursivitet eftersom nyskapande 

diskursiva konstruktioner förs fram i texternas innehåll, vilket kan tyda på den konkurrens 

och kamp som råder i diskursordningen.  

 

5.4 Offer och Förövare: Text 
Som tidigare nämnts framställs sugardejting som ett fenomen närliggandes prostitution och 

sexköp i artiklar på både lokal- och nationell nivå. Artiklarna likställer och liknar 

sugardejting med prostitution och sexköp, men även i termer av brott och lagstiftning på olika 

sätt då köp av sex är olagligt. Artiklar på både lokal- och nationell nivå framställer 

sugardejting dels i termer av brottsliga handlingar, utsatthet samt förövare och brottsoffer, 

såväl som en gråzon mellan vad som är olagligt och lagligt i relation till lagstiftning. Det 

första citatet som presenteras nedan härstammar från artikeln Släpp ”Pretty Woman”-myten – 

sugardating handlar om övergrepp (Lernfelt, 2019, 23 juli). I artikeln framställs sugardejting 

i termer av brottsliga handlingar, brottsoffer och utsatthet:  
 

Där kunde vi också hitta att de var brottsoffer utsatta för våldtäkter och annan brottslighet under lång 

tid …. Det handlar om allvarlig brottslighet och om kvinnor (och även unga män) som blir skadade för 

livet (Lernfelt, 2019, 23 juli). 

 

Ovanstående citat kan ses mot bakgrund av modalitet. I citatet uttrycks att ”de var brottsoffer 

utsatta för våldtäkter” samt ”det handlar om allvarlig brottslighet”, där de bärande orden var 

och det handlar tolkas i ljuset av modalitet som ett framställande av sugardejting som en 

allvarlig brottslighet innefattandes brottsoffer. Det andra citatet som presenteras nedan 

härstammar från artikeln Kalla en ”sugardaddy” för vad han faktiskt är (Ericson, 2019, 11 

juli). I artikeln tolkas det som att sugardaddyn blir framställd som en förövare:  
 

Och kalla en ”sugardaddy” för vad han faktiskt är: Sexköpare. Torsk. Och som i det här fallet: pedofil. 

Sådana ska sitta inne (Ericson, 2019, 11 juli). 

 

I ovanstående citat framkommer uttryck som ”kalla en ”sugardaddy” för vad han faktiskt är” 

och ”sådana ska sitta inne”, vilket kan tolkas mot bakgrund av modalitet. I citatet kan det 

tolkas som att något föreligger och är på ett visst sätt. Vidare kan även framställandet av 

sugardaddyn som en sexköpare, torsk och pedofil tolkas i ljuset av modalitet genom att 

sugardaddyn är och konstrueras som en förövare. Nedanstående två citat härstammar från 

artiklarna Köp av sällskapsdamer övergår lätt i köp av sex (Ströman, 2019, 26 november) och 

Sugardejting – riskfyllt men helt lagligt extraknäck (Karlsson, 2017, 15 september). 
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Artiklarna framställer sugardejting som en gråzon mellan vad som är olagligt och lagligt i 

relation till lagstiftning på olika sätt:  
 

Örebro universitet har påbörjat ett forskningsprojekt om just ”sugardating”. För här finns en gråzon 

mellan vad som är lagligt och olagligt. Det är inte – och ska självklart inte vara – olagligt att män och 

kvinnor i olika åldrar träffas …. Vi kan tycka att det är knäppt att unga kvinnliga studenter låter sig 

fungera som sällskapsdamer åt välavlönade män. Men det är inte önskvärt att lagstifta om det 
(Ströman, 2019, 26 november). 

 

Sexköpslagen gäller tillfälliga sexuella förbindelser. Det är till och med så illa, tycker jag, att om du 

bokar tider med en prostituerad, säg måndagar och onsdagar tre månader framåt, så är det inte ett brott 

mot sexköpslagen, för det är inte tillfälliga förbindelser. Så att dejta en rik kille och få studierna betalda 

är ju inte en tillfällig förbindelse. Sedan är det detta att de inte erbjuder sex på det sättet, utan dejting 

(Karlsson, 2017, 15 september). 

 

Ovanstående två citat framställer sugardejting som en gråzon mellan vad som är olagligt och 

lagligt i relation till lagstiftning och står således i kontrast till de två första citaten som 

framställer fenomenet i termer av brottsoffer, utsatthet, allvarlig brottslighet och förövare. 

Citatet av Ströman (2019, 26 november) tyder på den problematik och tvetydighet som råder 

kring att likställa sugardejting med brottsliga handlingar enligt lagstiftning. Trots 

tvetydigheten kan uttryck som ”här finns en gråzon” och ”det är inte – och ska självklart inte 

vara” betraktas som diskursiva uttryck för sanning och bestämd säkerhet. Här finns, det och 

självklart inte är bärande ord som kan tolkas i ljuset av modalitet i och med att något lyfts 

fram som bestämd kunskap och sanning. Vidare tyder även det andra citatet av Karlsson 

(2017, 15 september) på den problematik som råder kring att likställa sugardejting med 

brottsliga handlingar enligt lagstiftning, då det inte handlar om tillfälliga sexuella 

förbindelser. I citatet uttrycks ”att dejta en rik kille och få studierna betalda är ju inte en 

tillfällig förbindelse” och ”de inte erbjuder sex på det sättet, utan dejting”, där de bärande 

orden är och inte, tolkas i ljuset av modalitet som ett framställande av sugardejting som en 

gråzon som inte kan inkluderas i sexköpslagen. 

Ovanstående citat belyser hur modalitet kan synliggöras i uttryck med olika innehåll och 

innebörd. Exempel på uttryck för modalitet i ovanstående citat är ”det handlar om allvarlig 

brottslighet”, ”kalla en ”sugardaddy” för vad han faktiskt är”, ”för här finns en gråzon samt 

”att dejta en rik kille och få studierna betalda är ju inte en tillfällig förbindelse”. Uttrycken 

tolkas som hög grad av modalitet, vilket kan likställas med objektiva- och kategoriserande 

modaliteter som ofta uttrycks i den mediala diskursen. De centrala element som återfinns i 

konstruktionerna av sugardejting i ovanstående citat innefattar brottsoffer och förövare, 

sugardejting som brottsliga handlingar samt sugardejting som en gråzon mellan vad som är 

olagligt och lagligt i relation till lagstiftning. Mot bakgrund av språkets betydelse i 

konstruerandet av verkligheten och samhälleliga fenomen (Berger & Luckmann, 1979), är det 

möjligt att berörda uttryck med hög grad av modalitet kan ge konsekvenser gällande sociala 

konstruktioner av sugardejting och således uppfattningen och förståelsen av fenomenet. 

Konstruktionerna och uttrycken med hög grad av modalitet i ovanstående uttryck har således 

betydelse när det kommer till vad som betraktas vara sanning och kunskap av betydelse i 

samhället.  

 

5.5 Offer och Förövare: Diskursiv praktik 
5.5.1 Intertextualitet 

I ovanstående analys av text framkommer att artiklarna präglas av liknande element när det 

kommer till att framställa sugardejting i termer av brottsliga handlingar, utsatthet, förövare 

och brottsoffer samt som en gråzon mellan vad som är olagligt och lagligt i relation till 
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lagstiftning. Vidare är tidningsartiklar på både lokal- och nationell nivå publicerade vid olika 

tidpunkter och datum samt någon gång mellan 2017 och 2019. Huruvida artiklar, på både 

lokal- och nationell nivå, som berör offer och förövare, har låg- respektive hög intertextualitet 

kommer att presenteras nedan. De citat som presenteras på nationell nivå, exemplifierar 

beskrivningar som citaten från artiklarna på lokal nivå kan antas bygga på. Det första citatet 

på nationell nivå härstammar från artikeln Rika män utnyttjar unga flickor (Schreiber (2017, 

15 september) och det andra citatet på nationell nivå härstammar från artikeln 

Självskadebeteende och lidande bakom ”sugarbabies” (Olsson, Sandberg & Tinge, 2018, 13 

februari): 
 

SVT-chefen som försökte köpa sex från en minderårig är dock inte det första fallet av sexhandel som 

har avslöjats …. Flera rättsfall har uppmärksammats där män utnyttjat eller utpressat kvinnorna som de 

”dejtat”. Kvinnor som själva varit sugarbabies vittnar om en kultur där män anser att de har rätt till 

deras kropp … (Schreiber, 2017, 15 september). 

  

… specialiserade enheter inom polisen krävs. Både för att komma åt sexköparna och för att hjälpa de 

unga kvinnor som genom dessa hemsidor börjat sälja sex. Särskilt då det är väldigt ovanligt att dessa 

kvinnor själva väljer att anmäla sexköpare, även ifall de skulle ha råkat illa ut (Olsson, Sandberg & 

Tinge, 2018, 13 februari). 
 

