
 
 KVINNODAGEN 8 MARS. PENGAR, MAKT & KÄRLEK 

- Hur TinderSvindlaren utnyttjade prinsessidealet 
 

Redan i början på 2019 hade Norges största tidning VG och polisen i Israel jagat Shimon Yehuda 
Hayut, eller Simon Leviev som fler känner honom som, i flera månader. Två år tidigare hade han 
suttit i finskt fängelse för att ha bedragit kvinnor på miljonbelopp. Nu var han igång igen.  

I dokumentärfilmen TinderSvindlaren som släpptes för ett par veckor sedan på Netflix får man 
uppleva kvinnornas perspektiv. De har blivit bedragna på både kärlek och pengar. I långa, 
känslosamma intervjuer berättar de hur det gick till. Hur Simon och hans team opererade för att 
manipulera och fängsla kvinnor i ett emotionellt och finansiellt fängelse.  

Hur lyckades denna unga israelit totalt grundlura kvinnor att ta gigantiska lån? Lån de själva 
aldrig skulle tagit ut för egen räkning. Belopp stora nog att ruinera deras personliga ekonomi. 

Han inledde med förälskelse och tillit och med löfte om familj, barn och evig kärlek redan inom 
en månad. Men fortsatte sedan med rädsla och hot.  

Krasst nog kan man säga att Simon och hans team såg en marknad av kvinnor som febrilt söker 
efter den stora och eviga kärleken vi oftast bara ser på film. Genom lockande ingredienser såsom 
pengar i överflöd, flotta resor, lyxmiddagar och intensiva kärleksmeddelanden lyckades man skapa 
den ultimata hypen.  

En stor del av strategin gick ut på att skapa denna ideala drömvärlden som ja, flickor växer upp 
med, att få känna sig likt en Disneyprinsessa.  

Vi får utöver kvinnornas intervjuer, se en frenesi av blinkade bilder på hur stor del av relationen 
och livet utspelar sig på de sociala plattformarna. Likes, följare, kommentarer, nya bilder, snyggare 
bilder: på både lyxiga hotell, nattklubbar, semesterorter och kläder. 

Ett av offren i dokumentären är Cecilie Fjellhøy. Cecilie berättar inledande hur hon är ute efter 
den eviga kärleken. Därför har hon swipeat och swipeat, och swipeat på Tinder. Hon refererar bland 
annat till Marilyn Monroes kända citat från Gentlemen Prefer Blondes “Don’t you know a man 
being rich is like a girl being pretty?” när hon ska förklara hur relationen mellan kvinnor och män 
fortfarande kan se ut idag.  

Kvinnorna som blev bedragna av Leviev och hans team hade både utbildning, arbete och en 
uppväxt i europeiska länder med högt välstånd. Inget talade för att kvinnorna skulle behöva bli 
svindlade eller utnyttjade. De satt inte i någon utsatt position i livet. De behövde inte korsa 
landsgränser i hopp om ett lågavlönat arbete i ett rikare västland för att förbättra sin livssituation. 
De behövde inte utsätta sig för risker för att få det bättre i livet. Men de sökte en dröm och en  



livsstil som de trodde så starkt på att de tog tiotal krediter med orimliga räntor för att komma dit 
de blev lovade.  

Cecilie talar om Disneyprinsessan, som vi alla vuxit upp med, om att hon finns där i bakhuvudet. 
En fantasi om hur kärlek och relationer på film utspelar sig påverkar hur man ser på relationer och 
kärlek även i den verkliga världen. Även om man inte medvetet tänker på det. Och hon har en viktig 
poäng. 

Faktum är att hur intelligent man än är, är det svårt att värja sig från de enorma krafter som 
populärkulturen pådyvlar oss från barndomen, flickor som pojkar. Det visar flera års studier från 
bland annat den renommerade professorn Renee Engeln som även skrivit boken Beauty Sick.  

Det budskap vi matas med gör att man inspireras att eftersträva något liknande. Eller att 
omgivningen pushar på idealen. Att värja sig ifrån influencerna vi ständigt matas med kräver 
mycket energi. 

I detta fallet, är det att värja sig mot önskan om en grandios och självuppoffrande livsstil. 
Samhället har i våra mest formativa år, hårt förenat vad vi klassar och definierar som lycka och ett 
bra liv. Denna livsstil, en prince charming, är ju vad hon förtjänar. Precis som de kända kvinnorna 
sagt i L’oréals  reklamer om smink sedan 1971, because you’re worth it. 

Det blir problem när idealbilden om vad kvinnlighet ska vara innefattar kärlek, värme, empati, 
passivitet, självuppoffring och ömhet för att sedan ställas i direkt motsats till vad som ska vara den 
manliga idealbilden såsom pengar, handel, aktiv, själviskhet, hårdhet och beräknande. 

Män har genom historien alltid gett sig själv tillstånd att agera utifrån sitt egenintresse - 
ekonomiskt som sexuellt. För kvinnor har det däremot varit tabubelagt.  

Kvinnan har genom historien tilldelats uppgiften att ta hand om andra, inte att maximera sin egen 
nytta. Samhället har talat om för henne att hon inte kan vara rationell eftersom barnafödslar och 
menstruationer knyter henne till känslor, styrd av känslor och kroppen - hon är motsatsen till 
mannen och därmed allt rationellt. Med det sagt är det inte särskilt märkligt att vi fortfarande har 
den normativa synen på hur fördelningen av makt och ekonomiska medel ska delas upp mellan just 
könen.  

