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1. Inledning 
Efter ett antal medialt uppmärksammade våldtäktsfall och friande 
våldtäktsdomar kring 2013 riktades det mycket kritik mot det svenska 
rättssystemet. Till följd av detta var det många som organiserade sig, 
lobbade, skrev debattartiklar och arbetade för att en samtyckeslagstiftning 
skulle införas, där gränsen mellan straffri och straffbar gärning skulle gå 
vid om ett deltagande i en sexuell handling var frivillig eller inte. Frågan 
blev en av vår tids mest omdiskuterade politiska frågor, och idag står en 
ny lag för dörren som väntas träda i kraft den 1 juli 2018. Frågan om en 
sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet har flera gånger diskuterats i 
Sverige, och tre separata statliga offentliga utredningar har utrett frågan 
(SOU 2001:14; SOU 2010:71; SOU 2016:60). Idén att lagstadga om 
samtycke vid sex avvisades av de första två utredningarna, medan den 
sista utredningen föreslog en sexualbrottslagstiftning som bygger på 
samtycke (Ibid). Lagrådet avstyrkte förslaget med motiveringen att 
gränsen mellan ett fritt och ett icke-fritt deltagande skulle komma att bli 
oklar, eftersom den skulle bestämmas av omständigheterna i den enskilda 
situationen. Det skulle också förutsätta ett normativt ställningstagande av 
domaren, och således strida mot legalitetsprincipen. Lagrådet ansåg även 
att det rättsliga behovet inte var stort nog (Lagrådet, 2018). Trots 
Lagrådets avstyrkan står regeringen fast vid att en samtyckeslagstiftning 
behövs och räknar med att få igenom lagen genom en omröstning i 
riksdagen, så att den börjar gälla den 1 juli 2018 (Aftonbladet, 2018). 

Frågan om en samtyckeslagstiftning har alltså vänt från en 
marginaliserad fråga i den politiska debatten som två gånger avvisats av 
statliga offentliga utredningar, till en uppmärksammad fråga och ett 
lagförslag som alla svenska riksdagspartier idag i stort sett står bakom och 
där regeringen dessutom valt att trotsa Lagrådet. Denna oväntade 
politiska vändning är intressant att studera mot bakgrund av tidigare 
forskning om möjliggörandet av feministisk policy. Samtyckeslagen är en 
lag som kan benämnas feministisk policy eftersom den berör sexualbrott 
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som är ett unikt ojämlikt brott eftersom det huvudsakligen begås av män 
och huvudsakligen drabbar kvinnor (Leijonhufvud, 2015:105ff).  

Tidigare forskning har lyft fram kvinnligt samarbete som en 
betydelsefull förutsättning för att bedriva feministisk politik och 
jämställdhetspolitik. Kvinnor på olika positioner i samhället; 
riksdagsledamöter, tjänstemän, akademiker och organisationer, har visat 
sig haft betydande roller för att lagar likt samtyckeslagen har kunnat träda 
i kraft. Min studies forskningsproblem är att feministisk policy blir till på 
andra sätt och med andra förutsättningar än annan policy, nämligen 
genom kvinnligt samarbete. Denna studie anknyter till en litteratur där 
exempelvis Florin & Nilsson (2000), Gustafsson (1997) och Holli (2008) 
har gjort viktiga bidrag, i forskningen om just kvinnligt samarbete. 

Det är allmänt känt att frågan om en samtyckeslag har drivits på 
olika håll i samhället; inte bara i riksdagen och regeringen utan också av 
andra aktörer. Aspekten jag undersöker i den här uppsatsen behandlar de 
olika aktörernas roll och betydelse för vändningen i frågan, och 
framförallt deras samarbete med varandra. Jag vill genom fallet 
samtyckeslagstiftningen studera samarbetet mellan de drivande aktörerna 
och belysa hur kvinnligt samarbete kan se ut i politiken idag. Den 
feministiska triangel som jag skapar efter min analys av det empiriska 
materialet kan förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse för hur 
feministisk policy kan möjliggöras i en svensk kontext. 
 
1.1 Disposition 
Efter denna introduktion av uppsatsämnet och forskningsproblemet 
redogör jag för tidigare forskning som finns om kvinnligt samarbete i 
möjliggörandet av feministisk policy. Utifrån tidigare studier på området 
hoppas jag kunna tydliggöra vad vi kan förvänta oss av 
samtyckeslagstiftningen och samarbetet kring frågan, samt lägga en grund 
till förståelsen av det empiriska materialet som jag kommer presentera. I 
avsnitt två presenterar jag teorier om “feministiska trianglar” som utgör 
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studiens teoretiska ramverk. Utifrån dessa ställer jag upp ett antal 
teoretiska frågor som fungerar som analysverktyg för mitt empiriska 
material. I avsnitt tre redovisas de metodologiska valen för studien där jag 
beskriver studiens design, vilket material och urval jag utgår från för att 
besvara min frågeställning, samt diskuterar generaliseringsmöjligheter och 
källkritik. I avsnitt fyra redogör jag för bakgrund till 
lagstiftningsprocessen och samtyckesfrågan. Resultaten presenteras och 
analyseras i avsnitt fem och en avslutande diskussion förs i avsnitt sex. 
 