 Ovanstående citat innefattar liknande uttryck såsom ”minderårig” och ”unga kvinnor” samt 

”utnyttjat eller utpressat”, ”hjälpa” och ”råkat illa ut”. Citaten innefattar liknande 

beskrivningar gällande att individer som säljer sex genom sugardejting är unga och utsatta, 

vilket synliggörs på olika sätt. Vidare används uttrycken ”män” och ”sexköpare” i 

beskrivningarna av de individer som köper sex och utnyttjar de unga individerna. Liknande 

uttryck framkommer i artiklar på lokal nivå, vilka presenteras nedan. Det första citatet på 

lokal nivå härstammar från artikeln Unga flickor får fantasisummor (Sandblom, 2019, 6 april) 

och det andra citatet på lokal nivå härstammar från artikeln Köp av sällskapsdamer övergår 

lätt i köp av sex (Ströman, 2019, 26 november). 
 

Det finns inget uttalat lönesystem, men det är allt från svarta pengar som en lön till presenter och resor. 

Vi kan inte se att det ske någon form av tvång. Men det kommer ofta efter några månader. Först kanske 

man bara umgås, men sen kommer det i nio fall av tio att mannen vill ha någon gentjänst i form av sex. 

Då har flickan svårt att säga nej eftersom han betalt så mycket för henne …. Många mår fruktansvärt 
dåligt, de vet att det är fel. Männen är ju väldigt mycket äldre, aldrig under 45 i varje fall (Sandblom, 

2019, 6 april). 

 

Tidigare dömdes en man i 40-årsåldern för tre fall av köp av sexuell handling av barn. En man i 50-

årsdåldern dömdes för samma brott. Enligt SVT Nyheter Örebro träffade männen sina offer via just 

hemsidor för ”sugardejting” (Ströman, 2019, 26 november). 

 

Ovanstående citat innefattar liknande element vilket exemplifieras genom uttrycken ”har 

flickan svårt att säga nej” och ”köp av sexuell handling av barn”, där de bärande orden barn 

och flicka, insinuerar att de individer som säljer sex är unga. Vidare framkommer uttrycken 

”mannen vill ha någon gentjänst i form av sex” och ”träffade männen sina offer” vilket kan 

illustrera att det är män som köper sex av de unga individerna. Uttrycken i de båda citaten 

kan tolkas som att den säljande parten framställs som ung och den köpande parten framställs 

som man. I ovanstående citat framkommer även liknande element när det kommer till att 

betrakta de individer som säljer sex inom sugardejting som utsatta och offer. I det första 

citatet framkommer uttrycken ”tvång” och ”många mår fruktansvärt dåligt”, medan det andra 

citatet explicit uttrycker ”offer”. Citaten uttrycker och framställer utsattheten inom 

sugardejting, men på olika sätt. 
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Ovanstående artiklar, på både lokal- och nationell nivå, är publicerade vid olika tidpunkter, 

datum och år. Artikeln Rika män utnyttjar unga flickor är publicerad 2017-09-15, medan 

artikeln Självskadebeteende och lidande bakom ”sugarbabies” är publicerad 2018-02-13. 

Båda artiklarna är publicerade på nationell nivå. I artiklarna framkommer liknande element i 

beskrivningarna av de individer som säljer sex gällande ung ålder. Det framkommer även 

liknande element när det kommer till utsatthet inom sugardejting i de nationella artiklarna, 

även om utsattheten lyfts och uttrycks på olika sätt. När det kommer till de individer som 

köper sex används termerna ”män” eller ”sexköpare”, vilket kan tolkas som en skillnad 

mellan artiklarna. Ur ett intertextuellt perspektiv kan det tolkas som att den senare artikeln 

bygger på den tidigare artikeln gällande framställningar av den säljande parten, vilket är att 

betrakta som hög intertextualitet. Däremot blir intertextualiteten inte lika tydlig när det 

kommer till framställningar av den köpande parten, då olika uttryck används. Genom att den 

andra nationella artikeln uttrycker den köpande parten som ”sexköpare”, kan det tolkas som 

att den individ som köper sex kan vara av vilket kön som helst, medan den första nationella 

artikeln sammanlänkar den köpande parten med det manliga könet. Gällande framställningar 

av den köpande parten i ovanstående nationella artiklar, är intertextualiteten således att 

betrakta som låg.  

 

De två lokala artiklarna, Unga flickor får fantasisummor (2019-04-06) och Köp av 

sällskapsdamer övergår lätt i köp av sex (2019-11-26), är i likhet med de nationella 

artiklarna, publicerade vid olika tidpunkter och datum. I artiklarna framkommer liknande 

element i beskrivningarna av den säljande parten. Framställningen av den säljande parten 

som ung i de lokala artiklarna, kan även liknas med framställningen av den säljande parten i 

de nationella artiklarna. Vidare framkommer liknande framställningar av den köpande parten 

i de båda lokala artiklarna, då den köpande parten uttrycks i termer av ”mannen” och 

”männen”, vilket kan liknas med framställningen av den köpande parten i en av de nationella 

artiklarna. När det kommer till att framställa den säljande parten som utsatt inom 

sugardejting, används olika uttryck i citaten på både lokal- och nationell nivå. Även om 

utsattheten framställs genom olika uttryck, återfinns liknande element vad det gäller utsatthet. 

Sammantaget kan det tolkas som att hög intertextualitet råder gällande framställningar av den 

säljande parten, på både lokal- och nationell nivå. När det kommer till framställningar av den 

köpande parten, kan intertextualitet synliggöras i artiklar på lokal nivå i relation till en av 

artiklarna på nationell nivå. Som nämnts framkommer liknande element av den säljande 

partens utsatthet inom sugardejting i artiklar på både lokal- och nationell nivå. Däremot lyfts 

utsattheten på olika sätt, vilket kan tolkas som att artiklarna belyser olika aspekter av att vara 

utsatt. Gällande framställningar av utsatthet inom sugardejting, i artiklar på både lokal- och 

nationell nivå, kan graden av intertextualitet således betraktas vara låg. 

 

5.5.2 Interdiskursivitet 

Huruvida ovanstående artiklar, som behandlas under avsnittet om text och intertextualitet, 

kan antas bygga på tidigare diskurser kan synliggöras genom begreppet interdiskursivitet. I 

artiklarna som lyfts i analysen av text framkommer liknande element i form av brottsoffer 

och förövare, sugardejting som brottsliga handlingar samt sugardejting som en gråzon mellan 

vad som är olagligt och lagligt i relation till lagstiftning. Trots att artiklar på både lokal- och 

nationell nivå lyfter liknande element, råder det skillnader i de olika framställningarna. Det 

artiklarna däremot kan tolkas ha gemensamt är olika konstruktioner av offer och förövare 

inom sugardejting, vilket gör det möjligt att urskilja två olika diskursiva konstruktioner. Dels 

lyfter artiklar den säljande parten i termer av ung, offer och utsatt på olika sätt samt den 

köpande parten i termer av förövare, sexköpare eller man, vilket kan tolkas som att det finns 

en part som blir utsatt för något, ett offer, och en annan part som utsätter någon annan för 
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något, en förövare. Trots att artiklar som framställer offer och förövare är publicerade vid 

olika tidpunkter, datum och årtal samt är av olika genrer, kan artiklarna antas ha låg 

interdiskursivitet med grund i att konstruktionen av offer och förövare konstrueras och 

reproduceras på liknande sätt. Däremot framkommer andra konstruktioner och 

framställningar av offer och förövare vilka belyser sugardejting som en gråzon mellan vad 

som är olagligt och lagligt i relation till lagstiftning. Artiklarna som lyfter sugardejting som 

en gråzon, lyfter även den problematik som råder kring att likställa sugardejting med 

brottsliga handlingar enligt lagstiftning, då det inte handlar om tillfälliga sexuella förbindelser 

och ska således inte inkluderas i sexköpslagen. Artiklarna har således hög interdiskursivitet 

eftersom nyskapande konstruktioner förs fram i texternas innehåll. Dessa nyskapande 

diskursiva konstruktioner kan vidare tolkas tyda på den kamp och konkurrens som existerar 

inom diskursordningen. 

 

5.6 Problem med sugardejting: Text 
I artiklarna framställs och beskrivs sugardejting som ett fenomen innefattandes problematiska 

aspekter. En problematisk aspekt som framhävs ur ett lingvistiskt perspektiv är den 

problematik som råder bakom sugardejtinghemsidor. Hur artiklarna lingvistiskt framställer 

och lyfter sugardejting i relation till sugardejtinghemsidor exemplifieras i artikeln Släpp 

”Pretty woman”-myten – sugardating handlar om övergrepp (Lernfelt, 2019, 23 juli). Som 

framkommer i titeln handlar artikeln om sugardejting och syftar till sugardejtinghemsidor när 

”dejtingsajter” lyfts. 
 

