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Summary 

Sugardating	constitutes	the	practise	when	someone	–	most	commonly	

an	older	man	–	in	different	ways	pays	another	–	most	commonly	a	

younger	woman	–	for	company	and	intimacy.	While	paying	for	sexual	

services	is	illegal	according	to	Swedish	law,	buying	the	service	of	

emotional	intimacy	is	left	without	interference	from	the	legal	system.	

This	essay	discusses	how	sugardating	agreements	are	being	managed,	

or	should	be	managed,	by	the	Swedish	legal	system.		

					The	essay	concludes	that	sugardating	agreements	have	similarities	to	

traditional	contractual	law	agreements.	In	the	agreements,	emotional	

intimacy	is	being	traded	for	different	kinds	of	allowances	and	

economical	compensations.	The	essay	argues	that	sugardating	

agreements	are	to	be	classified	as	contracts	within	the	private	law.	

Furthermore,	the	essay	explores	if	sugardating	agreements	could	be	a	

so-called	pactum	turpe	–	immoral	agreements	that	do	not	deserve	to	fall	

under	the	protection	of	the	legal	system.	The	precedents	concerning	

pactum	turpe	can	be	understood	as	reluctant	to	let	personal	issues	and	

concerns	be	influenced	by	economic	compensations.	Considering	this,	

sugardating	agreements	could	be	classified	as	a	pactum	turpe.	On	the	

other	hand,	there	could	still	be	aspects	of	the	sugardating	agreements	

that	are	not	immoral.	Furthermore,	it	is	difficult	to	determine	what	the	

immorality	of	the	sugardating	agreement	constitutes	of,	since	it	

according	to	the	pactum	turpe	doctrine	must	reflect	a	coherent	view	on	

morality	that	is	representable	for	the	whole	society.	However,	the	

doctrine	and	precedents	concerning	pactum	turpe	is	neither	extensive	

nor	predictable	enough	to	draw	any	satisfying	conclusions.		

					Finally,	the	essay	examines	how	sugardating	relates	to	the	theory	of	

emotional	labour,	which	describes	the	psychological	effect	of	selling	

emotions	on	a	capitalist	labour	market.	I	argue	that	sugardating	is	a	

form	of	emotional	labour	and	discuss	how	this	is	affecting	the	people	

who	preform	it	and	how	this	reflects	a	capitalist	development	of	the	
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society.	The	conclusion	drawn	is	that	sugardating	is	problematic	in	

several	perspectives,	both	for	individuals	and	the	society.	Therefor,	

some	kind	of	interference	from	the	legal	system	could	be	of	value.		
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Sammanfattning 

Sugardating	innebär	att	någon	-	oftast	en	äldre	man	–	på	olika	sätt	

betalar	en	annan	–	oftast	en	yngre	kvinna	–	för	umgänge	och	intimitet.	

Köp	av	sexuella	tjänster	är	kriminaliserat	i	svensk	rätt,	men	

rättsordningen	har	än	så	länge	inte	tagit	ställning	till	hur	köpandet	av	

känslomässig	intimitet	ska	hanteras	rättsligt.	Den	här	uppsatsen	

diskuterar	hur	rättsordningen	på	olika	sätt	befattar	sig,	eller	borde	

befatta	sig,	med	överenskommelser	om	sugardating.	

					Uppsatsen	visar	att	överenskommelser	om	sugardating	har	en	tydlig	

avtalsrättslig	karaktär.	Avtalen	rör	olika	tjänster	av	känslomässig	

intimitet	och	umgänge,	i	utbyte	mot	någon	form	av	ersättning.	

Överenskommelser	om	sugardating	kan	alltså	till	sin	form	klassificeras	

som	ett	civilrättsligt	avtal.	Vidare	diskuterar	uppsatsen	om	sugardating	

skulle	kunna	vara	ett	pactum	turpe	–	ett	osedligt	avtal	som	inte	

omfattas	av	rättsordningens	skyddsintresse.	Den	praxis	som	finns	kring	

osedlighet	och	pactum	turpe	kan	tolkas	som	att	personliga	frågor	inte	

ska	låtas	påverkas	av	ekonomisk	ersättning.	Detta	talar	för	att	

sugardating	skulle	klassas	som	pactum	turpe	vid	en	domstolsprövning.	

Samtidigt	kan	det	finnas	civilrättsliga	aspekter	i	dessa	

överenskommelser	som	inte	är	att	betrakta	som	osedliga.	Det	är	också	

svårt	att	bedöma	det	omoraliska	i	sugardating,	eftersom	det	osedliga	i	

ett	pactum	turpe	ska	stämma	överens	med	en	enhetlig	samhällssyn	på	

vad	som	är	moraliskt	och	etiskt	förkastligt.	Doktrinen	och	praxisen	

kring	pactum	turpe	är	inte	tillräckligt	förutsägbar	eller	omfattande	för	

att	några	slutsatser	ska	kunna	dras.	

					Sugardatingen	sätts	slutligen	i	relation	till	Arlie	Russel	Hochschilds	

begrepp	emotional	labour,	som	beskriver	den	psykologiska	effekten	av	

att	sälja	känslor	på	en	kapitalistisk	arbetsmarknad.	Uppsatsen	

diskuterar	huruvida	sugardating	är	en	form	av	emotional	labour	och	hur	

detta	påverkar	de	personer	som	ägnar	sig	åt	det,	och	även	hur	detta	

återspeglar	en	kapitalistisk	samhällsutveckling.		Slutsatsen	blir	att	
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sugardating	är	problematiskt	ur	ett	flertal	perspektiv,	på	både	individ-	

och	samhällsnivå,	och	att	det	därför	kan	vara	önskvärt	att	

rättsordningen	befattar	sig	med	fenomenet.		

.		
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Under	de	senaste	åren	har	ett	nytt	fenomen	inom	datingvärlden	dykt	

upp	i	samhällsdebatten	–	sugardating.	Sugardating	beskrivs	som	ett	

fenomen	eller	en	trend	där	en	äldre	person	–	oftast	en	man	–	betalar	en	

yngre	person	–	oftast	en	kvinna	–	för	umgänge	och	sällskap	i	varierande	

grad.	Betalningen	utgår	antingen	i	rena	pengar	eller	i	gåvor.	Sällskapet	

kan	innefatta	allt	från	kamratligt	umgänge	till	romantiska	och	sexuella	

relationer.1	Vintern	2018	undersökte	Uppdrag	Granskning	vad	som	

egentligen	försiggår	på	de	hemsidor	som	förmedlar	kontakt	inom	

sugardating.	Resultatet	är	en	mörk	skildring	av	prostitution	och	sexuellt	

utnyttjande.2	Ungefär	samtidigt	polisanmälde	Chalmers	Studentkår	

hemsidan	Rich	meet	Beutiful,	som	marknadsförde	sig	på	

campusområdet	genom	att	uppmuntra	studenter	att	ägna	sig	åt	

sugardating	för	att	slippa	ta	studielån.	Hemsidan	utreddes	för	koppleri,	

men	förundersökningen	lades	ner	på	grund	av	brist	på	bevis.3		

					Fokus	i	debatten	låg	på	huruvida	sugardating	egentligen	är	förtäckt	

prostitution	eller	inte.	Sugardatingen	beskrevs	som	en	juridisk	gråzon	

där	”vanlig	dating”	blandas	med	ett	utbyte	av	sex	mot	pengar.	På	grund	

av	detta	har	rättssystemet	svårt	att	komma	åt	fenomenet.4	Jag	

ifrågasätter	att	det	går	att	dela	upp	sugardatingen	i	en	problematisk	del	

–	sexköpet	–	och	en	oproblematisk	del	–	den	”vanliga”	datingen.	Inte	

alla	sugardatingrelationer	innehåller	sexuella	tjänster	mot	pengar.	

Innebär	detta	att	en	sugardatingrelation	utan	sexuellt	umgänge	är,	ur	

ett	inte	bara	moraliskt	utan	även	juridiskt	perspektiv,	helt	

oproblematisk?	När	den	sexuella	relationen	plockas	bort	från	

                                                
1	Se	exempelvis:	Miller	2011,	s	33.	Nayar,	2017,	s	335.	Zimmermann,	2015,	s	1.		
2	Bankel,	2018.	
3	Håkansson,	2018.	
4	Se	exempelvis:	Lennart,	2017.	Perski,	2017.	Smith,	2015.	
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sugardatingen	kvarstår	ett	utbyte	av	pengar	och	gåvor	mot	umgänge	

och	känslomässig	intimitet	–	alltså	en	marknad	för	köpandet	av	kärlek	

och	relationer.	Straffsystemet	sätter	inte	upp	några	hinder	för	detta.	

Medan	köp	av	sexuella	tjänster	är	kriminaliserat	har	köp	av	en	

människas	känslor,	umgänge	och	engagemang	lämnats	utan	ingripande	

från	rättsväsendet.	Emotionella	tjänster	står	alltså	straffrättsligt	fritt	att	

avtala	om.	Men	vad	gäller	inom	civilrätten?	Om	frågan	dras	till	sin	spets	

–	kan	man	verkligen	köpa	kärlek	för	pengar?		