1.2 Tidigare forskning 
Det finns ett flertal studier som har visat på betydelsen av kvinnligt 
samarbete i feministisk politik och jämställdhetspolitik. En genomgång av 
denna forskning är nödvändig för att förstå och kunna studera samarbetet 
kring samtyckesfrågan. En av de forskare som studerat kvinnligt 
samarbete är Anne Maria Holli som i sin artikel Feminist Triangles: A 
Conceptual Analysis (2008) teoretiskt beskriver några av de aspekter som 
rör kvinnors samarbete, och samverkande konstellationer i feministiska 
policyprocesser. En “samverkande konstellation” är en paraplyterm för 
att beskriva samarbete på initiativ av, eller utförd av, en eller flera grupper 
av kvinnor i en policyprocess för att främja eller nå gemensamma mål 
som uppfattas som viktiga av dem (Holli, 2008:169). Andra forskare har 
gjort empiriska studier av kvinnligt samarbete, och betonat dess betydelse 
för feministisk politik. Christina Florin och Bengt Nilssons studie “Något 
som liknar en oblodig revolution…” Jämställdhetens politisering under 1960- och 
70-talen (2000) undersöker varför vissa samhällsproblem plötsligt får 
politisk relevans, och syftar bland annat på när begreppet “jämställdhet” 
infördes på Socialdemokraternas partikongress 1975 som alternativ till de 
tidigare begreppen “kvinnosaken”, “kvinnans jämlikhet” och “kvinnans 
likställighet”. Detta markerade att frågan om ojämlikheten mellan könen 
blivit en politisk fråga och denna institutionalisering av jämställdheten 
kom senare att kallas “statsfeminismen”; staten etablerar strukturer som 
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ska höja kvinnors status (Florin & Nilsson, 2000:10). Viktig för denna nya 
statsfeminism var vad författarna kallar “jämställdhetsfolket”. Begreppet 
syftar till fackföreningsfolk, industrifolk, intresseorganisationer, 
kulturarbetare och akademiker - alla delaktiga i idéspridning och 
policyskapande, med visioner om förändring i relationerna mellan könen 
under 60- och 70-talet (Ibid:8). Vidare pekar författarna på det faktum att 
Sverige har en korporativistisk tradition som har inneburit att staten, 
näringslivet, arbetarrörelsen och folkrörelserna länge haft ett nära 
samspel. Detta, menar författarna, har möjliggjort kvinnoorganisationers i 
jämförelse med andra länder tidiga och välorganiserade påverkansmakt på 
staten i Sverige (Ibid:19). Vad gäller de kvinnliga jämställdhetspolitiska 
aktörerna samarbetade de ofta över partigränserna, och också med män. 
Författarna betonar att en viktig strategi för kvinnliga aktörer inom 
byråkratin och politiken var att förankra besluten hos män med makt och 
inflytande. Detta är ett tecken på att kvinnorna befann sig i en 
underordnad situation (Ibid:35).  

Betydelsen av kvinnligt samarbete tas också upp av Gunnel 
Gustafsson i boken  Towards a New Democratic Order? Women’s Organizing in 
Sweden in the 1990s (1997). Boken tar upp flera förutsättningar för 
kvinnligt samarbete, i politiken i allmänhet och i 
demokratiseringsprocesser i synnerhet. Gustafssons ambition är att 
identifiera likheter och skillnader i bland annat strategier för förändring 
bland organiserade kvinnor. Hon konstruerar ett konceptuellt ramverk 
som används för att kategorisera och tolka länkarna mellan kvinnornas 
sätt att organisera sig, deras tidigare erfarenheter och deras visioner för 
framtiden (Gustafsson, 1997:53f). Dessa kategoriseringar använder 
Gustafsson för att empiriskt beskriva och diskutera strategier hos flera 
ledande kvinnor inom kvinnoorganisationer, kvinnoförbund och politiska 
partier (Ibid). 

Genomgången av tidigare forskning på området visar att den har 
fokuserat på kvinnors strategier för att uppnå gemensamma mål inom 
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feministisk politik och jämställdhetspolitik. Jag vill i min studie istället 
rikta ljuset mot samarbetets karaktär. 
 
1.3 Syfte och frågeställning 
Utifrån tidigare forskning som visat att kvinnligt samarbete spelat en 
betydande roll i möjliggörandet av feministisk policy vill jag studera fallet 
samtyckeslagstiftningen, med utgångspunkt i den oväntade vändningen i 
frågan, och karaktären av det eventuella samarbetet kring den. Syftet med 
denna uppsats är att studera kvinnligt samarbete i politiken som en aspekt 
av hur feministisk politik kan bedrivas idag, och på så sätt öka förståelsen 
för vändningen i frågan om en samtyckeslagstiftning. Min frågeställning 
lyder; Har det förekommit ett samarbete mellan aktörer i frågan om en 
samtyckeslagstiftning, och hur har det i så fall sett ut? Min fråga är av deskriptiv 
karaktär; jag vill empiriskt ta reda på om och hur aktörer har samarbetat i 
frågan om en samtyckeslagstiftning, samt vilka dessa aktörer har varit. 
Efter denna beskrivning ämnar jag diskutera ytterligare en frågeställning: 
Har det eventuella samarbetet varit betydelsefullt för den politiska vändningen i 
frågan? Denna frågeställning diskuteras och besvaras utifrån tidigare 
forskning och det empiriska materialet. De båda frågeställningarna har 
teoretiska ambitioner; genom mitt empiriska material utvecklar jag 
begreppet feministiska trianglar och låter min undersökning mynna ut i en 
egen triangel av aktörer som gäller för det fall jag studerar. Som tidigare 
nämnts finns det en del tidigare forskning på detta område, men till 
skillnad från dessa studier vill jag studera samarbetets karaktär och 
betydelse för feministiskt policyskapande. Detta betonar studiens 
inomvetenskapliga relevans. Ett inomvetenskapligt forskningsproblem 
kännetecknas av att man ser en “lucka” inom ramen för tidigare studier 
(Esaiasson et. al., 2012:31). Min förhoppning är att resultatet som studien 
genererar kan användas för att förstå aktörers olika roller och samarbetets 
betydelse i feministiska politiska frågor, samt öka förståelsen för hur 
sådana frågor får genomslag idag. På så sätt är studien också samhälleligt 
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relevant eftersom det ur ett demokratiskt perspektiv finns en poäng i att 
medborgarna har förståelse för hur politiska beslut av olika slag formas 
och får genomslag. 
 
2. Teori 
I detta avsnitt presenterar jag konceptet feministiska trianglar och 
formulerar utifrån dem ett antal frågor som kommer att användas som 
analysverktyg för att besvara mina frågeställningar. Teorierna är helt 
nödvändiga för att på ett systematiskt sätt kunna beskriva karaktären av 
det samarbete som eventuellt har förekommit i frågan om 
samtyckeslagstiftningen. Feministiska trianglar består av tre koncept; 
strategiska partnerskap (strategic partnerships), trianglar av egenmakt 
(triangles of  empowerment) och trianglar av sammet (velvet triangles), 
som alla visar på olika typer av samarbeten som spelat roll för 
möjliggörandet av feministisk policy.  
 