Bakom de ofta oskyldiga lockande dejtingsajterna där unga tjejer uppmanas att logga in för att träffa 

rika män döljer sig misär, övergrepp och grov kriminalitet (Lernfelt, 2019, 23 juli). 

 

I citatet framkommer uttryck som ”de ofta oskyldigt lockande dejtingsajterna” och ”döljer sig 

misär, övergrepp och grov kriminalitet”. Uttrycken kan tolkas mot bakgrund av modalitet. 

Hur citatet beskriver sugardejtinghemsidor som ”ofta oskyldigt lockande” kan känneteckna 

en viss osäkerhet i huruvida sådana hemsidor i själva verket är ”oskyldigt lockande”. Det 

bärande ordet som kan tolkas införa en viss osäkerhet i uttrycket är användningen av ofta. 

Genom användningen av ofta, insinuerar det att hemsidorna inte alltid eller ibland är 

”oskyldigt lockande”. Det andra uttrycket i citatet, ”döljer sig misär, övergrepp och grov 

kriminalitet”, kan tolkas innefatta en annan modalitet. Citatet börjar med ordet ”bakom” som 

hänvisar till vad som sker bakom sugardejtinghemsidor. Som nämns i det senare uttrycket 

”misär, övergrepp och grov kriminalitet” i relation till ”bakom”, kan det tolkas som att 

oavsett om sugardejtinghemsidorna är ”oskyldigt lockande” eller ej, döljs ”misär, övergrepp 

och grov kriminalitet” bakom hemsidorna. 

 

I en annan representativ artikel exemplifieras relationen mellan sugardejting och 

sugardejtinghemsidor. Artikeln har titeln Kalla en ”sugardaddy” för vad han faktiskt är 

(Ericson, 2019, 11 juli): 
 

Sugardejting-sajterna lockar med ett liv i lyx, sätter upp hycklande regler för vad som är tillåtet. Det 

blir portaler för trasiga människor, och de som utnyttjar det (Ericson, 2019, 11 juli). 

 

I första meningen i citatet framkommer uttryck som att sugardejtinghemsidorna ”lockar med 

ett liv i lyx” samt att hemsidorna ”sätter upp hycklande regler för vad som är tillåtet”. I det 

första uttrycket kan det tolkas som att det inte råder någon osäkerhet gällande att 

sugadejtingsidor ”lockar med ett liv i lyx”. Uttrycket kan således ses i ljuset av modalitet, då 

det kan tolkas som att uttrycket ”sugardejting-sajterna lockar med ett liv i lyx” gestaltar hur 

alla sugardejtinghemsidor lockar med ett liv i lyx. Det andra uttrycket i den första meningen 
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av citatet, ”sätter upp hycklande regler för vad som är tillåtet”, kan också ses i ljuset av 

modalitet. Uttrycket kan tänkas spegla återkommande karaktäristika hos 

sugardejtinghemsidor, då uttrycket inte visar tecken på någon form av osäkerhet. Vidare i 

citatets andra mening framkommer det uttryck som liknar sugardejtinghemsidor med ”det blir 

portaler för trasiga människor, och de som utnyttjar det”. Det tecken på modalitet som 

framgår i uttrycket är det bärande ordet ”blir”. Det bärande ordet blir kan tänkas illustrera 

något som händer eller kommer att hända med en viss säkerhet.  

 

Huruvida människor involverade i sugardejting upplever någon form av psykisk ohälsa är 

ytterligare en problematisk aspekt som artiklar lyfter. I artikeln Detta är sugardejting: 

”Prostitution i lyxförpackning”, skriven av Berger (2018, 24 januari), belyses vilka problem 

som individer involverade i sugardejting kan ha upplevt och/eller upplever: 
 

… det handlar om personer som inte mår bra, man har ofta en psykisk ohälsa. Kraftigt 

överrepresenterat är en historik av sexuella övergrepp … (Berger, 2018, 24 januari). 

 

Ytterligare två artiklar som lyfter och exemplifieras psykisk ohälsa i relation till sugardejting 

på liknande sätt är artiklarna ”Sugardejting är förtäckt prostitution” (Frithiof, 2019, 27 

september) och Självskadebeteende och lidande bakom ”sugarbabies” (Olsson, Sandberg & 

Tinge, 2018, 13 februari): 
 

De påpekar att många som hamnar i sugardejting mår psykiskt dåligt och har självskadebeteende men 

det kan också vara vilken ungdom som helst och från alla samhällsklasser (Frithiof, 2019, 27 

september). 

 

De som blir värst drabbade av sådana överenskommelser är de unga tjejerna, så kallade sugarbabies …. 

Återkommande är att man har erfarenhet av mobbning eller sexuella övergrepp, och att man säljer sex 

för att dämpa ångesten (Olsson, Sandberg & Tinge, 2018, 13 februari). 

 

Ovanstående citat innefattar uttryck som kan ses mot bakgrund av modalitet. I det första 

citatet framgår uttryck som ”det handlar om personer som inte mår bra”, ”har ofta psykisk 

ohälsa” och ”kraftigt överrepresenterat är en historik av sexuella övergrepp”. De kursiverade 

markeringarna indikerar på bärande ord och uttryck som tolkas som tecken på olika former av 

modalitet. Det andra citatet innefattar uttryck som ”många som hamnar i sugardejting mår 

psykiskt dåligt och har självskadebeteende” och ”kan också vara vilken ungdom som helst”. 

Även i dessa uttryck indikerar de kursiverade markeringarna på tecken av modalitet. Många, 

kan och vilken ungdom som helst kan tolkas som bärande ord och uttryck för en viss 

osäkerhet, det vill säga att något inte bestämt föreligger utan endast kan föreligga eller i vissa 

fall föreligger. Det tredje citatet består av uttryck som ”de som blir värst drabbade av sådana 

överenskommelser är de unga tjejerna”, ”återkommande är att man har erfarenhet av 

mobbning eller sexuella övergrepp, och att man säljer sex för att dämpa ångesten”. I det 

sistnämnda citatet kan de kursiverade markeringarna illustrera olika former av modalitet. De 

bärande orden blir och är, i den första delen av citatet, i relation till uttrycken ”värst 

drabbade” och ”de unga tjejerna” kan tänkas spegla en viss säkerhet kring att någon är eller 

kommer bli drabbad och vilka det är som blir drabbade. I den andra delen av citatet indikerar 

de bärande ordet återkommande på att något i många fall föreligger. Vidare framgår det 

återkommande erfarenheter i form av mobbning och sexuella övergrepp samt att säljandet av 

sex används för att dämpa ångest. Valet av specifika erfarenheter i texten kan också ses i 

ljuset av modalitet. 

 

Sammanfattningsvis visar samtliga ovanstående citat på olika former av modalitet. Hur 

artiklar framställer sugardejtinghemsidor i relation till sugardejting innefattar uttryck som 
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”ofta oskyldigt lockande” och ”lockar med ett liv i lyx” samt ”bakom …. döljer sig misär, 

övergrepp och grov kriminalitet”, ”sätter upp hycklande regler för vad som är tillåtet” och 

”det blir portaler för trasiga människor, och de som utnyttjar det”. Trots att det kan 

synliggöras likheter mellan de olika framställningarna av sugardejtinghemsidor, kan det 

tolkas som att de råder olika grader av modalitet när det gäller beskrivandet av 

sugardejtinghemsidors roll i relation till problem inom sugardejting. Däremot lyfts problem 

inom sugardejting och sugardejtinghemsidor på liknande sätt och med en högre grad av 

modalitet. När artiklarna uttrycker problem med sugardejtinghemsidor i termer som ”bakom 

…. döljer sig misär, övergrepp och grov kriminalitet” samt ”det blir portaler för trasiga 

människor, och de som utnyttjar det” urskiljs en hög grad av modalitet då uttrycken skildras 

som faktum och sanning. När det gäller hur artiklar framställer psykisk ohälsa som ett 

problem inom sugardejting, porträtteras psykisk ohälsa i termer som självskadebeteende, 

psykiskt dåligt, psykisk ohälsa, ångest och erfarenheter av mobbning och sexuella övergrepp. 

Artiklarna innefattar bärande ord som är tecken på en på viss osäkerhet, ofta, många, 

återkommande och vilken som helst, vilket indikerar en lägre grad av modalitet. Oavsett om 

artiklarnas lingvistiska framställning av problem inom sugardejting är av hög respektive låg 

modalitet, kan det få en påverkan på konstruktionen av sugardejting. Som tidigare nämnts 

konstrueras fenomen genom språkliga strukturer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Huruvida aspekter relaterade till sugardejting konstrueras som problem eller ej, får oavsett 

konsekvenser avseende hur människor uppfattar och förstår fenomenet samt för 

konstruktionen av den mediala diskursen kring sugardejting. 