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet	med	uppsatsen	är	att	undersöka	hur	avtalsrätten	förhåller	sig	till,	

eller	borde	förhålla	sig	till,	köpandet	av	relationer	och	känslomässig	

intimitet.	De	frågor	som	ska	besvaras	är:	

• Är	överenskommelser	om	sugardating	ett	civilrättslig	avtal?	

• Är	överenskommelser	om	sugardating	i	så	fall	att	klassa	som	

pactum	turpe?	

• Hur	borde	rättsordningen	förhålla	sig	till	överenskommelser	om	

sugardating	utifrån	en	diskussion	om	de	lege	ferenda?	

1.3 Avgränsningar och terminologi 

Den	här	uppsatsen	kommer	inte	omfatta	prostitution	och	de	brott	som	

är	kopplade	till	detta.	När	jag	diskuterar	sugardating	i	denna	uppsats	

syftar	jag	alltså	på	utbytet	av	umgänge	och	känslomässig	intimitet	mot	

pengar,	inte	köpande	och	säljande	av	sexuella	tjänster.	Diskussionen	

kommer	gälla	myndiga	personer	inom	svensk	jurisdiktion.	Jag	kommer	

inte	diskutera	sugardating	ur	ett	skatterättsligt	perspektiv	–	huruvida	

betalningen	går	inom	eller	utom	samhällets	regelverk.	Diskussionen	om	

pactum	turpe	kommer	därför	utgå	ifrån	sedlighet	och	inte	diskutera	

huruvida	sugardating	strider	mot	lag	eller	inte.			

						En	djupare	intersektionell	analys	av	klass,	kön	och	etnicitet	hade	

gett	en	bredare	förståelse	för	sugardatingen	som	samhällsfenomen,	
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men	kommer	på	grund	av	uppsatsens	omfattning	bara	nämnas	

kortfattat.		

1.4 Teori, metod och material 

1.4.1 Bounded authenticity 

Elizabeth	Bernstein	har	i	sin	undersökning	av	den	moderna	

sexindustrin	funnit	en	utveckling	av	de	relationer	som	skapas	mellan	

säljare	och	köpare.	Enligt	Bernstein	är	det	som	köps	inom	exempelvis	

eskorttjänster	och	s.k.	GFE	–	girlfriend	experience	–	inte	längre	bara	är	

sex,	utan	även	känslomässig	intimitet.	Hennes	undersökningar	visar	att	

kunden	vill	ha	ett	autentiskt	förhållande,	vars	gränser	är	tydliga	–	det	

ska	vara	äkta,	men	ändå	inte	vara	en	”vanlig”	relation.	Detta	är	vad	hon	

kallar	för	bounded	authenticity,	begränsad	äkthet	(min	översättning).5	

Den	ekonomiska	ersättningen	fungerar	enligt	Bernstein	som	en	

clarifying	effect,	en	”klargörande	effekt”	(min	översättning)	för	att	sätta	

gränser	för	intimiteten	och	skilja	på	kommersiella	och	icke-

kommersiella	relationer.6		

1.4.2 Emotional Labour 

Arlie	Russell	Hochschilds	teori	om	emotional	labour	är	en	marxistisk-	

feministisk	förståelse	för	hur	en	kapitalistisk	arbetsmarknad	genererar	

en	kommersialisering	av	det	mänskliga	känslolivet.	Enligt	Hochschild	

ägnar	alla	människor	sig	åt	emotion	work,	vilket	innebär	att	man	styr,	

kontrollerar	och	manövrerar	sina	känslor	för	att	de	ska	passa	in	i	en	

viss	social	och	kulturell	kontext.	När	emotion	work	ingår	i	arbetsrollen	

definieras	det	av	Hochschild	som	emotional	labour.	Som	exempel	på	

emotional	labour	använder	sig	Hochschild	av	en	flygvärdinna,	som	

förväntas	leverera	genuin	service	som	uppstår	utan	ansträngning	–	

eftersom	hon	älskar	sitt	jobb.		Hochschild	jämför	emotional	labour	med	

den	marxistiska	förståelsen	för	hur	fysiskt	och	mentalt	arbete	utnyttjas	

                                                
5 Bernstein, 2007, s 125-130. 
6	Bernstein,	2001,	399.		
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av	företag	i	ett	industrisamhälle.	Detta	skapar	en	alienering	mellan	

arbetarens	jag	och	kropp,	där	kroppen	upplevs	vara	ägd	och	

kontrollerad	av	arbetsgivaren	och	på	så	sätt	inte	längre	en	del	av	det	

egna	jaget.	Hochschild	menar	att	när	industrisamhället	övergår	till	ett	

servicesamhälle	förväntas	allt	fler	arbetare	istället	ägna	sig	åt	emotional	

labour.	Enligt	Hochschild	uppstår	en	liknande	alienering	här,	men	

istället	mellan	arbetarens	jag	och	känsloliv.7			

					Emotion	work	kan	ske	på	två	sätt	–	genom	surface	acting	och	deep	

acting.	Surface	acting	innebär	att	vi	döljer	vad	vi	känner	eller	låtsas	att	

vi	känner	något	annat	än	vad	vi	egentligen	gör,	genom	att	styra	hur	vi	

uppfattas	utifrån.	Detta	gör	vi	genom	bland	annat	kroppsspråk,	leenden	

och	suckar.	Surface	acting	innebär	att	vi	förställer	oss	inför	andra,	men	

inte	inför	oss	själva.	Vi	vet	hur	vi	borde	känna	och	reagera	i	en	viss	

situation	och	uppträder	därefter,	men	det	är	inte	så	vi	egentligen	

känner.	Agerandet	känns	påklistrat	och	inte	som	en	del	av	oss.8	Deep	

acting	innebär	däremot	att	vi	inte	bara	utåt	sett	lurar	omgivningen	om	

vad	vi	känner	–	vi	lurar	även	oss	själva.	Detta	gör	vi	när	vi	upplever	att	

det	vi	känner	inte	är	lämpligt	för	situationen,	och	vi	vill	eller	tycker	att	

vi	borde	känna	något	annat.	Det	kan	handla	om	att	både	kväva	eller	

uppbåda	känslor.	Att	låtsas	är	lättare	i	deep	acting	än	surface	acting	

eftersom	vi	faktiskt	inte	längre	låtas	–	genom	att	själv	uppbåda	känslan	

vi	uttrycker	utåt,	upplever	vi	den	faktiskt	också	inom	oss	själva.9	

					Hochschild	anser	att	den	separation	som	emotion	work	innebär	

mellan	det	egna	jaget	och	ansiktet	utåt,	eller	det	egna	jaget	och	

känslolivet,	inte	nödvändigtvis	behöver	vara	alienerande.	Hur	det	

påverkar	oss	beror	på	kontexten	-	i	privatlivet	kan	det	vara	nödvändigt	

att	kunna	reglera	sina	känslor	på	detta	sätt.	Alieneringen	tar	form	när	

separationen	mellan	jaget	och	känslorna	eller	kroppen	blir	föremål	för	

mätningar	av	vinster	och	förluster	i	ett	arbete	och	i	förhållande	till	en	

arbetsgivare.	När	regleringen	av	det	egna	känslolivet	förvandlas	till	

                                                
7	Hochschild,	2003.	s	7		
8	Ibid,	s	33-38.	
9	Ibid,	s	33-48.	
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betalt	arbete	riskerar	arbetaren	enligt	Hochschild	att	antingen	bränna	

ut	sig	själv	och	på	så	sätt	förlora	kontakt	med	känslorna,	eller	

distansera	sig	från	agerandet	och	då	känna	sig	falsk	och	cynisk.	

Upplevelsen	av	att	en	arbetsgivare	eller	ett	företag	äger	kontroll	över	

det	egna	känsloliv	skapar	den	alienationen	som	Hochschild	menar	är	

skadlig	för	arbetaren.10	

1.4.3 Metod och material 

Jag	kommer	i	uppsatsens	andra	kapitel	att	undersöka	om	sugardating	

omfattas	av	avtalsrätten.	Detta	gör	jag	genom	att	titta	på	hur	

sugardatingen	är	uppbyggd	och	hur	dess	konstruktion	påminner	om	ett	

civilrättsligt	avtalsförhållande.	Som	hjälp	använder	jag	tre	olika	

sugardatinghemsidors	egna	beskrivningar	av	vad	sugardating	är,	

tillsammans	med	Elizabeth	Bernsteins	begrepp	bounded	authenticity.	I	

uppsatsens	tredje	kapitel	gör	jag	en	översiktlig	genomgång	av	doktrin	

och	praxis	som	rör	pactum	turpe	och	frågor	av	särskilt	personlig	art	–	

till	exempel	äktenskap	och	abort.	Detta	för	att	besvara	frågan	hur	

avtalsrätten	hanterar	överenskommelser	om	sugardating.	Praxisen	

kommer	från	antingen	tingsrätt	eller	hovrätt	och	är	därför	av	begränsad	

prejudicerande	verkan.	Omfattningen	av	praxis	på	området	är	dock	

mycket	begränsad,	varför	jag	har	valt	att	ta	med	dem	ändå,	för	att	få	en	

uppfattning	om	hur	domstolen	kan	resonera.		