2.1 Strategiska partnerskap 
Idén om “strategiska partnerskap” (strategic partnerships, min 
översättning) introducerades på 90-talet av den norska forskaren Beatrice 
Halsaa, och begreppet syftar till samarbetet och relationerna mellan 
kvinnliga politiker, kvinnliga byråkrater och kvinnor i den autonoma 
kvinnorörelsen i specifika frågor som rör just kvinnor (Halsaa, 1998:167). 
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Figur 1. Strategiska partnerskap 
 
Inledningsvis i artikeln A Strategic Partnership for Women’s Policies in Norway 
(1998) beskriver Halsaa hur gränsen mellan “staten” och “samhället” är 
diffus i Norge och att detta medför att staten ses som en vän snarare än 
en fiende, vilket innebär att relationerna mellan kvinnorörelsen, de 
politiska partierna och staten är produktiva och gynnsamma. 
Kvinnorörelsen har haft nära kontakt med staten på alla nivåer, och 
tjänstemän inom staten tenderar att konsultera med kvinnoorganisationer 
i frågor där kvinnors intressen anses viktiga (Ibid). Kvinnor i 
kvinnorörelsen, i politiska partier och i den offentliga administrationen 
innehar olika roller och fyller olika funktioner i policyprocesser som rör 
kvinnor. Kvinnorna i kvinnorörelsen är kritiker och innovatörer på 
gräsrotsnivå, kvinnorna i politiska partier jobbar genom valsystemet för 
att få igenom krav och beslut, och kvinnor inom offentlig administration 
och kvinnor i företagsvärlden lägger fram och implementerar policys som 
gynnar kvinnor (Ibid:183). Dessa tre aktörer håller inte alltid med 
varandra men ibland kombinerar de sitt inflytande i arbetet för kvinnors 
intressen, vilket skapar ett speciellt “jämställdhetssegment” (gender 
equality segment, min översättning) i det politiska systemet där kvinnor 
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från dessa tre grupper möts för att definiera och förfina medel och mål 
(Ibid). 
 
2.2 Trianglar av egenmakt 
En annan typ av feministisk triangel beskrivs av Vargas och Wieringa 
(1998) som använder konceptet “trianglar av egenmakt” (triangles of 
empowerment, min översättning) som en metafor för samspelet mellan 
tre grupper av aktörer; kvinnorörelsen, feministiska politiker och 
femokrater (feministiska byråkrater) (Vargas & Wieringa, 1998:3). 

 
Figur 2. Trianglar av egenmakt 
 
Detta samspel mellan samhället och staten skapar möjligheter för 
aktörerna inom triangeln att definiera kvinnors krav, översätta dem till 
policyfrågor och öka det politiska stödet för deras agenda (Ibid). 
Författarna understryker att triangeln med tre hörn som kopplas samman 
genom raka streck bör förstås som mer dynamisk i verkligheten. Den 
existerar i en specifik historisk och socialpolitisk tid, och dynamiken inom 
den tenderar ibland att vara motsägelsefull och ambivalent snarare än 
linjär. Relationerna mellan aktörerna kan också präglas av både 
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sammanstrålande och motstridiga åsikter och intressen (Ibid:4). Med 
andra ord är det inte självklart att de tre hörnen i triangeln alltid strävar 
mot exakt samma mål, trots att ett samarbete mellan dem existerar. 
 
2.3 Trianglar av sammet 
Konceptet “trianglar av sammet” (velvet triangles, min översättning) 
introducerades av den belgiska statsvetaren Alison E. Woodward (2003), i 
hennes analys om genusintegrerande policys inom EU. Utgångspunkten 
är idén att ju mer resursfattigt och ju mer marginaliserat ett policyområde 
är (som exempelvis genuspolicy), eller ju mindre maktresurser och 
påverkanskraft en intressegrupp har (som exempelvis förespråkare för 
“kvinnofrågor”), desto mer behöver de använda personlig 
kommunikation eller andra informella kanaler för att nå inflytande och få 
sina krav att beaktas (Woodward, 2003). 

I inledningen av sin artikel beskriver Woodward det faktum att 
förespråkare för frågor som rör genus, miljö och global utveckling inom 
EU har varit oväntat framgångsrika. Detta på grund av att de, trots sina 
begränsade maktresurser, använder sig av de informella inslag inom 
beslutsfattandet i EU; sociala policynätverk. Dessa gruppers politiska 
marginalitet och ringa maktresurser har lett till en utformning av 
interaktioner i beslutsfattandet som Woodward kallar för “informell 
styrning” (informal governance, min översättning) (Ibid:76). 

Utifrån ramverket av kvinnors uppfattade marginaliserade position 
inom EU:s policyskapande, skapar Woodward en feministisk triangel hon 
benämner en “triangel av sammet” bestående av feministiska byråkrater, 
betrodda akademiker och organiserade röster inom kvinnorörelsen 
(Ibid:77f). 
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Figur 3. Trianglar av sammet 
 
Aktörerna inom triangeln är individer som är viktiga på grund av sin 
expertis eller resurser inom mobilisering, men också individer med en 
institutionell bas. Dessa individer speglar den informella styrningen 
(Ibid:78).  

Holli (2008) gör en jämförelse av dessa tre feministiska trianglar, 
och lyfter ett antal frågor i sin analys av dem. Den första frågan är om 
aktörerna uttryckligen måste vara feminister, som Vargas och Wieringa 
antyder, eller inte. Den andra frågan är om dessa kvinnliga samarbeten 
handlar om utbyte av information, som Woodward skriver, eller om att 
arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål, som Vargas och Wieringa 
antyder. En tredje fråga lyfter ena hörnet av triangeln; ska den bestå av 
tjänstemän/byråkrater (och hur feministiska ska de vara och exakt var 
inom den offentliga administrationen ska de återfinnas) eller av personer 
inom universitetsvärlden (och om dessa personer i så fall ska ses som 
utomstående eller som en integrerad del av triangeln) (Holli, 2008:172ff). 
Förståelsen av feministiska trianglar sträcker sig alltså från att betona 
informella personliga nätverk för kommunikation (trianglar av sammet) 
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till skapandet av framgångsrika koalitioner för att uppnå policymål 
(strategiska partnerskap) (Ibid). Vidare betonar Holli att rollerna inom 
kvinnors samarbetande konstellationer i själva verket kan variera från vad 
som antas genom feministiska trianglar, och att det kan finnas andra 
grupper av aktörer vars inflytande inte har betonats av tidigare forskning. 
Dessa aktörer kan också inkludera manliga allierade och “vanliga” 
organisationer och institutioner (Ibid:175).  

