
NYHETER söndag 14 juni 2020

Sugardejting lockar unga   tjejer – och äldre män
Gråzon som kan vara inkörsport till tung prostitution – Annika   Strandhäll (S) vill utreda om lagen behöver ändras
Äldre män köper sex av unga 
kvinnor och tonåringar via 
olika sugardejtingsajter i Sve-
rige. Men polisen kan sällan 
ingripa mot dejtingsajterna. 
Det är ännu så länge oklart 
om regeringen kommer göra 
något åt problematiken. 

Efter en rad uppmärksammade 
razzior mot lägenhetsbordeller 
i förra månaden har det ställts 
förnyade krav på en skärpning 
av den svenska sexköpslagen. 
Regeringen vill ta bort böter från 
straffskalan så att brott i regel 
ska leda till bara fängelse. Man 
vill på nytt även försöka krimi
nalisera sexköp utomlands.

Men något som hamnat 
i skymundan i debatten är frå
gan om ”sugardejting” – intima 
träffar mellan äldre och yngre 
personer, mot betalning, som 
arrangeras via särskilda dej
tingsajter. Oftast rör det sig om 
äldre män som betalar för um
gänge med yngre kvinnor. Sajt
erna talar endast om glamour 

och lyx men oftast förutsätts 
det att även sex ska ingå, och 
i den här miljön drabbas även 
unga tonårstjejer.

Vill ha mer verklighetstroget

Den svenska genusforskaren 
Lena Gunnarsson vid Örebro 
universitet granskar sugardej
ting i ett forskningsprojekt till
sammans med en kollega. Lena 
Gunnarsson säger att bilden av 
att sugardejting bara är en täck
mantel för prostitution i mångt 
och mycket också stämmer.

– Många använder sajterna till 
att helt enkelt köpa och sälja sex. 
Det finns en förväntan om 
en kompensation, pengar 
eller gåvor, men det är mer 
oreglerat än inom den 
vanliga sexindustrin. Man 
förhandlar om vad som 
ska gälla från fall till fall.  

Den typiska mannen 
som sugardejtar är i åldern 
40–45 år. Vissa har köpt sex 
på andra sätt tidigare, men de 
söker sig till sugardejting för att 

de vill uppleva något mer verk
lighetstroget än den vanliga 
sexindustrin kan erbjuda dem.

– Det handlar om att förflytta 
gränsen ännu mer. Det finns 
en efterfrågan från män om att 
få något som känns på riktigt, 
säger Lena Gunnarsson.

”Jag vill inte ha en polsk hora”

En mycket stor andel av kvin
norna i den vanliga sexindu
strin i Sverige kommer från 
Rumänien, Nigeria och ett antal 
andra fattigare länder. I sugar
dejtingvärlden är kvinnorna 
tvärtom ofta svenska och 80–90 

procent av medlemmarna 
på sajterna är vita. En av de 
unga tjejer Lena Gunnars
son intervjuat hade frågat 
en man hon träffat, varför 
han inte köpte sex via en 
vanlig prostitutionssajt.

– Han hade svarat: ”Jag 
vill inte ha en polsk hora, 

jag vill ha en svensk tonåring.”
Enligt Lena Gunnarsson är 

sugardejtingvärlden komplex 

och folk använder den på så 
många olika vis, att det måste 
talas om en stor gråzon. I vissa 
fall har de som träffas inte alls 
sex. I andra fall förekommer det 
knappt någon ersättning för 
sexet. Många personer utvecklar 
också någon form av relation 
mellan varandra. 

Vissa av kvinnorna i sugar
dejtingvärlden vill bara uppleva 
spänning, leva lyxliv och bli 
bortskämda av äldre män, precis 
så som vissa positivt vinklade 
artiklar kunnat framställa det. 

– Men så finns det också de 
ofta yngre kvinnorna som har 
ett självskadebeteende och 
använder det här på ett väldigt 
destruktivt sätt. De har en låg 
självkänsla och kan känna att de 
är värda någonting om en man 
vill betala för dem, säger Lena 
Gunnarsson.

Människohandelsgruppen 
inom NOA, Nationella operativa 
avdelningen i Polismyndig
heten, har beskrivit sugardej
tingsajterna som ett problem 

Det handlar om 
att förflytta 
gränsen ännu 
mer. Det finns en 
efterfrågan från 
män om att få 
något som känns 
på riktigt.
Lena Gunnarsson

Sugardejtingsajten Rich Meet 
Beautiful lanserades i Sverige och 
32 andra länder på hösten 2017. 

”Sugardejting” är intima träffar mellan äldre och yngre 
personer, mot betalning, som arrangeras via särskilda 
dejtingsajter. ”Man framställer det som lite fräckt och 
lyxigt och flärdfullt. Men i grund och botten handlar om 
sextjänster”, säger Annika Strandhäll.  
BILD SHUTTERSTOCK
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som bidrar till ökad sexhandel 
i Sverige. Särskilt problematiskt 
är det att de barn som gått att 
hitta på sajt erna varit så unga 
som bara 13 år.