					I	uppsatsens	andra	och	tredje	kapitel	använder	jag	mig	av	en	

rättsdogmatisk	metod.	Detta	innebär	att	jag	genom	att	analysera	

allmänt	accepterade	rättskällor	–	för	min	del	praxis	och	doktrin	–	hittar	

svar	på	ett	rättsligt	problem.11	

					I	uppsatsens	fjärde	kapitel	för	jag	en	diskussion	om	de	lege	ferenda,	

vilket	innebär	ett	ställningstagande	till	hur	rätten	bör	lösas	i	

framtiden.12	För	detta	krävs	först	en	redogörelse	för	gällande	rätt	

(kapitel	två	och	tre)	och	sedan	en	presentation	av	alternativa	

                                                
10	Ibid,	s	186-189.	
11 Kleineman, 2013, s 21.  
12 Lehrberg, 2015, s 248. 
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lösningsmodeller	för	den	rättsliga	frågan.13	Detta	gör	jag	genom	att	

undersöka	sugardatingens	psykosociala	effekter,	med	hjälp	av	

Hochschilds	teori	om	emotional	labour.	Jag	kommer	att	använda	mig	av	

och	jämföra	med	Sarah	Dalys	undersökning	om	hur	sugardating	

konstrueras.	Arbetet	är	en	masteruppsats	i	juridik,	så	dess	akademiska	

bäring	kan	ifrågasättas.	Den	del	av	sugardating	som	innebär	ett	

köpande	och	säljande	av	känslomässig	intimitet	har	dock	visat	sig	vara	

ett	outforskat	område,	både	ur	ett	juridiskt	och	sociologiskt	perspektiv,	

eftersom	de	flesta	arbeten	fokuserar	på	den	del	av	sugardatingen	som	

handlar	om	prostitution.	Dalys	arbete	är	den	mest	djupgående	

undersökning	av	fenomenet	jag	hittat	och	jag	har	därför	valt	att	ta	med	

det.	Eftersom	arbetet	grundar	sig	på	intervjuer	och	analyser	av	

chattforum	ger	det	en	förståelse	för	hur	sugardatingen	fungerar	och	

upplevs	i	praktiken,	vilket	är	av	intresse	för	en	diskussion	om	emotional	

labour	och	i	ett	senare	led	de	lege	ferenda.		

1.5 Forskningsläge 

Sarah	Daly	har	genom	djupintervjuer	med	sugarbabes	och	analyser	av	

chattforum	på	sugardatinghemsidor	undersökt	hur	sugardatingen	

konstrueras.	Daly	finner	och	att	sugarbabes	uppmuntras	att	eftersträva	

och	klä	relationen	i	romantik	och	intimitet	och	leta	efter	en	sugardaddy	

som	de	tycker	om	och	har	kemi	med.	Detta	gör	sugarbabes	enligt	Daly	

gärna,	för	att	själva	trivas	bättre	i	situationen	och	för	att	skapa	en	

distinktion	mellan	sugardating	och	prostitution.	Samtidigt	är	

sugarbabes	noga	med	att	sugardatingen	inte	alltför	mycket	ska	likna	ett	

vanligt	traditionellt	förhållande.14	Enligt	Daly	är	sugarbabens	uppgift	

att	spela	en	idealiserad	fantasiflickvän	–	hon	ska	vara	snygg,	

emotionellt	tillgänglig	och	rolig.	Hon	har	att	anpassa	sig	till	en	manlig	

heterosexuell	fantasi	om	den	perfekta	flickvännen	och	det	är	den	rollen	

hon	ska	spela	för	att	lyckas	så	bra	som	möjligt	som	sugarbabe.	Enligt	

                                                
13 Ibid, s 272-274. 
14	Daly,	2017,	s	86-88.	
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Daly	påverkas	möjligheten	att	nå	upp	till	den	här	fantasibilden	av	

utseende,	klass	och	etnicitet.	Sugardaddies	vet	att	pengarna	är	

anledningen	till	att	deras	sugarbabes	träffar	dem,	men	de	vill	helst	inte	

veta	om	att	kvinnorna	är	i	behov	av	pengar	och	vill	helst	inte	att	de	

uttryckligen	efterfrågar	ersättningen.	Sugardaddies	tenderar	att	leta	

efter	en	blond,	blåögd	”girl	next	door”.	Icke-vita	sugarbabes	har	enligt	

Dalys	undersökning	mycket	svårare	att	hitta	en	sugardaddy.15		

					Daly	har	applicerat	Hochschilds	teorier	om	emotional	labour	på	

sugardating,	och	funnit	att	sugarbabes	ägnar	sig	åt	surface	acting	och	i	

viss	mån	även	deep	acting	när	de	kontrollerar	sina	känslor	för	att	skapa	

en	autentisk	respons	till	sin	sugardaddy.16	Genom	surface	acting	kan	de	

agera	som	om	de	finner	nöje	av	sin	sugardaddies	sällskap.	Genom	deep	

acting	internaliserar	de	det	romantiska	idealet	och	föreställningen	om	

deras	relation,	och	kan	då	uppleva	att	deras	uppbådade	känslor	är	

autentiska.17	Daly	ifrågasätter	dock	Hochschilds	idé	om	att	detta	

nödvändigtvis	måste	ha	en	exploaterande	verkan.	Eftersom	gränserna	

inom	sugardating	är	så	otydliga,	är	sugarbabens	reaktioner	och	känslor	

enligt	Daly	ibland	äkta.	Detta	gör	enligt	henne	att	den	klargörande	

effekt	som	ersättningen	har	som	begränsning	av	intimiteten	kan	

medföra	att	sugarbabes	inte	konstruerar	ett	falskt	medvetande	så	som	

man	gör	i	deep	acting.	Istället	menar	Daly	att	sugarbabes	som	en	

konsekvens	av	det	nuvarande	sociala	och	ekonomiska	klimatet	

medvetet	utför	detta	arbete	och	känner	sig	stärkta	av	den	ekonomiska	

ersättningen.18		

					Jacqueline	Motyl	skriver	om	sugardatingens	koppling	till	prostitution	

i	tidningen	Penn	State	Law	Review.	Motyl	har	analyserat	olika	forum	för	

sugardating	på	nätet,	exempelvis	hemsidor,	bloggar	och	chattforum.	

Enligt	henne	består	sugardatingen	av	tre	element:	en	sugardaddy,	en	

sugarbabe	och	någon	form	av	ersättning,	som	betalas	månadsvis	eller	

                                                
15	Ibid,	s	88-92.	
16	Ibid,	s	88-90.	
17	Ibid,	s	89.	
18	Ibid.		
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per	möte.	Utöver	ersättningen	får	sugarbaben	gåvor,	middagar,	resor	

m.m.	av	sin	sugardaddy.	Detta	är	vad	Motyl	kallar	the	arrangement,	

”arrangemanget”	(min	översättning).19	

					Kajsa	Ekis	Ekman	beskriver	i	sin	bok	”Varat	och	varan:	Om	

prostitution,	surrogatmödraskap	och	den	delade	människan”	en	

alienering	mellan	känslolivet	och	jaget	liknande	den	Hochschild	arbetat	

med.	Ekis	Ekman	har	fokuserat	sin	undersökning	på	prostitution	och	

kopplat	ihop	det	med	George	Lukas	begrepp	reifikation.	Reifikation	är	

en	psykologisk	effekt	av	att	leva	i	en	kapitalistisk	värld	där	fler	och	fler	

delar	av	människan	och	samhället	förvandlas	till	varor	på	en	marknad.	

Begreppet	beskriver	hon	såhär:	

	
”Reifikation	uppstår	när	en	mänsklig	skapelse	eller	en	handling	

förvandlas	till	vara	och	ting.	[…]	Då	[arbetaren]	kan	sälja	sin	arbetskraft	

till	arbetsgivaren	blir	den	ett	ting	och	det	är	detta	som	är	reifikation.	Å	

ena	sedan	en	”fri”	individ,	å	andra	sidan	hans	arbetskraft,	som	får	formen	

av	en	vara	som	”tillhör”	honom,	som	ett	ting	han	”äger”.	Detta	

förhållande	gör	att	han	kommer	att	se	på	sina	funktioner	–	vilket	kan	

innebära	sina	kunskaper,	sin	styrka,	sin	intelligens,	sin	snabbhet	–	som	

ägodelar.	Han	blir	alienerad,	inte	bara	från	samhället,	utan	från	sig	själv	

som	ett	jag.”20	

	

Ekis	Ekman	undersöker	fenomenet	GFE	-	girlfriend	experience	-	

vilket	innebär	att	kunden	inte	bara	köper	sex	utan	hela	

upplevelsen	av	att	ha	en	relation	–	alltså	ett	fenomen	som	har	

stora	likheter	med	sugardating.	Ekis	Ekman	menar	att	när	

kvinnan	inom	GFE	säljer	känslomässigt	intimitet	innebär	det	att	

hela	hennes	personlighet	blir	en	vara.	Det	är	enligt	Ekis	Ekman	

en	mycket	långtgående	reifikation,	eftersom	hon	måste	sälja	hela	

sitt	jag	och	sin	mänsklighet.21		

	

                                                
19	Motyl,	s	931-932.	
20	Ekis	Ekman,	2010,	s	94-95.		
21	Ibid,	s	111-112.	
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1.6 					Disposition 

Kapitel	två	svarar	på	den	första	frågeställningen	och	innehåller	en	

undersökning	om	huruvida	överenskommelser	om	sugardating	faller	

inom	avtalsrätten.	Kapitel	tre	svarar	på	den	andra	frågeställningen	och	

innehåller	en	redogörelse	för	doktrin	och	praxis	gällande	osedliga	avtal,	

och	sedan	en	diskussion	om	ifall	överenskommelser	om	sugardating	

skulle	kunna	vara	ett	pactum	turpe.	I	kapitel	fyra	besvaras	den	sista	

frågeställningen	genom	en	diskussion	om	sugardatingen	utifrån	

Hochschilds	teorier	om	emotional	labour	och	utifrån	detta	en	diskussion	

om	de	lege	ferenda.	Analysen	ges	löpande	genom	kapitel	två	och	tre	och	

knyts	samman	i	kapitel	fyra.		
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2 Vad är sugardating? 