De frågor Holli tar upp diskuteras teoretiskt i hennes studie. Dessa 
frågor har jag omarbetat till tre huvudfrågor med ett antal delfrågor för 
att kunna undersöka dem empiriskt. Frågorna presenteras nedan och 
utgör studiens analysverktyg. 
 

1. Vilka är aktörerna?  
Jag vill studera de som har arbetat med frågan om en 
samtyckeslagstiftning i bred bemärkelse, för att fånga upp så många av 
aktörerna som möjligt. Detta innebär att jag inte enbart intresserar mig 
för de som drivit frågan, utan även för de aktörer som har arbetat med 
frågan i sin yrkesroll. Sådana aktörer är relevanta att inkludera i analysen 
eftersom de genom sin expertis kan vara betydelsefulla för att en fråga får 
genomslag eller att ett lagförslag läggs fram, vilket teorierna har visat. 
Detta breda urval av aktörer grundar sig i teorierna som har beskrivits 
ovan, eftersom de tre feministiska trianglarna har olika uppfattning om 
vilka aktörer som ska ingå i triangelns olika “hörn” och således ska anses 
vara betydelsefulla i skapandet av feministisk policy. Jag studerar 
aktörerna utifrån följande delfrågor; är de riksdagsledamöter, tjänstemän 
(femokrater), organisationsföreträdare (inom kvinnorörelsen) eller 
akademiker? Finns det aktörer inom andra grupper än de som tagits upp 
av teorierna? Är det någon kategori av aktörer som teorierna tar upp men 
som inte finns i fallet av samtyckesfrågan? Är de uteslutande kvinnor? 

2. Hur ser aktörerna på frågan om en samtyckeslagstiftning? 
Aktörernas syn på frågan om en samtyckeslagstiftning är förankrad i 
teorin, där de olika trianglarna har skilda meningar. Vargas och Wieringa 
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antyder exempelvis att feministisk samarbete kräver att aktörerna strävar 
mot ett gemensamt mål. Detta undersöker jag genom frågorna: Har 
aktörerna haft gemensamma eller motstridiga drivkrafter och strategier 
bakom sitt arbete med frågan? Har de strävat mot samma mål? Vargas 
och Wieringa antar också att aktörerna som ingår i samarbetet är 
feminister. Om så är fallet i samarbetet kring samtyckeslagstiftningen 
undersöker jag genom frågan: Ser aktörerna frågan om en 
samtyckeslagstiftning som en feministisk fråga eller en kvinnofråga, eller 
inte? 

3. Har aktörerna samarbetat?  
De krav som de feministiska trianglarna ställer på samarbetets struktur 
och karaktär varierar något. För att ta reda på hur samarbetet har sett ut i 
frågan om en samtyckeslagstiftning söker jag svar på frågan: Har 
samarbetet varit formellt eller informellt? Med detta menas att jag 
undersöker om det eventuella samarbetet har varit en del av en uttalad 
strategi för aktörerna, som Halsaa menar, eller om det har skett genom 
informella kontakter och utbyte av information, som Woodward menar. 

Genom att besvara dessa frågor kopplar jag samman mitt empiriska 
material med teorierna om feministiska trianglar, för att på så sätt besvara 
studiens frågeställning Har det förekommit ett samarbete mellan aktörer i frågan 
om en samtyckeslagstiftning, och hur har det i så fall sett ut? Hur de olika 
aspekterna undersöks beskrivs i följande avsnitt. 
 
3. Metod 
I detta avsnitt redogör jag för studiens design, material och urval, samt 
uttalar mig om studiens generaliseringsmöjligheter och källkritik. De 
metodologiska val som legat till grund för studien diskuteras också utifrån 
frågeställningarna. 
 
 
 

14 



3.1 Studiens design 
För att studera kvinnligt samarbete inom politiken det har jag valt ett fall; 
nämligen ett fall av samarbete mellan aktörer i feministisk policy. Detta 
fall är intressant i sig eftersom samtyckesfrågan är en av vår tids mest 
omdiskuterade politiska frågor och är ett exempel på feministisk policy. 
Studien följer en fallstudiedesign; jag väljer att titta på en feministisk 
politisk fråga för att i just det här fallet kunna ta reda på om det funnits 
ett samarbete mellan aktörer i olika delar av samhället i frågan om en 
samtyckeslagstiftning, hur det samarbetet i så fall har sett ut och om det 
har varit betydelsefullt för den politiska vändningen i samtyckesfrågan. 
För att undersöka detta har ett kvalitativt angreppssätt använts, och 
studiens metod har varit semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna 
har valts ut genom en kartläggning av centrala aktörer efter en 
genomgång av ett antal textdokument; utredningen från 2016, motioner, 
debattartiklar och remissvar. En förteckning över dessa dokument finns 
bifogade i bilaga 2. De analytiska frågor som tidigare beskrivits har jag 
valt att besvara genom aktörernas egna syn på och tankar kring sitt eget 
och andras arbete kring samtyckesfrågan, varför intervjuformatet har varit 
det bästa och enda metodvalet. Hur samarbeten har pågått mellan aktörer 
kan vi inte få fram på annat sätt än att prata med dem, eftersom sådant 
sällan är uttryckt i tryckta källor.  

En semistrukturerad intervju karaktäriseras av en variation i 
frågeformuleringarna beroende på vem man intervjuar. Detta innebär att 
jag som intervjuare kan ställa frågor som inte var planerade från början, 
och att vissa frågor till och med kan hoppas över (Teorell & Svensson, 
2007:89f). Att intervjuernas struktur har sett ut på det här sättet har 
medfört att jag har haft möjlighet att variera frågorna något beroende på 
vem jag har intervjuat, vilket har varit gynnsamt för undersökningen 
eftersom de olika personerna har suttit på olika typer av information. De 
intervjuade personerna har också fått större möjlighet att “sväva iväg” i 
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sina svar och utveckla sina resonemang, vilket har inneburit att mycket 
information har kommit fram i intervjuerna. 
 