 

5.7 Problem med sugardejting: Diskursiv praktik 

5.7.1 Intertextualitet 

Som tidigare nämnts innefattar tidningsartiklar, på både lokal- och nationell nivå, liknande 

uttryck när det gäller hur problem relaterade till sugardejting konstrueras. Artiklarna, på både 

lokal- och nationell nivå, är publicerade vid olika tidpunkter och någon gång mellan 2017 och 

2019. Om lingvistiska likheter föreligger mellan artiklar publicerade vid olika tidpunkter 

samt mellan artiklar på lokal- och nationell nivå, kan synliggöras med hjälp av 

intertextualitet. Huruvida det föreligger hög- respektive låg intertextualitet mellan 

representativa nationella tidningsartiklar publicerade vid olika tidpunkter gällande 

framställning av problem i relation till sugardejting, exemplifieras genom nedanstående citat 

hämtade från artiklarna Detta är sugardejting: ”Prostitution i lyxförpackning” (Berger, 2018, 

24 januari) och Självskadebeteende och lidande bakom ”sugarbabies” (Olsson, Sandberg & 

Tinge, 2018, 13 februari). 
 

När det gäller köparna finns det ingen skillnad mellan de som finns på sugardejting-sajterna och på 

gatan, de är som de alltid är (Berger, 2018, 24 januari). 
 
På samma sätt är det ett faktum att sexhandeln bytt arena från gatan till internet …. Genom 

sugardatingsajterna kan sexköparen nå en stor grupp tjejer de annars inte fått kontakt med (Olsson, 

Sandberg & Tinge, 2018, 13 februari). 

 

I det förstnämnda citatet framgår uttryck som ”de är som de alltid är” i relation till ”köparna” 

samt ”ingen skillnad mellan de som finns på sugardejting-sajterna och på gatan”. I det andra 

citatet framkommer uttryck som ”att sexhandeln bytt arena från gatan till internet” samt att 

”genom sugardatingsajterna kan sexköparna nå en stor grupp tjejer”. Ovanstående citat 

innefattar liknande element såsom relationen mellan säljandet samt köpandet av sex och 

”gatan” samt ”internet”/sugardejtinghemsidor. Trots att det finns liknande element citaten 

emellan, lyfts problem på olika sätt. I det första citatet kan det tolkas som att ”köparna” 

likställs mellan de som finns på gatan och de som finns på sugardejtinghemsidor, och i det 
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andra citatet kan det tolkas som att sexhandeln nuförtiden endast råder på internet genom 

uttrycket ”bytt arena”. I det andra citatet framgår uttrycket ”genom sugardatingsajterna kan 

köparna nå en stor grupp tjejer de annars inte fått kontakt med”, vilket kan tolkas som att 

”köparna” inte kan få ”kontakt” med lika många tjejer på andra sätt än genom 

sugardejtinghemsidor. 

 

I artiklar på lokal nivå återfinns likheter vad det gäller problem bakom sugardejtinghemsidor 

i förhållande till sugardejtingrelationer. Exemplifierande citat ur representativa artiklar med 

titlarna Köp av sällskapsdamer övergår lätt i köp av sex (Ströman, 2019, 26 november) samt 

Polisen varnar för sugardejting: ”Många tonårstjejer känner nyfikenhet kring det här” 

(Asplund Ådahl, 2018, 6 november) presenteras nedan: 
 

Men så har vi hemsidor för ”sugardejting” som är någon av en manifestation av traditionella könsroller 

när de är som sämst (Ströman, 2019, 26 november). 

 

Sajterna liknar inte sällan vanliga dejtingsidor. Men förhållandet mellan de som dejtar är allt annat än 

jämställt (Asplund Ådahl, 2018, 6 november). 

 

I ovanstående citat framgår liknande uttryck som kan tolkas som problem bakom 

sugardejtinghemsidor, det vill säga att det kan tänkas råda ojämställda förhållanden inom 

sugardejtingrelationer. I det första citatet framkommer uttrycket ”manifestation av 

traditionella könsroller när de är som sämst” i relation till sugardejtinghemsidor, vilket kan 

ses som en beskrivning av ojämställda förhållanden men i andra termer. I det andra citatet 

framkommer uttryck som ”sajterna liknar inte sällan vanliga dejtingsidor” samt förhållandet 

mellan de som dejtar är allt annat än jämställt”. Det andra citatet uttrycker däremot explicit 

att sugardejtingrelationer som inleds via sugardejtinghemsidor ”är allt annat än jämställt”.  

 

De två nationella artiklarna som genom citat exemplifierar sugardejtinghemsidor i relation till 

säljandet och köpandet av sex på gatan och/eller internet, är publicerade vid olika tidpunkter 

och datum. Artikeln Detta är sugardejting: ”Prostitution i lyxförpackning är publicerad 

2018-01-24 och artikeln Självskadebeteende och lidande bakom ”sugarbabies” är publicerad 

2018-02-13. Ur ett intertextuellt perspektiv kan det tolkas som att den senare publicerade 

artikeln på nationell nivå, influerats av innehållet i den nationella artikeln som publicerades 

vid ett tidigare tillfälle. Trots att det finns liknande element mellan de två nationella artiklarna 

kring framställningen av problem, lyfts elementen på olika sätt vilket kan leda till att 

problemen kan uppfattas handla om olika aspekter. Det kan därmed tolkas som att det 

föreligger en låg intertextualitet mellan de nationella artiklarna när det gäller hur de liknande 

elementen presenteras.  

 

När det kommer till de två artiklarna på lokal nivå är de, i likhet med de nationella artiklarna, 

publicerade vid olika tidpunkter och datum. Artikeln Köp av sällskapsdamer övergår lätt i 

köp av sex är publicerad 2019-11-26 och artikeln Polisen varnar för sugardejting: ”Många 

tonårstjejer känner nyfikenhet kring det här” är publicerad 2018-11-06. Som tidigare nämnts 

innefattar de citat, som härstammar från de två lokala artiklarna, likheter i form av 

ojämställda förhållanden bakom sugardejtinghemsidor. Med tanke på att artiklarna på lokal 

nivå lyfter de liknande elementen på snarlika sätt samt att den andra artikeln är publicerad 

tidigare än den förstnämnda, kan det visa tecken på hög intertextualitet mellan de två lokala 

artiklarna när det gäller problem bakom sugardejtinghemsidor. Vidare är det även möjligt att 

betrakta relationen mellan artiklar på nationell nivå och artiklar på lokal nivå ur ett 

intertextuellt perspektiv. De likheter som betraktas som mest framträdande mellan artiklarna 

på lokal- och nationell nivå, är att det kan tänkas råda en bakomliggande problematik kring 
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sugardejtinghemsidor. Däremot benämns problematiken på olika sätt, vilket resulterar i att 

det blir svårt att avgöra huruvida det råder en hög- eller låg intertextualitet mellan artiklar på 

nationell- och lokal nivå. 

 

5.7.2 Interdiskursivitet 

I artiklarna framställs sugardejtinghemsidor innefatta bakomliggande problematik av olika 

slag, såsom ojämställda förhållanden, sexköp samt misär och psykisk ohälsa. Artiklarna, på 

både nationell- eller lokal nivå, problematiserar förekomsten av sugardejtinghemsidor. 

Däremot framhäver artiklarna olika problem kopplade till sådana hemsidor. Ur ett 

interdiskursivt perspektiv är det möjligt att tolka de återkommande uttrycken i artiklarna som 

en reproduktion av diskurser gällande rådande problematik kopplat till sugardejtinghemsidor 

och måendet hos de som väljer att ingå i sugardejtingrelationer. Genom att artiklarna 

framhäver sugardejtinghemsidor som en central aspekt i konstruktionen av sugardejting i 

media, visar artiklarna på en låg interdiskursivitet. När det gäller måendet hos de som ingår 

sugardejtingrelationer kan det betraktas som en diskursiv konstruktion vid sidan av 

konstruktionerna kring sugardejtinghemsidor. Artiklar som lyfter måendet, gör det i termer av 

misär, övergrepp, svåra erfarenheter, självskadebeteende, psykisk ohälsa och ångest. 

Artiklarna framställer måendet hos de som ingår i sugardejtingrelationer i samma termer eller 

på liknande sätt, vilket visar på att även denna mediala konstruktion av sugardejting präglas 

av en låg interdiskursivitet. 