2.1 Sugardatingens aktörer 

Sugardaddies	och	sugarmamas	är	de	män	respektive	kvinnor	som	

betalar	yngre	personer	för	umgänge.	De	är	i	regel	äldre	och	beskrivs	av	

de	hemsidor	som	erbjuder	sugardating	som	välbärgade,	mogna,	

framgångsrika,	generösa	och	gentlemannamässiga.	De	lever	ett	hektiskt	

och	ensamt	liv	och	söker	ett	okomplicerat	umgänge.		Sugarbabes	och	

toyboys	är	de	yngre	kvinnor	respektive	män	vars	umgänge	är	till	salu.	

De	beskrivs	av	sugardatingsidorna	som	unga,	attraktiva	och	drivna	och	

är	ute	efter	en	lyxigare	livsstil.22		

					Även	om	sugarmamas	och	toyboys	finns,	är	den	absolut	största	

majoriteten	av	alla	sugardatingrelationer	mellan	en	äldre	man	och	en	

yngre	kvinna	–	alltså	ett	heterosexuellt	förhållande.23	Jag	kommer	för	

enkelhetens	skull	hädanefter	diskutera	sugardating	med	utgångspunkt	i	

ett	heterosexuellt	förhållande	mellan	en	äldre	man	och	en	yngre	kvinna,	

väl	medveten	om	att	det	innebär	en	binär	förenkling	av	kön	och	

heteronormativ	förenkling	av	sexualitet.	

2.2 Sugardatingen och avtalsförhållandet  

Precis	som	Motyl	beskriver	när	hon	förklarar	sugardatingen	som	ett	

”arrangemang”,	är	den	avtalsmässiga	karaktären	med	två	parter,	en	

överenskommen	tjänst	och	ett	överenskommet	arvode	återkommande	

inom	sugardatingvärlden.	Detta	för	tankarna	till	ett	köpeavtal	eller	avtal	

om	tjänster.	Juridiskt	bindande	avtal	kan	komma	till	på	olika	sätt,	men	

grundtanken	är	att	avtal	sluts	med	bindande	verkan	när	det	finns	en	

                                                
22	Se	exempelvis:	Sugardaters.	Rich	Meet	Beutiful.	Sugardating,	Dating.	Nelson,	1993,	s	
49-50.	
23	Se	exempelvis:	Daly,	2017.	S	19-20.	Zimmermann,	2015,	s	6-7.	Nayar,	2017,	s	339.	
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överenskommelse	eller	samstämmig	viljeförklaring.24	Denna	kan	ske	

skriftligt,	muntligt	eller	genom	realhandlande.25		

					De	hemsidor	som	tillhandahåller	mötesplatser	för	sugardating	är	

dock	noga	med	att	framhålla	att	sugardatingen	inte	handlar	om	ett	

affärsmässigt	avtalsförhållande,	utan	om	relationer.	På	sugardaters.se	

kan	man	på	startsidan	läsa	att	hemsidan	”handlar	om	relationer,	inte	

utbyte	av	tjänster”.26	Lite	längre	ner	betonas	detta	igen	–	enligt	

hemsidan	är	sugardating	att	”etablera	relationer	mellan	människor	med	

liknande	förväntningar	och	grundinställningar	genom	dejting.”27	I	ett	

blogginlägg	på	sajten	som	beskriver	vad	en	sugardaddy	är,	utrycks	det	

dock	annorlunda:	”Det	är	viktigt	att	komma	överens	om	tydliga	avtal	

från	början,	innan	du	träffar	någon	från	Sugardating.se”28,	och	lite	

senare	till	exempel:	”innan	de	träffas,	har	de	bestämt	hur	det	ska	vara”29	

och	”det	bör	vara	en	relation	där	båda	parter	är	lika,	eftersom	de	båda	

har	något	som	den	andra	efterfrågar”.30	I	ett	annat	blogginlägg	förklarar	

man	att	”SugarDating	betyder	kemi	mellan	båda	partnerna.	Det	betyder	

ett	förhållande,	inte	en	service!”31	Hemsidan	richmeetsbeutiful.se	har	

en	liknande	retorik	–	det	handlar	om	en	ömsesidig	relation	byggd	på	

tillit	och	respekt.32	Samtidigt	är	deras	slogan	”Förhållande	på	dina	

villkor”	och	det	finns	ett	helt	blogginlägg	som	guidar	sugarbaben	till	den	

bästa	förhandlingspositionen	när	hon	ska	förhandla	fram	sin	

ersättning.33		

					Daly	finner	i	sin	undersökning	om	sugarbabes	att	de	förväntades	klä	

relationen	i	romantik	och	intimitet,	men	att	det	samtidigt	är	viktigt	att	

relationen	inte	alltför	mycket	börjar	likna	traditionell	dating.34	Vid	en	

                                                
24	Adlercreutz,	2000,	s	50.	
25	Ibid	s	17.	
26 Sugardaters,	startsida.	
27	Ibid.		
28 Sugardaters,	Vad	är	en	sugardaddy? 
29 Ibid.  
30	Ibid.	
31	Sugardaters,	Är	sugardating	faktiskt	sexdating?	
32	Rich	Meet	Beutiful,	Om	oss	
33	Richmeetbeutiful,	Överös	mig	med	godsaker	–	hur	Sugarbabies	förhandlar	fram	
ersättning.	
34 Se avsnitt 1.5. 
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granskning	av	sugardatingens	aktörer	finner	jag	det	tydligt	att	det	finns	

en	vilja	att	framställa	sugardating	som	en	intim	och	autentisk	relation.	

Samtidigt	är	faktumet	att	betalning	utgår	ständigt	närvarande.	Detta	

skiljer	sugardating	från	traditionell	dating,	där	fokus	vanligtvis	inte	

ligger	på	att	man	på	förhand	gjort	en	överenskommelse	om	former	och	

ersättning.	Det	gör	att	sugardatingen	går	att	se	som	en	relation	baserad	

på	bounded	authenticity	i	enlighet	med	Bernsteins	teori.	Genom	att	

fokusera	på	intimitet	och	känslomässigt	engagemang	skapas	en	form	av	

äkthet	i	relationen,	men	så	länge	ersättning	utgår	behåller	relationen	

sin	affärsmässiga	karaktär	och	äktheten	blir	därmed	begränsad.	

Ersättningen	fungerar	som	en	sådan	clarifying	effect	som	Bernstein	

beskriver	och	är	direkt	nödvändig	för	att	idén	om	sugardating	ska	

fungera.	Äktheten	begränsas	alltså	av	det	faktum	att	sugardaddyn	

faktiskt	betalar	för	den,	och	det	är	också	meningen.	Poängen	med	

sugardating	är	att	bygga	relationen	på	en	sådan	överenskommelse	som	

hemsidorna	beskriver.	Ersättningen	och	den	affärsmässiga	relationen	

är	på	så	vis	en	grundsten	i	sugardatingen	som	inte	går	att	bortse	ifrån,	

eftersom	det	är	den	som	gör	att	sugardating	skiljer	sig	från	icke-

kommersiella	relationer.		

					Sammanfattningsvis	finns	mycket	som	talar	för	att	sugardatingen,	

precis	som	Motyl	och	Daly	beskriver,	innefattar	ett	tydligt	arrangemang	

och	en	civilrättslig	överenskommelse.	Sugardatingen	framställs	av	dess	

aktörer	gärna	som	en	relation	mellan	två	vuxna	dejtande,	men	har	i	

själva	verket	stora	likheter	med	ett	avtalsliknande	förhållande	mellan	

en	köpare	och	en	säljare	–	ett	köpande	och	säljande	av	”emotionella	

tjänster”.	

2.3 Om avtalsförhållande - vad är avtalsobjektet? 

Vad	är	det	egentligen	som	avtalas	i	ett	sugardatingförhållande?	Vad	är	

varan	eller	tjänsten	som	sugardaddyn	betalar	för?	Om	man	bortser	från	

sexuella	tjänster,	blir	det	snart	tydligt	att	det	är	sugarbabens	

uppmärksamhet,	känslor,	beundran,	bekräftelse	och	emotionella	stöd	
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som	ligger	på	förhandlingsbordet.	Även	hennes	utseende	ingår	i	dealen.	