3.2 Material 
Det finns olika metoder för att samla in information som kan besvara en 
frågeställning, och Teorell och Svensson tar upp två typer av 
materialinsamling. Den första typen innefattar det material som forskaren 
själv tar fram, och den andra typen består av redan existerande, tryckta 
källor (Teorell & Svensson, 2007:87). I den här studien består den första 
typen av materialinsamling av semistrukturerade intervjuer. Den andra 
typen av material innefattar i den här undersökningen den 
parlamentariska utredningen som ligger till grund för det aktuella 
förslaget om en samtyckeslagstiftning, motioner, remissvar och 
debattartiklar. Dessa har använts för att hitta centrala aktörer. Totalt har 
13 intervjuer hållits med olika personer som varit involverade i frågan om 
en samtyckeslagstiftning; såväl i arbetet med den statliga offentliga 
utredningen som utanför den. Här bör poängteras att de 13 
intervjupersonerna inte utgör hela kartläggningen av aktörer i resultatet; 
det mest centrala är vilka personer och aktörer de i sin tur pekar ut som 
viktiga. Intervjuerna har hållits över mail eller telefon för att underlätta 
för intervjupersonerna så att så många som möjligt skulle ha tid att ställa 
upp. Inför intervjuerna har intervjupersonerna tagit del av studiens ämne 
och syfte, för att få en uppfattning om vad frågorna kommer att handla 
om och ha möjlighet att förbereda sig. Intervjuguiden finns att läsa i sin 
helhet i en bifogad bilaga. 
 
3.3 Urval 
För att ta reda på om det har förekommit ett samarbete mellan aktörer i 
frågan om en samtyckeslagstiftning har jag försökt nå alla personer som 
satt med i utredningen, personer som skrivit motioner från olika 
riksdagspartier, personer som skrivit debattartiklar, samt ett flertal 
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organisationer och tjänstemän. Av de personer jag har kontaktat har vissa 
har ställt upp på en intervju, andra har hänvisat mig vidare till personer 
som varit mer involverade i frågan, och vissa har inte haft möjlighet att 
ställa upp. Mitt urval har alltså varit strategiskt till en början där ett antal 
centrala personer har valts ut på basis av deras medverkan i utredningen, 
om de har skrivit motioner eller debattartiklar i frågan och om de har 
skrivit remissvar till lagförslaget, men urvalet har också vuxit fram över 
tid. Genom mina intervjuer har de viktiga aktörerna kartlagts genom ett 
så kallat “snöbollsurval”. Det kan beskrivas som att urvalet successivt 
skapas genom att varje utvald enhet genererar nästa (Teorell & Svensson, 
2007:86). Personerna som jag har intervjuat har alltså uttalat sig om vilka 
andra aktörer de anser har varit viktiga i drivandet av och arbetet med 
samtyckesfrågan, och på så sätt har jag kunnat nå så många nyckelaktörer 
som möjligt, i ett försök att nå teoretisk mättnad som jag beskriver i 
följande avsnitt. 

Urvalet har begränsats av studiens omfång vad gäller tid och 
utrymme. Inom ramen för denna kandidatuppsats har det varit omöjligt 
att nå alla aktörer som drivit eller arbetat med samtyckesfrågan, vilket har 
skapat en naturlig avgränsning i urvalet. Trots detta anser jag att det 
empiriska materialet i form av intervjusvar i kombination med ett 
genomarbetat analysverktyg har varit fullt tillräckligt för att besvara 
studiens frågeställningar. 
 
3.4 Generaliseringsmöjligheter 
Utifrån resultaten i den här undersökningen kommer jag visa hur det har 
gått till när aktörer i det svenska samhället har samarbetat kring en viss 
politisk fråga i en lagstiftningsprocess. Möjligheterna till generalisering 
ligger inte i att belägga att det alltid fungerar på det här sättet i alla sådana 
politiska frågor. Däremot går det att generalisera till mer abstrakta 
fenomen, som tankekategorier eller möjliga tolkningar av världen 
(Esaiasson et. al., 2012:166). Detta må låta diffust, men med tanke på 
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studiens metodologiska upplägg är målet inte att utifrån ett urval kunna 
uttala mig om en hel population. Istället syftar jag till att genom mina 
intervjuer och snöbollsurvalet som beskrevs i föregående stycke 
triangulera mina intervjuer, det vill säga belägga det som en 
intervjuperson säger med hjälp av att en annan intervjuperson säger 
samma sak. På detta sätt uppnår jag teoretisk mättnad. Mättnaden består i 
att hitta samtliga relevanta tankekategorier och förhållningssätt som finns 
i populationen (Ibid:168). Esaiasson et. al. beskriver det på följande sätt: 

“Den egentligen ganska oerhörda slutsatsen att man nått teoretisk 
mättnad - vi påstår oss ha fyllt kartan över möjliga sätt att tänka om 
ett visst fenomen - blir mer förståelig när man tar hänsyn till det 
praktiska tillvägagångssättet: forskaren fortsätter att intervjua 
människor som ingår i populationen så länge som samtalen avslöjar 
nya aspekter av det aktuella fenomenet. När de intervjuade tenderar 
att upprepa vad tidigare personer har sagt har man nått den 
teoretiska mättnaden och det är dags att gå hem till kammaren och 
fortsätta analysen.” (Ibid) 

 
Med andra ord kommer jag istället kunna lämna teoretiska bidrag som 
beskriver hur fallet av samarbete kring samtyckesfrågan i Sverige översätts 
till teorier om feministiska trianglar. 
 
3.5 Källkritik 
För den här studien, där en stor del har handlat om att kartlägga aktörer 
och ta reda på hur de har jobbat med frågan om en samtyckeslagstiftning, 
har intervjuformatet varit till stor nytta. Det finns dock svagheter med 
denna metod. En sådan svaghet är “tendens”, det vill säga att de 
intervjuade personerna kan ha en vilja att framställa sig själv, sitt arbete 
med frågan eller sitt parti, på ett sätt som inte överensstämmer med 
verkligheten (Teorell & Svensson, 2007:106). Detta gäller kanske främst 
de intervjuade riksdagsledamöterna som just nu arbetar med höstens 
riksdagsval och är rädda att säga fel saker. Detta gäller även 
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tjänstemännen som är opolitiskt tillsatta och därför inte vill eller kan svara 
på frågor som verkar “politiska”. Det finns också en risk att de 
intervjuade personerna överskattar sin egen roll i arbetet med 
samtyckesfrågan, och att de i själva verket inte var centrala i 
sammanhanget (Ibid). Trots detta har denna metod varit mest lämplig att 
använda för att besvara frågeställningarna, eftersom exempelvis 
informella samarbeten eller aktörernas syn på frågan inte går att ta reda 
på på något annat sätt än genom intervjuer. Under undersökningens gång 
har metodens svagheter tagits i beaktande genom att intervjuerna har 
triangulerats, alltså att intervjupersonernas svar har kontrollerats med 
varandra, i den mån det har varit möjligt. 
 