Även de ekonomiska modellerna vi lever med idag är skapade av män, för män och med manligt 
traditonella ideal. De uppstod under 1800-talet och Adam Smiths tid. Under denna tid tilläts kvinnor 
inte ens röra sig i det offentliga rummet. 

Han är förnuft medan hon är enkom känslor. Dessa idealbilder som fått överleva in på vår tid  
påverkar synen vi har på varandra i allmänhet och på partnern i en kärleksrelation i synnerhet. 

I Ownershifts rapport från i februari i år, Ägande i nöd och lust: en kartläggning av ägandet i 

våra kärleksrelationer visar det sig att kvinnor blir bedragna ekonomiskt på ett större spektrum än 
bara av professionella sol och vårare. Den ekonomiska marknaden, även i ett land som Sverige, 



tillhör än männen. I det offentliga som i det privata. Siffrorna, de rationella siffrorna talar sitt 
tydliga språk.  

Hälften av alla äktenskap i Sverige spricker idag och vid bodelningen lämnar männen relationen 
mer välbärgade än kvinnor. Männen äger 17 procent mer än kvinnor när de går in i äktenskapet, vid 
skilsmässa äger de 75 procent mer. Det beror bland annat på skev arbetsfördelning av betalt och 
obetalt arbete i hemmet samt att innan man ingått äktenskap har man inte satt tydliga, om än 
tråkiga, juridiska riktlinjer för den personliga ekonomin om det skulle ta slut. 

Men det skulle ju förstöra hela drömmen om evig och stor kärlek? Att skriva äktenskapsförord 
och ekonomiska riktlinjer för bodelning ingår inte ju inte i prinsessans jakt på kärlek.  

Verkligheten går inte ihop med prinsessidealet och det är till kvinnors nackdel när de matas med 
drömmar men pojkar med verkligheten.  

För att reda ut detta behöver vi göra som man gör när man ligger på terapisoffan och försöker gå 
till botten med barndomstrauman. Först och främst utan förbehåll är Leviev och alla sol och vårare 
som tidigare funnits, givetvis praktas. Det är det ingen tvekan om. Men det är förhållningsreglerna i 
samhället som lotsar flickan och sedan kvinnan att bejaka en identitet som göra henne sårbar för 
dessa praktas. 
Istället för att lägga skulden på den enskilda kvinnan, handlar det om att se bortom individen och 
istället de strukturella problemen.  

Dessa stereotyper om kvinnor och män behöver raderas ut. Då kommer försöken till 
kärleksbedrägerier, byggd på en falsk verklighet bli både fruktlösa och oattraktiva för henne att 
beblanda sig med. 

I en longitudinell studie från 2016 som sträckte sig över flera decennier undersökte forskare hur 
mediakonsumtionen av Disneyprinsessor påverkade 200 flickor och pojkar, deras föräldrar och 
lärare. Man tittade på vilka långsiktiga effekter konsumtionen av prinsessor på olika sätt fick både i 
socialt beteende, kroppsuppfattning och könsstereotyper.  

Resultaten visade att flickor som konsumerade mer Disneyprinsessor uppvisade ett år senare ett 
mer ”tjejigt” beteende. Ett tjejigt beteende definierade forskarna med karakteristiska som 
undergivenhet, passivitet, vänskaplighet och att vara “ljuv” medan pojkarna visade ökad bestämdhet 
och aggressivitet än de pojkar som inte konsumerade filmer med Disneyprinsessor.  

En del av kritiken forskarna fick motta för studien var huruvida flickor inte skulle få vara 
feminina. Vad är det för fel med att vara ‘prinsessaktig’? Faktum är att det är skillnad på att vara 
feminin och stereotypiskt tjejig. Att bete sig stereotypiskt tjejig och prinsessaktig gör att personen 
tenderar att begränsa sig själv på flera sätt. 

Det blir tillexempel svårare att tro på sin förmåga om att man kan göra bra ifrån sig i matematik 
eller naturvetenskap och man söker mer sällan till de utbildningarna universitetet. Det är även 
svårare att axla ledarskapsroller och tänka strategiskt om man växer upp och försöker förhålla sig 



till dagens stereotypiskt tjejiga egenskaper, det vill säga det klassiska prinsessidealet. 
Konsumtion av ‘prinsessan’ kan därför ge långsiktiga effekter i att begränsa vem flickan tror hon 

kan vara och vad hon kan uträtta. 

Utan skeva prinsessdrömmar och hopp om den stora kärleken som verklighetsflykt hade inte 
Simon och hans team haft denna makt över kvinnorna. Vi har tyvärr fortfarande en bit kvar till ett 
samhälle som är utformat så att de möjliggör för kvinnor att tjäna pengar likställt med män.  

Kvinnor hade levt lyckligare, blivit tryggare och mer självständiga om vi slutade indoktrinera 
flickor och pojkar från en tidig ålder att anamma ideal om hur han ska se på en kvinna och hur hon 
ska se på sig själv.  

Hon hade dessutom varit rikare och själv kunnat köpa hur många glasskor hon ville när hon 
tappade bort dem eller när hon gick upp en storlek i skor efter graviditeten. Praktasen får inga 
matchningar på Tinder eller andra dejtingappar om vi skapar en kärleksmarknad som inte bygger på 
dikotomier mellan kvinnor och män.  
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