Hemsidan	richmeetsbeutiful.se	förklarar	det	såhär:	

	
”Utöver	upplevelserna	av	lyx,	ger	Sugardaddies	stöd	till	sina	Sugarbabies	

genom	att	bistå	med	generösa	presenter	och	kontanta	bidrag.	I	retur,	

brukar	Sugarbabies	förstå	att	dom	är	ett	trevligt,	vackert	och	

avslappnande	element	i	en	Sugardaddys	liv.	Dom	brukar	alltid	vara	

flexibla	och	se	till	att	anpassar	sig	efter	sin	Sugardaddys	schema	

eftersom	hans	liv	troligtvis	är	fullspäckat	och	väldigt	stressigt.”35	

	

Hemsidan	sugardating.se	ser	på	sugarbabes	och	deras	roll	såhär:	

	
”Hon	lyssnar	och	försäkrar	sig	att	mannen	hon	dejtar	har	det	bra.	

Många	SugarBabes	har	berättat	att	många	män	upplever	att	dom	kan	

vara	mer	öppna	med	en	SugarBabe	än	dom	någonsin	har	varit	förut.”36	

	

”En	SugarBabe/ToyBoy	är	en	sofistikerad	och	underbar	kvinna/man	

som	är	ett	meningsfullt,	härligt	och	spännande	sällskap	åt	sin	

SugarDaddy/Sugar	Mama	och	som	förväntar	sig	att	bli	bortskämd	med	

lyxiga	upplevelser,	saker	och	gengåvor.	En	äkta	SugarBabe/ToyBoy	har	

förmågan	att	närma	sig	sin	SugarDaddy/SugarMama	på	en	

känslomässig	nivå	utan	förpliktelser.”37	

	

Karin	Agner,	marknadsföringschef	i	Sverige	och	Norge	för	

sugardaters.com,	förklarar	att	sugardating	enligt	dem	är	ett	koncept	

med	traditionella	roller.	Sugardaddyn	är	en	gentleman	som	håller	upp	

dörrar,	drar	fram	stolar	och	tar	hand	om	sin	sugarbabe.	En	sugarbabe	

är	självständig	och	har	sitt	eget	liv	och	lyssnar	på	och	stöttar	sin	

sugardaddy.	Enligt	Agner	letar	många	män	efter	ett	”casual”	förhållande	

med	en	kvinna	som	är	glad,	trevlig	och	positiv	och	som	inte	ställer	krav	

på	sin	sugardaddy.38		

                                                
35	Rich	Meet	Beutiful,	Om	oss.	
36	Sugardaters,	Låt	oss	diskutera	konceptet	SugarDating.	
37	Sugardaters.	
38	Sveriges	Radio.	



 18 

					Sammanfattningsvis	är	det	själva	relationen,	intimiteten	och	

umgänget	som	är	avtalsobjektet	i	en	överenskommelse	om	att	inleda	ett	

sugardatingförhållande.	Detta	stämmer	överens	med	Dalys	uppfattning	

om	att	sugarbaben	ska	spela	en	”fantasiflickvän”	som	är	snygg	och	rolig	

och	lever	upp	till	ett	manligt	heterosexuellt	ideal.	Även	om	både	

sugarbaben	och	sugardaddyns	medverkan	förstås	krävs	för	att	trevligt	

umgänge	ska	uppstå,	är	det	ändå	sugarbabens	ansvar	att	skapa	känslan	

av	närhet	och	intimitet	i	relationen.	Det	är	den	tjänsten	som	

sugardaddyn	köper,	genom	att	förse	sin	sugarbabe	med	någon	form	av	

ersättning.		
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3 Osedliga avtal 

3.1 Pactum turpe 

Pactum	 turpe,	 latin	 för	 ”skamliga	 överenskommelser”,	 är	

beteckningen	 för	avtal	 som	har	ett	olagligt	 eller	omoraliskt	 syfte	

och	därför	står	i	strid	med	lag	eller	goda	seder.39	Exempel	på	detta	

kan	vara	att	någon	åtar	 sig	att	begå	en	brottslig	gärning	eller	på	

annat	 sätt	 bryta	 mot	 vedertagen	 moral	 och	 sed.40	 Svensk	 rätt	

erkänner	i	och	för	sig	att	dessa	avtal	finns,	men	efterlevnad	av	ett	

pactum	turpe	kan	 inte	 tvingas	 fram	med	rättsordningens	hjälp.41	

En	överenskommelse	som	utgör	ett	pactum	turpe	ska	avvisas,	om	

det	 framgår	direkt	av	talandens	yrkande	eller	grunder.	När	detta	

inte	 uppenbart	 framgår	 saknas	 grund	 för	 avvisning,	 och	

bedömningen	ska	istället	göras	från	fall	till	fall.42		

3.2 Att definiera osedlighet 

Enligt	Peter	Westberg	kan	ett	osedligt	avtal	förklaras	som	”[…]	avtal	

som	är	klart	oförenliga	med	eller	hotar	att	underminera	de	

fundamentala	värden	som	rättsordningen	bygger	på	eller	främjar.”43	

Det	finns	inga	allmänna	kriterier	om	vad	som	konstituerar	den	

osedlighet	som	krävs	för	ett	pactum	turpe,	utan	det	lämnas	till	

domstolarna	att	avgöra	i	det	enskilda	fallet.	Bristen	på	definition	och	

kriterier	förklaras	med	att	vad	vi	betraktar	som	osedligt	och	omoraliskt	

hänger	samman	med	den	tid	och	det	samhälle	vi	lever	i.	Det	är	alltså	

svårt	att	rent	allmänt	definiera	osedlighet.	Tanken	är	att	ett	pactum	

turpe	ska	vara	så	skamligt,	anstötande	och	förkastligt	att	det	genast	är	

                                                
39	Agell,	Malmström,	2007,	s	105.	
40	Adlercruetz,	2000,	S	319.	
41	Ibid.	
42	Westberg,	2006,	s	271-272.	
43	Ibid.	
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uppenbart	att	överenskommelsen	inte	förtjänar	rättsordningens	skydd.	

Syftet	är	nästintill	symboliskt:	domstolen	markerar	avståndstagande	

och	fördömer	det	omoraliska	eller	skamliga	genom	att	inte	ens	befatta	

sig	med	talan,	istället	för	att	pröva	saken	och	sedan	avge	en	ogillande	

dom.44				

					Enligt	Stefan	Lindskog	är	osedligheten	i	ett	pactum	turpe	inte	något	

som	kan	fastställas	empiriskt,	utan	slås	fast	genom	att	domstolen	gör	en	

normativ	värdering.	Lindskog	menar	att	domstolen	måste	förklara	och	

förankra	den	underliggande	värderingen	som	gör	att	ett	avtal	stämplas	

som	pactum	turpe.	Bedömningen	försvåras	av	att	värderingen	ska	

spegla	samhällets	syn	och	en	samstämmig	samhällelig	syn	är	svår	att	

fastställa.	Därför	måste	domstolen	vara	försiktig	med	moraliska	

markeringar.45	Även	Christina	Ramberg	menar	att	det	krävs	en	

samhällelig	samsyn	på	det	omoraliska	för	att	konstituera	ett	pactum	

turpe.	Eftersom	frågor	om	moral	och	sedlighet	är	högst	politiska	menar	

Ramberg	att	domstolen	ska	undvika	att	själva	konstruera	normer	om	

vad	som	ska	eller	inte	ska	åtnjuta	rättsordningens	skydd.46		

					Torbjørn	Ingvarsson	menar	däremot	att	vissa	överenskommelser	är	

av	så	personlig	art	att	avtalsformen	måste	ifrågasättas	som	instrument	

för	att	styra	våra	plikter.	Han	beskriver	det	som	att	röra	sig	i	

förmögenhetsrättens	yttersta	utmarker.	När	avgöranden	av	domstol	

ändå	efterfrågas	för	så	personliga	överenskommelser	måste	moralen	

enligt	Ingvarsson	låtas	ta	plats.	Eftersom	avtalet	inte	egentligen	är	tänkt	

att	vara	den	primära	regleringen	i	personliga	frågor,	är	det	inte	möjligt	

att	luta	sig	tillbaka	på	förutsägbara	juridiska	regler.	Ingvarsson	belyser	

problemet	i	att	det	inte	finns	någon	moralisk	måttstock,	men	menar	

också	att	det	inte	är	möjligt	att	skapa	ett	juridiskt	system	som	mäter	

moralen.	I	vissa	fall	räcker	juridiken	helt	enkelt	inte	till	för	att	ge	svar	

                                                
44	Ibid.		
45	Lindskog,	2009,	s	196-205.		
46	Ramberg,	2005,	s	312-313.	
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och	enligt	Ingvarsson	är	detta	något	som	jurister	måste	förlika	sig	

med.47		

3.3 Praxis 

3.3.1 Avtal om äktenskap 

I	mål	T	330-98	tog	Malmö	tingsrätt	upp	ett	fall	till	prövning	där	en	man	

gett	ett	företag	i	uppdrag	att	”anskaffa”	honom	en	utländsk	kvinna.	