4. Bakgrund 
I detta avsnitt ger jag en genomgång av bakgrunden till samtyckesfrågan 
för att beskriva fallet, och en lista på de personer som satt med i 
utredningen som ligger till grund för samtyckeslagstiftningen. För att 
tydliggöra hur processen har sett ut i frågan om en samtyckeslagstiftning 
beskrivs hur en lagstiftningsprocess generellt ser ut. Först och främst 
tillsätts en statlig utredning bestående av en person eller en kommitté för 
att utreda frågan. Därefter skriver utredningen eller kommittén ett 
betänkande som skickas till berörda aktörer; myndigheter, organisationer 
och andra. Dessa aktörer får sedan lämna synpunkter, remissvar. Efter att 
remissvaren har samlats in skriver regeringen en lagrådsremiss som 
skickas till Lagrådet. Lagrådet bedömer om lagförslaget fungerar ihop 
med den befintliga lagstiftningen. Sedan bearbetar regeringen förslaget 
och lämnar det som en proposition till riksdagen. Då sker ett 
utskottsbetänkande där ett av riksdagens utskott får lämna synpunkter på 
förslaget, och slutligen röstar riksdagen om förslaget. Om en majoritet i 
riksdagen röstar för förslaget utfärdas en ny lag (Regeringen, 2018).  

För att förstå på vilka grunder förslaget om en samtyckeslagstiftning 
vilar följer här en tillbakablick. Efter ett antal av media uppmärksammade 
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sexualbrott under 2013 och 2014 började människor engagera och 
organisera sig för att ifrågasätta rättssystemet. Fatta-rörelsen bildades, 
manifestationer anordnades och hashtaggar som #prataomdet och 
#mörkertalet fylldes med vittnesmål. De politiska partierna reagerade 
också; Vänsterpartiet och Miljöpartiet krävde tidigt en samtyckesregel. 
Kristdemokraterna och Centerpartiet var också för en samtyckeslag redan 
under Socialdemokraternas regeringstid 2005, men ändrade sig efter 
förhandlingar inom alliansregeringen och accepterade att stryka förslaget 
till en samtyckesbestämmelse 2013. I januari 2014 formulerade 
Socialdemokraterna ett utskottsinitiativ, varpå Justitieutskottet begärde en 
ny utredning om en samtyckeslag. Strax därefter såg även Moderaterna 
behovet av en ny utredning (Leijonhufvud, 2015:9f). Den 28 augusti 2014 
beslutade den borgerliga regeringen att tillsätta Mari Heidenborg som 
ensamutredare, tillsammans med åtta experter, med uppdrag att bland 
annat överväga om det fanns behov av en samtyckeslagstiftning. 
Experterna var Petter Asp (Stockholms universitet), Sven Granath 
(Brottsförebyggande rådet), Bengt Ivarsson (Sveriges advokatsamfund), 
Elin Källberg (senare ersatt av Viveca Lång, båda Justitiedepartementet), 
Elena Severin (Åklagarmyndigheten), Lars Hallberg (Polismyndigheten) 
och Marie-Louise Ollén (Södertörns tingsrätt). Efter valet 2014 då 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade regering togs ett beslut att 
ombilda utredningen till en parlamentarisk kommitté. I denna kommitté 
ingick tolv ledamöter från alla riksdagspartier, utöver ordförande Mari 
Heidenborg, de åtta experterna och en sekreterare. Ledamöterna från 
riksdagen var Maria Andersson Willner (S), Gulan Avci (senare ersatt av 
Maria Arnholm, båda L), Anti Avsan (M), Andreas Carlson (KD), Jonas 
Eklund (MP), Pia Hallström (M), Annika Hirvonen Falk (MP), Petter 
Löberg (S), Rickard Nordin (senare ersatt av Ulrika Liljeberg, båda C), 
Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Johan Rydfors (senare ersatt av Kent 
Ekeroth, båda SD) och Eva-Britt Svensson (V). Sekreterare var 
rådmannen Anna Hannell (fr.o.m. den 8 september 2014) och 
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hovrättsassessorn Annie Fainelli (fr.o.m. den 30 maj 2016 t.o.m. den 25 
september 2016) (SOU 2016:60). 

Bakom förslaget om en samtyckeslagstiftning ställer sig idag alla 
politiska partier. Men diskussionerna om och drivandet av 
samtyckesfrågan började långt innan utredningen påbörjade sitt arbete. 
Bland annat har motioner skrivits från partier från både höger och vänster 
på den politiska skalan. Söker man på “samtycke sex” på riksdagens 
hemsida får man 300 träffar på motioner som innehåller orden 
(Riksdagsförvaltningen, 2018). Så tidigt som år 2008 släpptes också en 
SOU-liknande utredning skriven av Madeleine Leijonhufvud på 
beställning av Miljöpartiet, vilket resulterade i boken Samtyckesutredningen: 
lagskydd för den sexuella integriteten (2008). Detta är även ett exempel på hur 
aktörer har samarbetat, vilket jag kommer att återkomma till. 
 
5. Resultat och analys 
I detta avsnitt redogör jag för resultaten som studien genererat, och ställer 
dem i relation till teorierna om feministiska trianglar. Det empiriska 
materialet delas in i ett antal analytiska kategorier som besvarar de tre 
frågorna som ställts upp i anslutning till teorin. Den första kategorin 
handlar om vilka aktörerna är; var i samhället aktörerna befinner sig (det 
vill säga huruvida de är riksdagsledamöter, företrädare för organisationer 
eller tjänstemän) och vad de har för könstillhörighet. Grupperingen av var 
i samhället aktörerna befinner sig är direkt hämtade från teorierna om 
feministiska trianglar, men i min undersökning har även en fjärde grupp 
uppenbarat sig, nämligen experter. Inom den gruppen ryms såväl 
personer som satt med i expertgruppen i utredningen som personer inom 
den akademiska världen. Den andra kategorin rör hur aktörerna ser på 
frågan om en samtyckeslagstiftning; vad de har haft för drivkrafter, 
strategier och mål med att driva frågan. Den sista kategorin beskriver 
aktörernas bild av huruvida ett samarbete har förekommit eller inte, samt 
hur formellt det i så fall har varit. På detta sätt besvarar jag 
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frågeställningen Har det förekommit ett samarbete mellan aktörer i frågan om en 
samtyckeslagstiftning, och hur har det i så fall sett ut? . Jag diskuterar även 
resultatet i undersökningen utifrån tidigare forskning om kvinnligt 
samarbete, för att besvara frågeställningen Har det eventuella samarbetet varit 
betydelsefullt för den politiska vändningen i frågan?.  Svaret på de båda 
frågeställningarna formuleras utifrån aktörernas egna uppfattningar om 
samarbetet och dess betydelse, samt tidigare forskning. 