 

5.8 Social praktik 
Slutsatserna som identifierats i analysen av text och diskursiv praktik under respektive tema, 

kan ses i ljuset av Bourdieus (1993) teoretiska begrepp ekonomiskt kapital och Hakims 

(2011) teoretiska begrepp erotiskt kapital. I tidningsartiklarna återkommer liknande 

konstruktioner av sugardejting i termer av lyx, glamour, skönhet och förmögenhet. Lyx och 

förmögenhet tolkas mot bakgrund av ekonomiskt kapital. Artiklarna konstruerar 

sugardejtingrelationen beståendes av två individer där en av dem, oftast benämnd som 

sugardaddy, erbjuder ekonomiska- och materiella medel i utbyte mot olika former av 

sällskap. Individen som erbjuder ekonomiska- och materiella medel i utbyte mot olika former 

av sällskap konstrueras som en förmögen person som lockar med ett liv i lyx. Inom det 

ekonomiska kapitalet är ekonomiska- och materiella tillgångar av högt värde. Sådana 

tillgångar kan exempelvis vara hög inkomst och exklusiva materiella medel i form av bilar, 

båtar och dyra kläder (Bourdieu, 1993). Sugardejting konstrueras även i termer av skönhet 

och glamour, vilket kan tolkas mot bakgrund av erotiskt kapital. Den andra individen inom 

sugardejtingrelationen erbjuder olika former av sällskap i utbyte mot ekonomiska- och 

materiella medel såsom resor, dyra kläder, restaurangbesök och pengar. Individen, som ofta 

benämns som sugarbaby, konstrueras som en ung och vacker person. Inom det erotiska 

kapitalet betraktas olika former av skönhet vara tillgångar av värde. En individ kan 

exempelvis uppnå ett högre erotiskt kapital genom att uttrycka sig själv via exempelvis 

klädval, smycken och smink för att på så vis ses som eftertraktad i andras ögon (Hakim, 

2011). 

 

I tidningsartiklarna återkommer liknande konstruktioner av sugardejting i termer av 

åldersskillnader, maktobalans och patriarkala normer. Sådana termer tolkas mot bakgrund av 

ekonomiskt kapital. Den ena individen i sugardejtingrelationen, tidigare benämnd som 

sugardaddy, konstrueras ofta som en äldre och förmögen man. Den andra individen i 

sugardejtingrelationen, tidigare benämnd som sugarbaby, konstrueras ofta som en ung och 

vacker kvinna. Kvinnan konstrueras inte som förmögen. Då sugardaddyn ofta konstrueras 

som en äldre och förmögen man som innehar tillgångar av högt värde inom det ekonomiska 
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kapitalet, tolkas detta som att sugardaddyns ålder har betydelse vid förvärvandet av tillgångar 

inom det ekonomiska kapitalet. Sugardaddyns ålder kan ha betydelse eftersom en högre ålder 

kan resultera i större möjligheter att tillhandahålla ett högre ekonomiskt kapital (Hakim, 

2011). I kontrast till sugardaddyns höga ekonomiska kapital, tolkas det som att sugarbabyn, 

som ofta konstrueras som ung, inte haft lika stora möjligheter att förvärva ett högt 

ekonomiskt kapital med tanke på hennes unga ålder. Nedanstående citat, som analyserats 

under temat Sex säljer, belyser den obalans som föreligger mellan de två parterna i 

sugardejtingrelationen: 
 

Sugardejting utvecklar en ojämn maktbalans mellan könen och stärker sexistiska värderingar, där rika 

äldre män med sina pengar alltid kan få “tillgång” till yngre vackra kvinnor (Palm, 2018, 4 februari). 

 

Sugarbabyn förväntas erbjuda olika former av sällskap i utbyte mot att sugardaddyn 

finansierar sugarbabyn genom olika former av ekonomiska- och materiella medel. Som 

ovanstående citat även visar, kan rika äldre män alltid få tillgång till yngre vackra kvinnor 

genom sina ekonomiska tillgångar. Konstruktionen av sugardejtingrelationen kännetecknas 

av en obalans gällande grad av ekonomiskt kapital mellan de två parterna i en 

sugardejtingrelation. Sugardaddyns höga ekonomiska kapital tolkas vara en bidragande faktor 

till den maktobalans som kan råda inom sugardejtingrelationen. Däremot antas sugarbabyn 

besitta ett högre erotiskt kapital än sugardaddyn, då sugarbabyn ofta konstrueras som ung och 

vacker. Vid ung ålder kan det erotiska kapitalet vara överordnat det ekonomiska kapitalet, då 

ungdomlighet och skönhet hos den yngre befolkningen generellt betraktas som mer 

eftertraktat än motsvarande egenskaper hos den äldre befolkningen. Egenskaper och 

tillgångar av högt värde inom erotiskt kapital förutsätter däremot inte ett högt ekonomiskt 

kapital, då andra egenskaper och tillgångar är av högt värde inom det ekonomiska kapitalet. 

Dessutom kan en individ med ett högre ekonomiskt kapital uppnå tillgångar av värde inom 

andra kapitalformer. Ekonomiskt kapital betraktas således som en grundläggande pelare för 

förvärvandet av resterande kapital (Bourdieu, 1993; Hakim, 2011). Trots att sugarbabyn 

besitter ett högre erotiskt kapital än sugardaddyn, är sugardaddyns höga ekonomiska kapital 

överordnat. Däremot är det möjligt för sugarbabyn att använda sitt erotiska kapital vid 

förvärvandet av ekonomiskt kapital genom sugardaddyns ekonomiska- och materiella 

ersättning. Det erotiska kapitalet ökar i värde när det är kombinerat med andra kapital 

(Hakim, 2011). Sugarbabyn kan således nå ett högre erotiskt kapital genom de ekonomiska- 

och materiella medel som hon erhåller från sugardaddyn, exempelvis genom dyra 

märkeskläder, skönhetsingrepp och smycken.   

 

De mediala konstruktionerna av sugardaddyn som en äldre och förmögen man med ett högt 

ekonomiskt kapital och sugarbabyn som en ung och vacker kvinna med ett högt erotiskt 

kapital, kan tänkas spegla normer gällande vad som betraktas som värdefulla egenskaper och 

tillgångar i relation till kön (Hakim, 2011). Hur tidningsartiklar belyser hur könsbundna 

normer konstrueras i relation till sugardejting exemplifieras genom nedanstående citat 

(återfinns även i analysen av temat Problem med sugardejting): 
 

Men så har vi hemsidor för ”sugardejting” som är någon av en manifestation av traditionella könsroller 

när de är som sämst (Ströman, 2019, 26 november). 

 

Sajterna liknar inte sällan vanliga dejtingsidor. Men förhållandet mellan de som dejtar är allt annat än 

jämställt (Asplund Ådahl, 2018, 6 november). 

 

De könsbundna normer som sugardejtingrelationen präglas av, antas vara av patriarkal 

karaktär. Ovanstående citat lyfter “traditionella könsroller” och “allt annat än jämställt” i 

relation till sugardejting, vilket illustrerar hur könsnormer är nära sammanlänkade till vilka 
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tillgångar som är av värde inom olika kapital. Hur sugardejting konstrueras kan således bygga 

på patriarkala normer kring hur en man och en kvinna ska vara, handla och se ut inom en 

sugardejtingrelation.  

 

Hur tillgångar tillskrivs och erkänns vara av högt- respektive lågt värde inom olika kontexter 

och fält, utmärks av det symboliska kapitalet. Det symboliska kapitalet innebär därmed de 

tillgångar, egenskaper och resurser som av sociala grupper och individer erkänns vara av 

värde inom olika kontexter och fält (Bourdieu, 1993). Utifrån hur media konstruerar 

sugardejting som ett fenomen där relationen mellan män och kvinnor kantas av en obalans 

gällande vilka tillgångar som värdesätts beroende på kön, är denna obalans en central aspekt i 

den mediala konstruktionen av problem med sugardejting. Den mediala konstruktionen av 

sugardejting resulterar således i ett upprätthållande av patriarkala könsnormer samt vilka 

tillgångar som erkänns vara av värde inom olika kapitalformer i olika kontexter och fält. 

Upprätthållandet av patriarkala könsnormer samt vilka tillgångar som erkänns vara av värde 

kan ses som centrala mekanismer som utgör fundamentet inom sugardejtingrelationen. De 

centrala mekanismerna antas vara fördelaktiga för sugardaddyn, då han är överordnad i 

relation till sugarbabyn. Sugardaddyn erhåller således andra maktmöjligheter än sugarbabyn i 

relationen dem emellan (Carle, 2015). Konstruktionen av sugardejting i relation till 

patriarkala könsnormer och tillgångar av högt- respektive lågt värde inom erotiskt- och 

ekonomiskt kapital kan därmed betraktas som en del av den mediala diskursen kring 

sugardejting.  