Syftet	var	att	äktenskap	eller	samboskap	under	äktenskapsliknande	

förhållanden	skulle	inledas	mellan	kvinnan	och	mannen.	Företaget	

menade	att	de	fullgjort	sitt	uppdrag	och	krävde	därför	mannen	på	de	

pengar	man	kommit	överens	om	att	tjänsten	skulle	kosta.	Mannen	

motsatte	sig	detta	eftersom	han	aldrig	fick	något	förhållande.	

Tingsrätten	avvisade	talan	och	menade	att	äktenskap	och	

samboförhållanden	”enligt	rådande	uppfattning”	ska	grunda	sig	på	ett	

”ömsesidigt	känslomässigt	engagemang”.	När	en	sådan	

överenskommelse	som	målet	rör	görs	med	hjälp	av	tredje	part,	utan	ett	

känslomässigt	engagemang	från	de	berörda	parterna,	är	

överenskommelsen	enligt	tingsrätten	av	”uppenbart	otillbörlig	karaktär	

och	kan	därför	inte	få	rättsordningens	skydd.”48		

					Tingsrättens	motivering	är	väldigt	intressant.	Den	ger	uttryck	för	en	

uppfattning	att	det	för	äktenskap/samboskap	ska	finnas	ett	

känslomässigt	engagemang,	trots	att	det	juridiskt	inte	finns	några	

sådana	uttryckliga	krav.	Enligt	4	kap	2	§	äktenskapsbalken	ska	båda	

makarna	samtycka	till	äktenskapet	och	samtycket	ska	inte	vara	

villkorat	eller	förenat	med	förbehåll49.	Målparagrafen	1	kap	2	§	

äktenskapsbalken	uttrycker	att	makarna	ska	visa	varandra	trohet	och	

hänsyn,	innefattande	att	makarna	ska	vara	lojala	mot	varandra.	

Eftersom	det	är	en	målparagraf	finns	inte	några	rättsliga	sanktioner	

                                                
47	Ingvarsson,	2005,	s	299-304.	
48	Mål	T	330-98.	
49	Lindell,	Hall,	ÄktB	4:2.	
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kopplade	till	skyldigheten.50	I	lagtext	återfinns	alltså	inget	direkt	

juridiskt	krav	på	att	äktenskapet	föranleds	av	ett	känslomässigt	

engagemang.		Tingsrätten	säger	sig	själv	här	ge	uttryck	för	den	

”rådande	uppfattningen”,	som	trots	avsaknad	av	juridisk	anknytning	

ger	juridiska	verkningar,	här	till	den	grad	att	överenskommelsen	inte	

omfattas	av	rättssystemet.		

					Westberg	kritiserar	tingsrättens	bedömning	och	menar	att	de	skäl	

för	avvisandet	som	tingsrätten	uppgett	är	problematiska.	Istället	för	att	

formulera	sig	med	innebörden	att	alla	avtal	som	rör	äktenskapsmäkleri	

ska	avvisas	som	pactum	turpe	låter	domstolen	det	avgörande	bli	om	

köpet	av	relation	leder	till	känslomässigt	engagemang	eller	inte.	Detta	

menar	Westberg	leder	till	väldigt	många	komplicerade	frågor.	När	ska	

känslorna	uppstå?	Vilka	sorts	känslor?	Av	vilken	intensitet?	Hur	länge?	

Var	ligger	bevisbördan?	Räcker	det	med	att	parterna	inte	hatar	

varandra	eller	måste	båda	bli	förälskade?	Listan	på	frågor	som	måste	

ställas,	kartläggas	och	bevisas	görs	anmärkningsvärt	lång	för	ett	beslut	

som	ska	fattas	utan	att	saken	i	fråga	tas	upp	till	prövning.51		

					Tingsrättens	formulering	ger	också	upphov	till	frågan	huruvida	den	

kan	läsas	motsatsvis.	Förmedling	av	äktenskap	erkänns	inte	av	

rättsordningen	om	äktenskapet	uppkommer	utan	känslomässigt	

engagemang.	Om	ett	sådant	känslomässigt	engagemang	uppkommer,	

ska	det	erkännas	då?	Låt	säga	att	känslor	uppstår	–	ska	vi	då	tolka	detta	

som	att	rättsordningen	innefattar	en	rätt	att	köpa	kärlek	för	pengar?	

3.3.2 Avtal om abort 

I	mål	2004:41	tog	Svea	Hovrätt	upp	till	prövning	huruvida	ett	avtal	om	

abort	ska	erkännas	av	rättsordningen	eller	inte.	Målet	gällde	ett	avtal	

som	skrivits	mellan	en	man	och	en	kvinna,	där	mannen	skriftligen	

förbundit	sig	att	utge	en	summa	på	25	miljoner	kronor	om	kvinnan	lät	

abortera	bort	de	två	tvillingfoster	hon	bar	på.	När	kvinnan	gjort	detta	

yrkade	hon	att	domstolen	skulle	förpliktiga	mannen	att	utge	den	
                                                
50	Lindell,	Hall,	ÄktB	1:2.	
51	Westberg,	2006,	s	274-275.	
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överenskomna	summan	till	henne.	Mannen	yrkade	att	talan	skulle	

avvisas	eftersom	avtalet	strider	mot	goda	seder.	Tingsrätten	avvisade	

mannens	avvisningsyrkande	med	motiveringen	att	det	inte	är	

uppenbart	att	avtalet	är	ett	pactum	turpe	och	att	det	därför	måste	

prövas	i	sak.	Om	sakprövningen	visar	att	avtalet	strider	mot	goda	seder	

ska	talan	i	så	fall	i	detta	skede	ogillas.	Mannen	överklagade	detta	beslut	

till	hovrätten	och	yrkade	att	hovrätten	ska	avvisa	kvinnans	talan.52	

					Hovrätten	började	med	att	konstatera	att	avtalets	otillbörliga	

karaktär	uppenbart	måste	framgå	av	yrkanden	eller	grunder	för	att	

talan	ska	kunna	avvisas.	Man	konstaterade	sedan	att	avtalet	inte	direkt	

strider	mot	lag	och	att	kvar	blev	att	pröva	om	det	strider	mot	goda	

seder.	Efter	en	genomgång	av	abortlagstiftning,	adoptionslagstiftning	

och	lagstiftning	om	organtransplantationer	kom	domstolen	fram	till	att	

en	abort	måste	grunda	sig	på	kvinnans	eget	val.	Man	poängterade	att	

det	beslut	en	person	som	överväger	att	genomgå	abort	står	inför	är	

svår.	Den	person	som	ska	göra	aborten	måste	fritt	själv	kunna	ta	

personlig	ställning	och	ska	inte	kunna	påverkas	av	en	ekonomisk	

ersättning.	Detta	skulle	stå	i	strid	med	grundläggande	värderingar	och	

etik	i	svensk	rätt.	Mot	bakgrund	av	detta	avvisade	domstolen	kvinnans	

talan	eftersom	överenskommelsen	stred	mot	goda	seder.53	Hovrättens	

motivering	kan	tolkas	som	att	kroppslig	och	medicinsk	integritet	inte	

får	vara	föremål	för	förhandling	och	ekonomisk	ersättning.		

					Christina	Ramberg	kritiserar	hovrättens	bedömning.	Hon	menar	att	

det	inte	alls	är	självklart	att	det	finns	en	sådan	samhällelig	samsyn	på	

frågan	om	abortavtal	som	krävs	för	att	det	ska	vara	ett	pactum	turpe.	

Enligt	Ramberg	är	abortfrågan	under	ständig	utveckling	och	därför	är	

det	svårt	att	i	vårt	alltmer	heterogena	samhälle	hitta	en	

samstämmighet.	Hon	tror	inte	att	samhället	skulle	ta	skada	av	

möjligheten	att	stifta	abortavtal	eller	att	detta	skulle	leda	till	fler	eller	

färre	aborter.	Ramberg	poängterar	även	att	det	inte	är	helt	orimligt	att	

den	som	utför	en	abort	får	en	ekonomisk	kompensation	för	fysisk	och	
                                                
52 RH	2004:41	s	1. 
53	RH	2004:41	s	2.	
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psykiskt	lidande.54	Lindskog	diskuterar	samma	frågor,	men	menar	att	

pengar	som	påtryckningsmedel	eller	påverkansfaktor	för	en	abort	

visserligen	kan	vara	osedligt	eftersom	det	inverkar	på	den	fria	aborten.	

Enligt	honom	ligger	osedligheten	just	i	ersättning	för	abort,	men	inte	

nödvändigtvis	i	ersättning	i	anslutning	till	en	abort.	Han	menar	att	en	

överenskommelse	om	ersättning	för	att	kvinnan	i	fallet	ska	kunna	vara	

ledig	en	längre	tid	efter	aborten	inte	kan	ses	som	osedlig.55	Både	

Ramberg	och	Lindskog	är	alltså	av	åsikten	att	abortavtal	per	se	inte	kan	

definieras	som	pactum	turpe.		