Analysverktyget beskrivs schematiskt nedan för att tydliggöra de 
analytiska kategorierna och skapa en klar bild av på vilka sätt de tre 
analytiska frågorna har kunnat besvaras. 
 
Tabell 1. Analysverktyg 

Vilka är aktörerna? Hur ser aktörerna 
på frågan? 

Har aktörerna 
samarbetat? 

Grupper 
- riksdagsledamöter 
- organisationer 
- tjänstemän 
- experter 

 
Könstillhörighet 

- kvinnor 
- män 
- annat 

Drivkrafter 
- gemensamma 
- motstridiga 

 
Strategier och mål 

- gemensamma 
- motstridiga 

 
Feminism 

- ja 
- nej 

Samarbetets 
struktur 

- formellt 
- informellt 

 
5.1 Vilka är aktörerna? 
Efter en översikt av utredningen som den parlamentariska kommittén 
arbetade med, samt intervjuer med aktörer som har arbetat med frågan 
har fyra grupper av aktörer uppenbarat sig; riksdagsledamöter, 
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organisationer, tjänstemän och experter. I gruppen riksdagsledamöter 
ryms personer från alla riksdagspartier, som antingen har suttit med i 
utredningen, skrivit motioner eller på andra sätt varit aktiva i drivandet av 
samtyckesfrågan. I gruppen organisationer är medlemsföreningen Fatta 
en av de mest drivande, men också kvinnoorganisationer som Roks 
(Riksförbundet för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) och Unizon. 
Tjänstemännen består av opolitiska tjänstemän på framförallt 
Justitiedepartementet, som har arbetat med att utforma den nya lagen i 
enlighet med deras sedvanliga arbetsuppgifter. Gruppen experter 
innefattar främst forskare inom juridik och yrkesverksamma jurister. 
Dessa personer har varit verksamma i utredningen men också forskat om 
samtyckeslagstiftningen och drivit frågan tillsammans med andra aktörer. 
Även Södersjukhuset och vissa organisationer har agerat som experter i 
syfte att sprida kunskap och dela information till andra aktörer. I arbetet 
med utredningen deltog även en expertgrupp, där såväl jurister som 
representanter för olika myndigheter satt med. De fyra kategorierna av 
aktörer beskrivs närmare i följande stycken. 
 
5.1.1 Riksdagsledamöter 
Det råder inga tvivel om att riksdagsledamöterna spelar en stor roll i 
lagstiftningsprojekt. Dessa personer sitter på den parlamentariska makten 
och kan således stifta lagar likt samtyckeslagen. Genom den 
parlamentariska kommitténs sammansättning fanns representanter från 
alla politiska partier med i utredningen. Även riksdagsledamöter utanför 
utredningen har arbetat med och drivit frågan genom motioner eller 
debattartiklar. De riksdagsledamöter jag har intervjuat är Lawen Redar (S), 
Maria Andersson Willner (S), Sanne Lennström (S), Agneta Börjesson 
(MP), Gunvor G. Ericson (MP), Annika Hirvonen Falk (MP), Linda 
Snecker (V) och Ulrika Liljeberg (C). Dessa personer har på ett eller annat 
sätt varit delaktiga i arbetet med samtyckesfrågan. Utöver de jag har 
intervjuat och de riksdagsledamöter som satt med i den parlamentariska 
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kommittén har Peter Eriksson (MP) nämnts som en viktig person. Det 
var han som initierade diskussion inom Miljöpartiet och gjorde ett 
beredande arbete för att få fram en budget och ett utredningsuppdrag till 
Madeleine Leijonhufvud. Efter att den utredningen släpptes motionerade 
Miljöpartiet i flera år och drev frågan medialt (intervju Agneta Börjesson, 
MP). Rossana Dinamarca (V) och Jonas Sjöstedt (V) har också lyfts som 
drivande av frågan (intervju Linda Snecker, V). Justitieminister Morgan 
Johansson (S) är en person som nämns av flera socialdemokrater, och har 
haft en viktig roll i arbetet med frågan och har varit angelägen att 
lagstiftningen ska träda i kraft (intervju Lawen Redar, S & Maria 
Andersson Willner, S). Grön ungdom, Centerpartiets ungdomsförbund 
och Centerkvinnorna har också varit drivande i frågan (Intervju Annika 
Hirvonen Falk, MP & Ulrika Liljeberg, C). 
 
5.1.2 Organisationer 
Teorierna om feministiska trianglar tar upp kvinnorörelsen eller 
kvinnoorganisationer som en viktig hörnsten i möjliggörandet av 
feministisk policy. I arbetet med samtyckesfrågan har flera organisationer 
lyfts fram som viktiga av intervjupersonerna i studien. En organisation 
som nämnts av i princip alla intervjupersoner är den ideella 
medlemsorganisationen Fatta, som dock inte benämns som en 
kvinnoorganisation. Fatta startades 2013 och har sedan dess arbetat mot 
sexuellt våld och för samtycke både i praktiken och i lagstiftningen (Fatta, 
2018). 

“Jag tycker Fatta liksom, har gjort ett stort avtryck i svensk politik, 
liksom, det, och dom har gjort det på ett väldigt smart och, vad ska 
jag säga, modernt sätt, på nåt sätt, det är, jag har tyckt att dom har 
varit smarta. Strategiska. /.../ Därför att det är väldigt anpassat till 
tiden. Det är glatt, det är piggt, det är liksom tilltalande, dom har 
fått oss politiker att agera efter deras agenda, och inte tvärtom.” 
(Intervju Linda Snecker, V) 
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Maria Andersson Willner (S) menar att trots att frågan hade varit uppe för 
diskussion och flera partier och organisationer drivit frågan tidigare, så 
gjorde Fatta den här gången frågan till en “snackis i samhället”, och 
ställde dessutom krav på politikerna, vilket var till stor nytta. 