 

Hur media konstruerar sugardejting innefattar främst liknande element men även undantag 

från denna slutsats kan urskiljas. Under temat Sex säljer framkommer tydligt en medial 

konstruktion av sugardejting som likställt med prostitution och sexköp. Tidningsartiklar 

reproducerar och konstruerar således diskursen kring sugardejting i relation till prostitution 

och sexköp på liknande sätt. Däremot framkommer även undantag avseende konstruktionen 

av sugardejting i tidningsartiklar som konstruerar sugardejting som en relation bestående av 

lika villkor, där termer av prostitution och sexköp inte nämns. Under temat Offer och 

förövare framkommer olika konstruktioner av offer och förövare inom sugardejting, där 

konstruktionerna inte speglar en enhetlig bild av medias framställning av sugardejting. Under 

temat Problem med sugardejting framkommer olika konstruktioner av problematiska 

aspekter kopplade till sugardejting som fenomen samt kopplade till sugardejtinghemsidor, där 

ojämställda förhållanden och psykisk ohälsa framstår som de mest framträdande 

problematiska aspekterna. Trots att det framkommer olika konstruktioner av sugardejting 

inom media, är den mest framträdande konstruktionen att sugardejting likställs med 

prostitution och sexköp. I analysen av temat Sex säljer framkommer enhetliga konstruktioner 

av sugardejting, medan i analyserna av Offer och förövare och Problem med sugardejting 

framkommer olika och varierande konstruktioner av fenomenet. Konstruktionen av 

sugardejting som likställt med prostitution och sexköp tolkas vara en dominerande språklig 

utsaga och ett tydligt sanningsanspråk kring fenomenet och således som en framträdande 

diskurs (Foucault, 2002). De konstruktioner som framkommer under Offer och förövare och 

Problem med sugardejting är, mot bakgrund av hegemoni och ideologi, konkurrerande 

konstruktioner av fenomenet sugardejting. Den konkurrens som råder i media tyder på en 

diskursiv kamp om vad som ska betraktas som konsensus och hegemonisk diskurs kring 

sugardejting. 

 

Sammanfattningsvis illustreras sugardaddys som överordnade i förhållande till sugarbabys 

inom sugardejtingrelationer. Sugardaddyn framställs som en äldre och förmögen man med ett 

högt ekonomiskt kapital och sugarbabyn som en ung och vacker kvinna med ett högt erotiskt 
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kapital. Sugardejtingrelationen kantas av centrala mekanismer i form av patriarkala 

könsnormer kopplade till vilka tillgångar som erkänns vara av värde inom olika 

kapitalformer. De centrala mekanismerna utgör fundamentet och förutsättningarna för att 

sugardejtingrelationen ska kunna existera i samhället. Vidare framkommer ovanstående 

konstruktioner av sugardaddys och sugarbabys även i framställandet av sugardejting som 

likställt med prostitution och sexköp. Mot bakgrund av erotiskt- och ekonomiskt kapital samt 

hegemoni och ideologi, är det möjligt att urskilja en dominerande medial diskurs kring hur 

män och kvinnor porträtteras i relation till sugardejting samt kring hur sugardejting likställs 

med prostitution och sexköp. Den identifierade hegemoniska diskursen antas reproducera 

ideologiska antaganden i diskursordningen vilket därmed resulterar i ett upprätthållande av 

rådande sanningsanspråk kring fenomenet (jmf. Fairclough, 2003). Däremot framkommer 

konkurrerande konstruktioner av sugardejting, vilket möjligtvis skulle kunna leda till en 

framtida diskursiv- och social förändring. 

 

6. Diskussion och slutsatser 

Studien har syftat till att undersöka vilka diskurser kring sugardejting som är framträdande 

inom en svensk kontext. Mer specifikt syftade studien till att undersöka hur problem med 

sugardejting konstrueras diskursivt i svenskt mediamaterial. Utifrån analysavsnittet har 

slutsatser kunnat urskiljas, med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. I följande 

avsnitt kommer slutsatserna kring frågeställningarna Hur konstrueras sugardejting diskursivt 

i media?, Hur konstrueras de parter som ingår i en sugardejtingrelation? samt På vilket sätt 

framställs problem med intima- och sexuella relationer inom sugardejting? diskuteras och 

ställas mot tidigare forskning. I avsnittet därefter kommer slutsatserna kring frågeställningen 

Vilken hegemonisk diskurs kan identifieras? diskuteras och ställas i relation till socialt arbete. 

Avslutningsvis presenteras en metoddiskussion kring brister och fördelar med studien samt 

förslag på vidare forskning inom problemområdet.  

 

6.1 Mediala konstruktioner och problem med sugardejting 

Svenska tidningsartiklar konstruerar fenomenet sugardejting som en relation beståendes av en 

äldre man och en yngre kvinna samt att en sådan relation bygger på ett utbyte av ekonomiska- 

eller materiella medel mot olika former av sällskap. Tidigare forskning beskriver fenomenet i 

liknande termer, det vill säga att relationen består av en äldre man och en yngre kvinna där 

relationen kantas av utbyten och olika förväntningar (Mixon, 2019). Annan tidigare forskning 

belyser att relationer, såsom sugardejtingrelationer, präglas av ett utbyte som kan upplevas 

förmånligt för båda parter och att sex inte nödvändigtvis behöver vara en central faktor 

(Masvawure, 2010). Utifrån föreliggande studies resultat konstrueras dock sugardejting som 

likställt med prostitution och sexköp. Tidigare forskning av Miller (2011) framhäver även att 

sex i utbyte mot pengar alltid bör klassas som prostitution. Då sex i utbyte mot pengar eller 

annan ersättning förekommer inom sugardejting, likställs även fenomenet med prostitution. 

Däremot menar Motyl (2013) att en sugardejtingrelation inte nödvändigtvis behöver innefatta 

överenskommelser som speglar regelrätta sexköp. Sugardejting problematiseras i tidigare 

forskning genom att upplevelser av en sådan relation dels framställs vara förmånligt för båda 

parter, men också genom att sugardejting likställs med prostitution (Masvawure, 2010; 

Miller, 2011; Motyl, 2013). Likväl som sugardejting problematiseras i tidigare forskning 

gällande att likställa fenomenet med prostitution, problematiserar föreliggande studies 

resultat huruvida parterna inom en sugardejtingrelation konstrueras som offer och förövare i 

media. Konstruktionen av parterna som offer och förövare insinuerar att sugardejting som 

fenomen är att betrakta som olagligt. Trots att föreliggande studies resultat visar på att 

sugardejting konstrueras som likställt med prostitution och sexköp, framgår även undantag. 

Undantagen präglas av andra termer än prostitution och sexköp där sugardejtingrelationen 
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beskrivs som jämställd. Däremot är undantagen inte representativa för den mediala 

konstruktionen av sugardejting i svensk media på lokal- och nationell nivå.  

 

Andra konstruktioner av sugardejting framkommer i svenska tidningsartiklar. Maktobalans, 

förmögenhet, åldersskillnader, skönhet, glamour och lyx är termer som ingår i den mediala 

konstruktionen av sugardejting. När det gäller maktobalans visar studiens resultat, i relation 

till erotiskt- och ekonomiskt kapital, att det råder ojämställda ekonomiska förhållanden 

mellan män och kvinnor i en sugadejtingrelation. Dessutom belyser tidigare forskning den 

ekonomiska faktorn som orsak till att kvinnor involveras i intima- och sexuella relationer i 

utbyte mot ekonomiska- och materiella medel (Cheung et al., 2016; Machel, 2011; Orchard et 

al., 2012; Swader & Vorobeva, 2015). Kvinnor som lever i ekonomisk utsatthet kan även 

uppleva det som svårt att ta sig ur en sugardejtingrelation då de får sina grundläggande behov 

tillgodosedda av sugardaddyn (Hoss & Eskell Blokland, 2018). Med tanke på sugardaddyns 

förmögenhet, och potentiellt höga ekonomiska kapital, i relation till sugarbabyns potentiellt 

låga ekonomiska kapital, kan det resultera i att sugarbabyn hamnar i en beroendeställning till 

sugardaddyn. Tidigare forskning lyfter även sugarbabyns beroendeställning till sugardaddyn 

samt att ojämställda förhållanden råder inom sugardejtingrelationer. Det kan även föreligga 

maktskillnader mellan sugardaddys och sugarbabys (Hoss & Eskell Blokland, 2018; Selikow 

& Mbulaheni, 2013). Dessutom kan sugardaddyns höga ålder, i jämförelse med sugarbabyns 

låga ålder, ha betydelse vid förvärvandet av ekonomiskt kapital då en hög ålder kan ha 

inneburit större möjligheter att utveckla ett högre ekonomiskt kapital.  