3.3.3 Avtal om äktenskapsskillnad 

Mål	RH	1998:130	rörde	en	revers	som	en	man	utfärdade	till	en	kvinna,	

där	han	förband	sig	att	betala	henne	ett	belopp	om	100	000	kr	om	han	

inte	skiljde	sig	från	sin	fru	inom	en	viss	överenskommen	tid.	Han	gjorde	

inte	detta,	varför	kvinnan	tog	reversen	till	domstol	och	yrkade	att	

mannen	skulle	förpliktigas	att	utge	den	överenskomna	summan.	Både	

tingsrätten	och	hovrätten	avvisade	talan	med	motiveringen	att	

förbindelsen	saknar	rättslig	verkan.	Någon	vidare	motivering	lämnades	

inte.	I	hovrätten	var	dock	hovrättsrådet	Bo	Olof	Melin	skiljaktig.	Han	

menade	att	lagstiftaren	har	intagit	en	neutral	position	i	förhållande	till	

äktenskapets	innebörd	och	att	man	avvisat	tanken	på	lagregler	som	ska	

”tillgodose	stabilitet	i	familjebildningen	och	som	skulle	inskränka	

makarnas	rätt	att	få	ett	äktenskap	upplöst”.	Melin	menar	att	det	är	

möjligt	att	det	finns	en	civilrättslig	grund	för	kvinnans	

betalningsanspråk	och	att	domstolen	därför	inte	direkt	ska	avvisa	talan	

utan	att	först	pröva	den	i	sak.56	Varför	domstolen	valde	att	avvisa	talan	

framgår	tyvärr	inte	av	beslutet,	men	det	går	att	läsa	agerandet	som	att	

domstolen	ansåg	att	varandet	eller	icke-varandet	i	en	relation	inte	ska	

vara	föremål	för	förhandling	och	ekonomisk	ersättning	eller	

förpliktelse.		

                                                
54	Ramberg,	2005,	s	312-313.		
55	Ingvarsson,	2015,	s	300-301.	
56	RH	1988:130.	
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3.4 Sugardating – ett osedligt avtal? 

Hur	ska	ett	avtal	om	sugardating	tolkas?	Vad	skulle	hända	om	en	

sugardaddy	gick	till	domstol	och	krävde	pengar	tillbaka	för	att	han	inte	

tyckte	att	umgänget	lever	upp	till	förväntningarna?	Eller	om	en	

sugarbabe	inför	rätten	krävde	sin	sugardaddy	på	ersättning	efter	ett	

antal	träffar,	i	enlighet	med	deras	överenskommelse?	Jag	vågar	påstå	att	

vårt	samhälle	i	alla	fall	i	viss	grad	finner	det	kontroversiellt	att	köpa	en	

kärleksrelation	för	pengar.	Och	om	inte	kontroversiellt	så	åtminstone	

främmande	för	hur	vi	annars	förväntar	oss	att	kärleksrelationer	ska	

konstrueras.	Det	är	inte	omöjligt	att	en	överenskommelse	mellan	en	

sugardaddy	och	en	sugarbabe	skulle	avvisas	av	domstolen	som	ett	

pactum	turpe.	Överenskommelsen	rör	just	ett	sådant	personligt	

förhållande	som	Ingvarsson	menar	ligger	i	gränslandet	för	vad	som	

omfattas	av	förmögenhetsrätten,	och	därför	blir	svår	att	enbart	med	

juridiska	hjälpmedel	avgöra	riktigheten	i.	Eftersom	riktlinjerna	kring	

personliga	förhållanden	och	pactum	turpe	är	så	diffusa	och	praxisen	så	

begränsad	och	kortfattad,	är	det	svårt	att	dra	några	generella	slutsatser.	

Några	vägledande	slutsatser	kan	kanske	ändå	dras	om	hur	man	

resonerat	kring	osedliga	avtal.		

					Fallen	om	äktenskap,	skilsmässa	och	abort	verkar	alla	ge	utryck	för	

uppfattningen	att	beslut	i	dessa	högst	personliga	frågor	inte	ska	

påverkas	av	ett	ekonomiskt	intresse.	Ingvarsson	beskriver	dessa	frågor	

som	de	viktigaste	valen	vi	gör	i	våra	liv.	Praxis	kan	läsas	som	att	

beslutsfattandet	i	dessa	frågor	ska	ligga	uteslutande	hos	den	berörda	

personen	och	spegla	det	egna	valet,	utan	att	ekonomiska	aspekter	

inverkar	–	i	alla	fall	om	de	ska	åtnjuta	rättsordningens	skydd.	

Tingsrättens	krav	på	känslomässigt	engagemang	i	mål	T	330-9	är	

visserligen	rent	tekniskt	diffust	och	svåranvänt,	men	poängen	är	tydlig:	

brist	på	äkta	känslomässigt	engagemang	i	kombination	med	en	

affärsliknande	överenskommelse	är	osedligt.	Även	mål	RH	1988:130	

antyder	att	ett	äktenskaps	varande	eller	icke-varande	inte	ska	vara	



 26 

föremål	för	ekonomiska	intressen	och	att	en	sådan	överenskommelse	är	

emot	goda	seder.	Sugardating	handlar	förvisso	inte	om	äktenskap,	men	

en	jämförelse	kan	rimligtvis	göras	ändå.	Sugardatingen	som	datingform	

och	äktenskapet	liknar	varandra	i	det	att	det	finns	en	förväntan	att	

dessa	relationer	ska	grundas	på	ett	”känslomässigt	engagemang”	-	eller	

till	och	med	kärlek.	Det	är	alltså	mycket	möjligt	att	en	

överenskommelse	om	sugardating	–	som	innefattande	bytet	av	

känslomässig	intimitet	och	känslor	mot	pengar	–	inte	heller	skulle	

åtnjuta	rättsordningens	skydd.	Ställt	i	relation	till	de	fall	som	domstol	

tidigare	stämplat	som	pactum	turpe	är	det	mycket	möjligt	att	en	

överenskommelse	om	sugardating	skulle	stå	i	strid	med	moral	och	goda	

seder.		

						Det	är	dock	inte	omöjligt	att	tänka	sig	det	motsatta	–	att	en	

överenskommelse	om	sugardating	inte	alls	är	så	förkastlig	och	skamlig	

att	den	ska	klassas	som	ett	pactum	turpe.	De	rättsfall	som	behandlar	

personliga	förhållanden	och	pactum	turpe	har	mer	eller	mindre	20	år	

på	nacken,	samtidigt	är	samhället	i	ständig	förändring.	Sugardating	är	

som	tidigare	nämnts	beskriven	som	en	trend.	Det	tyder	på	en	

normalisering	av	fenomenet,	snarare	än	att	samhället	förkastar	det.	

Precis	som	Ramberg	beskriver	lever	vi	i	ett	heterogent	samhälle	där	en	

gemensam	moraluppfattning	kan	vara	väldigt	svår	att	utkristallisera	–	

kanske	för	att	den	inte	alls	finns.	Vi	lever	också	i	en	tid	då	allt	fler	

områden	inom	både	den	offentliga	och	privata	sfären	kommersialiseras.	

Kanske	är	kommersialiseringen	av	kärleksrelationer	mot	bakgrund	av	

detta	inte	särskilt	kontroversiellt	eller	moraliskt	tvivelaktigt.	Precis	som	

Ramberg	skriver	är	beslut	i	sådana	här	personliga	frågor	högst	politiska	

och	det	går	att	ifrågasätta	det	önskvärda	i	att	enskilda	domare	ska	

avgöra	frågan	huruvida	detta	är	moraliskt	eller	inte.		

					Hänsyn	bör	också	tas	till	att	det	i	en	överenskommelse	om	

sugardating	kan	finnas	delar	som	inte	rör	det	eventuellt	osedliga.	Både	

Ramberg	och	Lindskog	lyfte	fram	perspektiv	på	abortavtal	som	inte	kan	

ses	som	direkt	osedligt	utan	som	helt	”acceptabla”	civilrättsliga	
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överenskommelser.	Likadant	resonerade	det	skiljaktiga	hovrättsrådet	

Melin	i	mål	1988:130.	Han	uttryckte	det	som	att	det	mellan	parterna,	

som	haft	ett	mångårigt	förhållande,	kunde	finnas	”ekonomiska	

obligationer”	som	rättfärdigade	en	ersättning.	Likadant	går	att	resonera	

om	sugardating.	Även	om	man	skulle	komma	fram	till	att	köpande	av	

relationer	i	sig	är	tillräckligt	förkastlig	och	skamlig	för	att	vara	ett	

pactum	turpe,	är	det	möjligt	att	det	ändå	inte	går	att	avgöra	att	hela	

avtalet	som	sådant	är	osedligt.	

					Bristen	på	tydliga	riktlinjer	kring	pactum	turpe	gör	det	svårt	att	

svara	på	om	överenskommelser	om	sugardating	är	ett	intresse	som	

åtnjuter	rättsordningens	skydd	eller	inte.	Ett	klart	svar	får	vi	inte	förrän	

antingen	lagstiftaren	eller	högsta	domstolen	sagt	sitt	om	saken,	eller	i	

alla	fall	erbjuder	fler	riktlinjer	för	bedömningen	av	ett	pactum	turpe.	