– Vi har bedömt att de här 
sajterna är den största prosti
tutionsmarknaden för minder
åriga. Det ser glamouröst ut på 
sajterna men baksidan är att 
många unga flickor försvinner 
ner i ett träsk som de kan få 
svårt att ta sig upp ur, säger Per 
Englund, kriminalinspektör vid 
människohandelsgruppen.

Hans kollega Simon Hägg
ström, en välkänd profil i poli
sens arbete mot prostitution, 
har endast träffat en enda ung 
kvinna inom sugardejtingvärl
den som uppgett att hon trodde 
det bara var en form av vanlig 
dejting. Alla andra har varit 
införstådda med att männen 
vill ha sex och betalar för det. 
Många unga tjejer har också fått 
som förslag av sexköparna att 
de kan hjälpa till att förse tjejer
na med kunder. 

Äldre män och yngre kvinnor 
har stämt träff med varandra 
även tidigare via olika sociala 
medier och sajter. Polisens 
uppsökande verksamhet har 
medfört att verksamheten 
flyttat till nya sajter från år till 
år. Men vad som hänt nu är att 
verksamheten har stannat kvar 
vid ett antal permanenta sajter.

– Problemet är att de här 
sajt erna har sina servrar stående 
i länder där allt det här är tillå
tet. Man har kanske även före
tagen som står bakom sajterna 
baserade i andra länder, säger 
Per Englund.

Strandhäll kritiserar medier

Exempelvis är den första 
svenskspråkiga sugardejtingsaj
ten som lanserades 2017, Sugar
daters, danskägd och företaget 
ligger i Danmark. Även om 
sajten i teorin kan anklagas för 
koppleri, så är det inte ett brott 
som svensk polis kan begära 
ägaren utlämnad till Sverige för. 
Polisen kan i nuläget mest bara 

ingripa mot det faktiska sexkö
pet, medan själva marknadsplat
sen för det lämnas därhän.

– Risken är att det stannar 
här nu och att detta blir en 
grund för att rekrytera svenska 
flickor till prostitution, säger 
Per Englund.

Socialdemokraternas jäm
ställdhetspolitiske talesperson 
Annika Strandhäll instämmer 
i polisens kritik och betonar att 
partiet är emot alla former av er
sättning för sex. Hon kritiserar 
att viss medierapportering om 
sugardejting har förminskat el
ler nästan skojat bort problem
bilderna.

– Man framställer det som 
lite fräckt och lyxigt och flärd
fullt. Men i grund och botten 
handlar om sextjänster och det 
här kan vara en inkörsport för 
unga människor till mer tradi
tionella prostitutionsformer, 
säger Annika Strandhäll.

I Danmark blossade det 
i slutet av maj upp en debatt 
efter att en känd kvinnlig influ

encer uppmanat unga kvinnor, 
även minderåriga, att inte 
träffa vanliga killar utan istället 
sugardejta män så att de kan 
”tjäna coins”. Landets socialde
mokratiska regering reagerade 
och meddelade att man ska se 
över situationen.

Vill ha utredning

Annika Strandhäll kan inte svara 
på om Sveriges regering även 
tänker se över sugardejtingvärl
den vid en eventuell straffskärp
ning av sexköpslag, men menar 
att det är något man bör titta på 
i ett utredningsuppdrag.

– Socialdemokraterna  
och justitieministern har varit 
tydliga med att vi inte vill ha 
sexhandel och vi vill göra vad 
som står i vår makt för att få 
bort det. Då måste det naturligt
vis också innefatta de nya vägar 
som prostitutionen hittar.

Sugardejting 
l  Dök först upp som ett 
fenomen och en onlinetjänst i 
USA för snart 15 år sedan. Den 
första svenskspråkiga sajten 
lanserades 2017 och idag 
finns det ett flertal etablerade 
sugardejtingsajter i Sverige. 
l Den största har omkring 
35 000 medlemmar. Sajter-
nas äldre medlemmar som 
betalar för umgänge kallas 
för Sugar Daddies och Sugar 
Mamas, de yngre kallas Sugar 
Babes och Toy Boys. Det 
förekommer att äldre kvinnor 
stämmer träff och dejtingen 
finns även inom gaymiljön, 
men vanligast är att äldre 
heterosexuella män träffar 
yngre kvinnor för sex. 
l Svensk polis har påträffat 
ett stort antal yngre tjejer i 
sugardejtingmiljön, ibland så 
unga som 13 år.

JOAKIM MEDIN
joakim.medin@etc.se

Lena Gunnarsson talar om en stor gråskala inom sugardejtingvärlden – vilket i sin tur försvårar möjligheterna att ingripa mot 

prostitutionen.  BILD ÖREBRO UNIVERSITET

Socialdemokraternas jämställdhets-
talesperson Annika Strandhäll (s) 
vill se en lagskärpning för att 
åtgärda problemen relaterade till 
sugardejting.  BILD ERIK SIMANDER/TT

Sugardaters är den 
största sajten i Sve-
rige, med 35 000 
enskilda medlem-
mar året 2019.
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