 

Som tidigare nämnts konstrueras sugarbabyn som ung, där även skönhet utgör en central 

konstruktion i svenska tidningsartiklar av sugarbabyn. Skönhet som en central konstruktion 

har tolkats i ljuset av erotiskt kapital, vilket resulterat i slutsatsen om att sugarbabyn besitter 

ett högre erotiskt kapital än sugardaddyn. Sugarbabyn kan även nå ett högre erotiskt kapital 

genom en sugardejtingrelation där hon förvärvar värdefulla tillgångar i form av exempelvis 

dyra märkeskläder, skönhetsingrepp och smycken. Som tidigare nämnts konstrueras 

sugardejtingrelationen även i termer av glamour och lyx, vilka framgår som återkommande 

men nära sammanlänkade med förmögenhet och skönhet. Trots att tidigare forskning lyfter 

många aspekter som liknar de som konstrueras medialt, såsom maktobalans, åldersskillnader, 

skönhet och ekonomiska förutsättningar, lyfts även sugardejting i relation till den makt som 

kvinnan kan tänkas besitta i en sugardejtingrelation. Kvinnans makt belyses genom att hon 

själv avgör villkoren för relationen, exempelvis när sugardejtingrelationen ska inledas och 

avslutas (Selikow & Mbulaheni, 2013). Sugarbabyns höga erotiska kapital kan tolkas utgöra 

en maktaspekt i sugardejtingrelationen. Erotiskt kapital som makt bör dock betraktas som 

kontextbundet, vilket även konstruktionen av sugardejting som fenomen bör betraktas som. I 

Sverige råder det förbud mot köp av sex. Inom en svensk kontext kan förbudet således antas 

ge konsekvenser för konstruktioner av relationer där sexköp förekommer. Konstruktioner av 

sådana relationer inom andra kontexter behöver nödvändigtvis inte likna svenska 

konstruktioner, då synen på relationer där sexköp förekommer, så som i 

sugardejtingrelationer, kan se annorlunda ut beroende på kontext. Synen på och 

konstruktionen av kön och makt i förhållande till ekonomiskt- och erotiskt kapital inom en 

sugardejtingrelation bör således också betraktas som kontextbundet. Konstruktionerna av 

sugardejting kan därmed skilja sig åt beroende på länders lagstiftning, syn på jämställdhet 

och politiskt styre. Konstruktionerna kan dessutom se olika ut beroende på exempelvis hur 

det talas om sugardejting bland ungdomar och vuxna eller mellan könen. 

 

Tidigare forskning lyfter andra orsaksfaktorer, utöver den ekonomiska faktorn, som kan 

härledas till varför individer involverar sig i intima- och sexuella relationer såsom 
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sugardejting. Exempel på orsaksfaktorer som framhävs i tidigare forskning är psykisk ohälsa 

och händelser under barndomen (Fredlund et al., 2013; Orchard et al., 2012; Svensson et al., 

2012). De orsaksfaktorer som tidigare forskning belyser, kan liknas med de problem som 

identifierats med sugardejting i föreliggande studies resultat. Studiens resultat visar på att den 

mediala konstruktionen av sugardejting även innefattar sugarbabys psykiska ohälsa och 

självskadebeteende som kan ha utvecklats till följd av exempelvis övergrepp och andra svåra 

erfarenheter. Resultatet visar även på underliggande problematik bakom 

sugardejtinghemsidor i form av att de speglar en manifestation av traditionella könsroller. 

Traditionella könsroller belyses även i tidigare forskning som en orsaksfaktor till att de 

främst är kvinnor som mottar ekonomiska- och materiella medel som ersättning för olika 

former av sällskap (Swader & Vorobeva, 2015). Med utgångspunkt i hur media konstruerar 

sugardejting samt mot bakgrund av vilka tillgångar inom ekonomiskt- och erotiskt kapital 

som värdesätts beroende på kön, är det möjligt att medias konstruktion av traditionella 

könsroller i relation till sugardejting kan leda till ett upprätthållande av patriarkala normer i 

samhället. Med grund i den maktobalans och de ojämställda förhållanden som kan tänkas 

råda i sugardejtingrelationer, har patriarkala normer kopplat till vilka tillgångar som erkänns 

vara av värde inom olika kapitalformer identifierats som centrala mekanismer. De centrala 

mekanismerna har tolkats utgöra fundamentala förutsättningar för att sugardejting ska kunna 

existera i samhället. Däremot behöver de centrala mekanismerna som identifierats 

nödvändigtvis inte innebära fundamentala förutsättningar för alla konstellationer och 

konstruktioner av sugardejtingrelationer, och kan därmed betraktas som kontextbundna. 

Andra centrala mekanismer som fundamentala förutsättningar kan exempelvis gälla i 

relationen mellan en äldre och en yngre man eller inom en annan kontext än det svenska 

mediala fältet.  

 

6.2 Den hegemoniska diskursen 

Utifrån föreliggande studies resultat framkommer det att sugardejting som likställt med 

prostitution och sexköp urskiljs som den hegemoniska diskursen bland medias diskursiva 

konstruktioner av fenomenet. I samband med diskursen om sugardejting som likställt med 

prostitution och sexköp framkommer även framträdande diskursiva konstruktioner som kan 

härledas till patriarkala normer kopplade till vilka tillgångar som är av värde beroende på kön 

och kapitalform. Den identifierande hegemoniska diskursen kan resultera i ett upprätthållande 

av patriarkala normer samt att sugardejting betraktas som likställt med prostitution och 

sexköp. Som tidigare nämnts har sociala konstruktioner och diskurser betydelse för hur 

människor uppfattar och förstår fenomen i samhället (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

På samma sätt som sociala konstruktioner och diskurser påverkar enskilda människors 

uppfattningar och förståelse av fenomen, kan de även tänkas påverka det sociala arbetet. Det 

sociala arbetet kan påverkas genom att sociala konstruktioner och diskurser kan ha betydelse 

för huruvida individer och grupper legitimeras vara i behov av stöd eller ej. Genom att 

sugardejting konstrueras som likställt med prostitution och sexköp, är det möjligt att samma 

utsatthet råder inom sugardejting som inom prostitution och sexköp. Huruvida de individer 

som involveras i sugardejting är en utsatt grupp i behov av stöd och hjälp inom socialt arbete, 

är inte möjligt att svara på utifrån hur media konstruerar fenomenet. Patriarkala normer som 

råder, har tolkats utgöra fundamentala förutsättningar för att sugardejting ska kunna existera. 

Sugardejting kan därmed betraktas som en manifestation av hur patriarkala normer har 

normaliserats i samhället och möjligen även inom det sociala arbetet. Trots att den 

hegemoniska diskursen kring sugardejting som likställt med prostitution och sexköp kan 

antas påverka det sociala arbetet, är det svårt att avgöra hur påverkan i sådana fall ser ut samt 

vilket stöd som erbjuds de individer som är involverade i sugardejting. Oavsett hur den 

hegemoniska diskursen om sugardejting i media påverkar bemötandet och kunskapen om 
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fenomenet i socialt arbete, kan föreliggande studie medvetandegöra olika problematiska 

aspekter, vilket på lång sikt kan främja kunskapen om sugardejting inom det sociala arbetet. 

 

6.3 Metoddiskussion 

I föreliggande studie har olika konstruktioner och en hegemonisk diskurs kring sugardejting 

inom svenskt mediamaterial identifierats. De centrala konstruktionerna och den hegemoniska 

diskursen som presenterats i studien bygger på vår tolkning av datamaterialet. Med tanke på 

att studien bygger på vår tolkning, är det möjligt att läsaren tolkar andra aspekter i 

datamaterialet som centrala konstruktioner och diskurser. Dessutom är det möjligt att en 

annan forskare hade urskilt andra konstruktioner och diskurser som betydande om samma 

studie genomförts med samma metod och datamaterial. Våra tolkningar av resultatet speglar 

därmed endast en representation av verkligheten. Vidare är det möjligt att andra 

konstruktioner och diskurser kring sugardejting hade kunnat identifieras om studien 

genomförts i en annan kontext och med en annan datainsamlingsmetod. De styrkor som 

identifierats, och som även styrker studiens tillförlitlighet, innefattar bland annat tydliga 

redogörelser av analysförfarande samt ett tillgängligt och offentligt datamaterial. Dessutom 

har vi uppmärksammat problematiska aspekter inom sugardejting genom analys av 

mediamaterial, vilket kan bidra till en mer djupgående förståelse och en medvetenhet kring 

fenomenet sugardejting. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Föreliggande studie har utgått från den mediala diskursen kring sugardejting genom att 

konstruktioner av fenomenet i svenska tidningsartiklar har belysts. Den mediala diskursen 

kring sugardejting kan antas spegla en representation av verkligheten ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket väcker frågor kring hur sugardejting konstrueras i 

en annan kontext. Förslag på vidare forskning innefattar således forskning kring andra 

konstruktioner inom andra diskursordningar, fält och genrer. Även om föreliggande studie 

kan ses som en representation av verkligheten, är det möjligt att resultatet inte är överförbart 

och representativt för andra fält och kontexter, vilket styrker relevansen för vidare forskning 

av området. Förslag på vidare forskning innefattar huruvida individer som involveras i 

sugardejting är en utsatt grupp i behov av stöd och hjälp inom socialt arbete. En diskursanalys 

som baseras på individers erfarenheter av sugardejting skulle potentiellt kunna tydliggöra den 

utsatthet som kan tänkas existera inom sugardejting samt bidra till ökad förståelse av 

fenomenet.   
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Bilaga 1: Sökprocessen av tidigare forskning 
För att finna relevant tidigare forskning och få en överblick av kunskapsfältet kring 

sugardejting samt andra benämningar på intima- och sexuella relationer i utbyte mot 

ekonomiska- och materiella medel användes flertalet databaser och sökord. Databaser som 

användes var ASSIA, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, Springer Link, 