Det	är	alltså	möjligt	att	ett	sugardatingavtal	går	att	få	verkställt	på	

juridisk	väg	–	men	också	möjligt	att	det	inte	är	det.	Rättsordningen	

lämnar	oss	i	ovisshet	kring	detta	nya	fenomen,	varför	en	diskussion	om	

de	lege	ferenda	-	hur	rätten	borde	vara	–	är	särskilt	intressant.	Det	är	

vad	nästa	avsnitt	kommer	handla	om.		
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4 Sugardating och de lege 
ferenda 

4.1 Inledning  

Sugardatingrelationer	skapar	debatt,	väcker	reaktioner	och	ställer	

frågor.	Grundar	sig	detta	bara	i	föråldrade	moralföreställningar	och	

konservatism?	Eller	finns	det	även	andra	aspekter	av	sugardating	som	

gör	fenomenet	problematiskt?	En	diskussion	om	sugardating	är	i	sig	så	

pass	politiskt	laddad	att	moral	och	etik	helst	bör	lämnas	utanför.	För	att	

vidare	diskutera	hur	fenomenet	sugardating	bör	hanteras	rättsligt	ska	

jag	addera	Hochschilds	teorier	om	emotional	labour.	Detta	för	att	

nyansera	hur	en	överenskommelse	om	sugardating	och	köpandet	av	

känslomässig	intimitet	påverkar	den	som	arbetar	med	det	och	vilken	

samhällsutveckling	detta	återspeglar.	Med	detta	som	utgångspunkt	

kommer	jag	sedan	diskutera	de	lege	ferenda	–	hur	rätten	borde	vara.	

4.2 Att sälja känslomässig intimitet 

Utifrån	hur	överenskommelserna	om	sugardating	konstrueras	är	det	

tydligt	att	emotional	labour	ingår	i	arbetsrollen	–	överenskommelsen	

innebär	att	umgänge	och	känslomässig	intimitet	byts	mot	någon	form	

av	ersättning.	Sugarbaben	ska	uppträda	på	ett	visst	sätt	–	vara	glad,	

trevlig,	intresserad,	flexibel,	inte	ställa	krav	m.m.	–	för	att	skapa	en	

relation	med	sin	sugardaddy.	Hennes	arbetsroll	är	någon	form	av	

”fantasiflickvän”.	Daly	finner	i	sin	undersökning	att	sugarbabes	ägnar	

sig	åt	emotional	labour,	men	hon	ifrågasätter	att	detta	måste	ha	en	

exploaterande	verkan.	Det	är	mycket	möjligt	att	det	är	som	Daly	påstår,	

att	det	inte	nödvändigtvis	måste	vara	så	alienerande	att	arbeta	som	

sugarbabe.	Men	det	går	inte	att	komma	ifrån	att	det	är	en	stor	del	av	en	

människas	personlighet	som	tas	i	besittning	när	en	hel	relation	ska	
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iscensättas.	Det	är	inte	längre	bara	en	flygvärdinnas	artighet	och	leende	

som	kontrolleras	av	kommersiella	krafter,	utan	en	ännu	mer	privat	del	

av	människans	känsloliv.	Jag	ifrågasätter	att	det	går	att	jämföra	

emotional	labour	som	handlar	om	service	med	emotional	labour	som	

handlar	om	skapandet	av	känslomässig	intimitet	i	en	relation.	Dessa	två	

kan	omöjligtvis	vara	likställda.	Att	kommersialisera	kärleks-	och	

relationslivet	måste	medföra	en	alienering	som	får	arbetaren	att	känna	

sig	ännu	mer	främmande	för	sig	själv	och	sitt	innersta.	Detta	bekräftas	

av	Ekis	Ekmans	uppfattning	om	att	kvinnor	som	säljer	en	girlfriend	

experience	alieneras	från	hela	sitt	jag	och	sin	mänsklighet,	vilket	

innebär	en	alldeles	särskilt	långtgående	reifikation.	I	en	diskussion	om	

sugardatingen	i	en	samhällelig	kontext	måste	uppmärksamhet	även	

riktas	mot	den	uppenbart	asymmetriska	maktrelationen	mellan	

sugardaddies	och	sugarbabes	–	en	återspegling	av	den	maktrelation	

som	strukturellt	råder	mellan	män	och	kvinnor.	Att	det	finns	en	sådan	

obalans	är	ur	ett	genusperspektiv	inte	bara	problematiskt	för	de	

enskilda	personerna,	utan	även	oroande	på	en	samhällelig	nivå.	

Sugardatingen	blir	ett	”kvinnoyrke”.	Det	är	kvinnors	känsloliv	som	

exploateras,	inte	männens.	Männen	är	nämligen	de	som	står	för	

exploateringen.	Här	finns	inga	storföretag,	inga	chefer	–	det	är	

sugardaddyn	själv	som	äger	kontrollen	över	sin	sugarbabes	känsloliv.	

Sugardating	återspeglar	och	reproducerar	en	ojämlik	maktrelation	

mellan	män	och	kvinnor,	som	är	både	social	och	ekonomisk.		

						Mot	bakgrund	av	teorierna	om	emotional	labour	och	reifikation	

speglar	sugardatingen	som	fenomen	en	oroande	samhällsutveckling,	

eftersom	sugardatingen	är	ett	såpass	långtgående	exploaterande	av	

människan.	På	grund	av	de	skadliga	effekterna	emotional	labour	har	på	

de	som	ägnar	sig	åt	det	–	främlingskap	inför	det	egna	känslolivet,	

avtrubbning,	utbrändhet,	cynism	och	upplevelsen	av	en	falsk	

personlighet	–	kan	man	rimligtvis	fråga	sig	om	detta	är	något	som	bör	

omfattas	av	samhällets	skyddsintresse	och	hur	rättsordningen	annars	

borde	befatta	sig	med	fenomenet.		
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4.3 De lege ferenda 

Överenskommelser	om	sugardating	har	som	ovan	anförts	en	tydlig	

avtalsrättslig	karaktär.	Men	ur	ett	avtalsrättsligt	perspektiv	är	det	ändå	

svårt	att	säga	hur	en	överenskommelse	om	sugardating	skulle	hanteras	

av	en	domstol.	Praxisen	och	doktrinen	om	pactum	turpe	är	inte	

tillräckligt	förutsägbar	eller	omfattande	för	att	några	klara	slutsatser	

ska	kunna	dras.	Det	finns	inte	heller	lagtext	att	falla	tillbaka	på.	Detta	

tenderar	att	göra	pactum	turpe	till	ett	oförutsägbart	och	otillgängligt	

juridiskt	verktyg	och	dess	tillförlitlighet	kan	ifrågasättas.		

					Oavsett	hur	avtalsrätten	förhåller	sig	till	överenskommelser	om	

sugardating	är	det	tydligt	att	fenomenet	ur	ett	flertal	andra	perspektiv	

är	problematiskt,	på	både	individ-	och	samhällsnivå.	Den	växande	

marknaden	för	känslomässig	intimitet	kan	ses	som	en	konsekvens	av	

kapitalismens	utveckling	i	samhället.	För	att	ett	en	sådan	process	ska	

förändras	krävs	förstås	mer	omfattande	agerande	än	enskilda	

lagstiftningar,	men	med	hänsyn	till	rättens	normerande	verkan	kan	det	

finnas	en	poäng	med	regler	som	tar	avstånd	från	denna	

samhällsutveckling.	Att	inte	erkänna	överenskommelser	om	

sugardating	och	inte	betrakta	dem	som	inom	rättsordningens	intresse	

skulle	kunna	vara	en	sådan	markering.		Det	osedliga	att	ta	avstånd	från	

skulle	sett	ur	det	här	perspektivet	vara	exploaterandet	av	människans	

(eller	kvinnans)	känsloliv,	vilket	inte	tidigare	inte	varit	uppe	till	

prövning	i	förhållande	till	pactum	turpe.	Praxis	har	dock	visat	på	en	

ovilja	att	erkänna	avtal	som	blandar	ekonomisk	ersättning	och	

personliga	förhållanden	i	en	avtalsrättslig	kontext.	Genom	att	ta	avstånd	

ifrån	exploaterandet	av	människan	minskar	kanske	också	risken	för	

oönskat	moraliserande	kring	relationsbyggandet	i	sig.		Frågan	är	dock	

om	pactum	turpe	är	tänkt	att	fungera	på	detta	symboliska	vis	eller	om	

det	ens	är	ett	tillfredsställande	sätt	för	rättsordningen	att	hantera	

fenomenet.	Pactum	turpe	är	som	tidigare	nämnts	ett	trubbigt	och	

oförutsägbart	juridiskt	instrument.	Det	är	också	ett	verktyg	som	ger	
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moralen	en	ovanligt	stor	plats	i	den	juridiska	bedömningen,	vilket	alltid	

är	problematiskt	i	frågor	som	rör	människors	personliga	förhållanden.	

En	i	alla	fall	tydligare	markering	från	samhällets	sida	hade	förstås	varit	

en	kriminalisering.	Huruvida	detta	är	önskvärt	eller	inte	och	vilka	

konsekvenser	en	kriminalisering	skulle	föra	med	sig	finns	tyvärr	inte	

utrymme	att	diskutera	detta	vidare	i	denna	uppsats.	Klart	är	i	alla	fall	

att	fenomenet	sugardating	ställer	frågor	som	rättsordningen	i	nuläget	

inte	har	svar	på	eller	juridiska	verktyg	nog	för	att	befatta	sig	med.	
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