Google Scholar samt Taylor & Francis Group. Sökningarna innefattade systematiskt utvalda 

sökord som kombinerades på olika sätt i sökningarna. Sökningarna genomfördes utifrån på 

förhand bestämda kriterier. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade där innehållet i 

artiklarna berörde sugardejting som primärt kriterium och andra benämningar på intima- och 

sexuella relationer i utbyte mot ekonomiska- och materiella medel som sekundärt kriterium. 

Vidare inkluderades även studier beträffande prostitution, sexköp och sexhandel. De studier 

som exkluderades var studier som fokuserade på HIV, människohandel och trafficking. De 

sökord som inkluderades var “sugardejting”, “sugar dating”, “sugar date*”, “sugar bab*”, 

“sugar dad*”, “compensated date*”, “transactional sex”, “sex work”, “prostitu*”, “selling 

sex”, “adolescent” och “girls”. Sökningen via databasen ASSIA inkluderade sökorden “sugar 

daddies” och “sugar daddy” vilket genererade 15 träffar. Sökningarna via databasen Social 

Services Abstracts inkluderade sökorden “prostitution”, “prostitut*”, ”sex work”, 

“definition”, “sugar dating”, “sugardejting”, “sugar bab*”, “sugar dad*” samt “transactional 

sex” i olika kombinationer vilket totalt genererade 26 träffar. Sökningen via databasen 

Sociological Abstracts inkluderade sökordet “sugar dadd”, vilket resulterade i 16 träffar. 

Sökningarna via databasen Springer Link inkluderade sökorden “sugar dating”, “sugar date”, 

“sugar dad*”, “sugar babe”, “sex work”, “sex trade”, “prostitu*”, “prostitution” samt 

“compensated dat*” i olika kombinationer vilket totalt genererade 414 träffar. Sökningarna 

via databasen Google Scholar inkluderade sökorden “transactional sex”, “girls”, “sugar 

dating”, “sugar date” och “sugar daddy” i olika kombinationer vilket totalt genererade 17441 

träffar. Sökningarna via databasen Taylor & Francis Group inkluderade sökorden “sugar 

daddy” i en sökning och “adolescent” samt “selling sex” i en sökning, vilket totalt genererade 

397 träffar. Efter djupläsning av artiklarna exkluderades 7 artiklar av de initialt utvalda 22. 

Sammantaget baseras genomgången av tidigare forskning på 15 artiklar som uppfyller 

studiens inklusionskriterier. 
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Bilaga 2: Index för deduktiva frågor 
 

Teoretiska frågor utifrån 

kapitalformerna 
Teoretiska frågor utifrån fält och 

sociala konstruktioner 
Teoretiska frågor utifrån 

diskurs, ideologi och hegemoni 

Vilka egenskaper framställs som 

eftertraktade i beskrivningar av 

sugardejting? 

Hur framställs sugardejting i 

förhållande till den kontext som 

fenomenet existerar i? 

Vilka egenskaper framställs vara 

av högt respektive lågt värde i 

relation till sugardejting? 

Hur framställs normer kring vad 

som betraktas som kvinnligt och 

manligt? 

Hur framställs sugardejting i 

förhållande till den kontext som 

artikeln är skriven i? 

Hur framställs och porträtteras 

sugardejting som fenomen? 

Vilka sociala egenskaper framställs 

som socialt accepterade samt 
socialt avvikande? 

Hur ser den lingvistiska 

framställningen ut av de individer 
som involverar sig i sugardejting? 

Hur konstrueras problemen med 

sugardejting? 

Vilka egenskaper framställs vara av 

högt respektive lågt värde i relation 

till sugardejting? 
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Bilaga 3: Index för kodning 

 

 

 

  

Induktiva koder Teoretiska frågor Deduktiva koder Abduktiva kategorier 

- Benämningar & 

förväntningar 

- Förekomst & härkomst 

- Gåvor & ersättning 

- Kön & ålder 

- Vilka egenskaper framställs som 

eftertraktade i beskrivningar av 

sugardejting? 

- Hur framställs och porträtteras 

sugardejting som fenomen? 

Eftertraktade egenskaper: 

ung, äldre, förmögen, 

attraktiv, lyx, man och 

kvinna 

Beskrivningar av fenomenet 

- Koppling till 

prostitution/sexköp 

- Sexuella handlingar, 

tjänster & relationer 

- Sexerbjudande 

- Hur framställs och porträtteras 

sugardejting som fenomen? 

- Hur konstrueras problem med 

sugardejting? 

- Ekonomiskt- och sexuellt 

utbyte 

- Sugardejting som gråzon 

till prostitution 

Sugardejting likställt med 

prostitution/sexköp 

- Psykisk hälsa & ohälsa 

- Övergrepp & utnyttjande 

- Hjälp & stöd 

- Utsatt/ej utsatt 

- Vilka egenskaper framställs vara av 

högt respektive lågt värde i relation till 

sugardejting? 

-  Hur ser den lingvistiska 

framställningen ut av de individer som 

involverar sig i sugardejting? 

- Erotiskt kapital i relation 

till ekonomiskt kapital 

- Ung kvinna & rik man 

- Behov resulterar i 

beroendeställning 

Utsatthet/ohälsa 

(innan, under, efter) 

- Tillgänglighet 

- Sexköp på internet 

- Sugardejtinghemsidor 

- Ny sexköpsarena 

- Hur framställs sugardejting i 

förhållande till den kontext som 

fenomenet existerar i? 

- Hur konstrueras problem med 

sugardejting? 

- Problematik bakom 

sugardejtinghemsidor 

- Sexköp via 

sugardejtinghemsidor 

 

Sugardejtinghemsidor/internet 

- Normer & värderingar 

- Samhällssyn 

 

- Hur framställs normer kring vad som 

betraktas som kvinnligt och manligt? 

- Hur framställs sugardejting i 
förhållande till den kontext som artikeln 

är skriven i? 

- Förändring i samhället 

- Könsroller & normer 

- Social status 
- Olika framställning 

beroende på medial kontext 

 

Normer/samhällssyn 

- Förövare & brottsoffer 

- Förbjudet & brottsligt 

- Polisanmälningar 

- Hur konstrueras problem med 

sugardejting? 

- Hur framställs och porträtteras 

sugardejting som fenomen? 

- Vilka sociala egenskaper framställs 

som socialt accepterade samt socialt 

avvikande? 

 

- Socialt accepterat kontra 

socialt avvikande 

- Rättsväsendet 

Lagligt/olagligt 
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Bilaga 4: Index för tematisering 
 

Forskningsfrågor 
 Relationer mellan abduktiva 

kategorier 

 
Teman 

  Beskrivningar av fenomenet + 

Sugardejting likställt med 

prostitution/sexköp + 

Sugardejtinghemsidor/internet + 

Normer/samhällssyn 

 

Sex säljer 

Hur konstrueras 

sugardejting 

diskursivt i media? 

    

På vilket sätt 

framställs problem 

med intima- och 

sexuella relationer 

inom sugardejting? 

 Beskrivningar av fenomenet + 

Sugardejting likställt med 

prostitution/sexköp + 

Utsatthet/ohälsa + 

Normer/samhällssyn + 
Lagligt/olagligt 

 

Offer & 

förövare 

Vilken hegemonisk 

diskurs kan 

identifieras? 

    

  Sugardejtinghemsidor/internet + 

Utsatthet/ohälsa + 
Normer/samhällssyn 

 
Problem med 

sugardejting 
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Bilaga 5: Index för tidningsartiklar 
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Dagstidning 

Reportage publicerat på lokal nivå. 
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Dagstidning 
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Palm, M. (2018, 4 februari). Sugar daddy, sugar baby – kvinnors 

kroppar är inte säljbara. Länstidningen Södertälje, s. 20. Från 

Retriever Research. Hämtad: 2019-12-05. 
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