“Ja men Fatta tycker jag har varit jätte, jätteviktiga. Och det finns ju 
fler organisationer, men den typen av civilsamhällesorganisationer 
som har lyft det här. Ett exempel kan man väl säga är, det 
arrangerades innan jag kom med i utredningen så hade man ett 
seminarium i riksdagen som handlade om sexuellt våld och så. Och 
då var ju dom här organisationerna på plats och var väldigt duktiga 
på att formulera sina tankar kring vad som var fel och vad som 
behövde göras och så. Och på många sätt var ju det en 
ögonöppnare för mig.” (Intervju Maria Andersson Willner, S) 

 
Att Fatta haft en betydande roll i att inspirera politiker och sätta frågan 
om en samtyckeslag på dagordningen är något som citaten ovan visar. På 
så sätt framkommer deras betydelsefulla roll i vändningen av frågan. Elsa 
Levinson, styrelseledamot i Fatta, påpekar dock att det inte var Fatta som 
började driva frågan om en samtyckeslagstiftning, utan att flera kvinno- 
och tjejjourer hade jobbat med frågan långt tidigare.  

“Så vad Fatta gjorde, det var bara att ge det en extra skjuts, så att vi, 
absolut inte någonting vi startade, men det var, vi såg till att nu 
jäklar ska det bli förändring. /.../ Och sen har vi då, tillsammans 
med huvudsakligen kvinno- och tjejjourerna, pushat för det här.” 
(Intervju Elsa Levinson, Fatta) 

 
5.1.3 Tjänstemän 
Vad gäller tjänstemännen som har varit involverade i arbetet med 
samtyckeslagen har de en annan roll än riksdagsledamöterna och 
organisationerna som har drivit frågan. Tjänstemännen har inte per 
definition drivit frågan, men har trots det varit betydelsefulla eftersom de 
har arbetat med att utforma lagen. Alltså hade läget inte sett ut som det 
gör idag utan deras betydande jobb. Linda Mohlin är en opolitiskt tillsatt 
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tjänsteman på straffrättsenheten på Justitiedepartementet, och har varit 
inblandad i arbetet med utformningen av lagförslaget. Hon har bakgrund 
i juristyrket som domare, och att det var just hon som tilldelades arbetet 
med samtyckeslagen är ingen slump eftersom hon har jobbat med just 
sexualbrott sedan hon började sin tjänst på Justitiedepartementet. 
Straffrättslig expert i utredningen, Viveca Lång, har även hon arbetat med 
och varit huvudman (kvalitetsansvarig) för sexualbrott i flera år. Linda 
Mohlin understryker att därmed låg arbetet på deras bord och att det är 
dessa frågor de hanterar, och att deras inblandning i arbetet inte har att 
göra med deras åsikter i frågan eftersom de är opolitiskt tillsatta (intervju 
Linda Mohlin, Justitiedepartementet). 

Den kanske mest betydelsefulla och helt centrala tjänstemannen i 
fallet av en samtyckeslagstiftning är Mari Heidenborg, som först utsågs till 
ensamutredare av den senaste sexualbrottsutredningen, och som efter 
valet 2014 blev ordförande för den parlamentariska kommittén som skulle 
överväga införandet av en samtyckesbaserad lagstiftning. Hon är 
justitieråd på Högsta domstolen och berättar att arbetet med 
samtyckesutredningen bestod i “sedvanligt utredningsarbete” med en 
expertgrupp och representanter från alla riksdagspartier - en grupp på 
totalt 22 personer.  

Trots att de intervjuade tjänstemännen beskriver sitt arbete med 
samtyckesfrågan som “sedvanligt” och rutinmässigt har de lyfts av andra 
intervjupersoner som betydelsefulla i frågan om en samtyckeslagstiftning. 
I avsnitt 5.3 återkommer jag till deras roll i samarbetet kring frågan och 
visar på vilket sätt deras arbete har varit betydelsefullt. 
 
5.1.4 Experter 
Kategorin “experter” nämns inte i teorierna om feministiska trianglar, 
men har visat sig ha varit en mycket betydelsefull grupp i arbetet med 
samtyckesfrågan. Den här kategorin består av personer från både den 
akademiska världen och personer i olika yrkesgrupper, som har varit 
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delaktiga i arbetet antingen i utredningen eller i olika former av 
samarbeten som jag beskriver i avsnitt 5.3. Att det fanns en expertgrupp 
med i utredningen menar kommitténs ordförande Mari Heidenborg inte 
är ovanligt om det är en “hyfsat stor fråga” eller “en hyfsat stor 
utredning” (intervju Mari Heidenborg, Högsta domstolen). Men 
experterna har varit viktiga även utanför utredningen, för såväl 
riksdagsledamöter som Fatta i och med utbytet av information och 
bidragandet av expertis i frågan, framförallt gällande den straffrättsliga 
delen. Av personerna som arbetat med och varit drivande i frågan om en 
samtyckeslagstiftning har en person nämnts av i princip alla 
intervjupersoner; Madeleine Leijonhufvud. Hon har av personliga skäl 
inte haft möjlighet att ställa upp på en intervju, men mycket information 
om hennes arbete och syn på frågan om en samtyckeslagstiftning finns att 
läsa om i hennes bok Svensk sexualbrottslag: En framåtsyftande tillbakablick 
(2015). Hon är professor emerita i straffrätt på Stockholms universitet, 
och tycks ha varit en otroligt viktig person i drivandet av frågan. Av Elsa 
Levinson (Fatta) lyfts hon fram som en av de aktörer som drivit frågan 
långt innan Fatta kom in i bilden. Agneta Börjesson (MP) lyfter också 
fram Madeleine Leijonhufvuds roll i drivandet av frågan. 

“Ja, jag måste ju säga, jag har ju haft väldigt lite kontakt med 
Madeleine Leijonhufvud, men hon gjorde ju ett fantastiskt modigt 
grepp när hon gick med på att göra en sån utredning åt en politisk 
organisation, och hon har ju brunnit för dom här frågorna under 
väldigt lång tid och menat att det här ska vara möjligt att göra, och 
hon är ju en mycket mycket tung jurist och fantastisk människa. Så 
jag skulle säga att hon har verkligen varit en betydelsefull person.” 
(Intervju Agneta Börjesson, MP). 

 
En annan av de experter som nämnts av flera informanter är Petter Asp 
på Högsta Domstolen, som satt med i utredningen men även har jobbat 
med frågan på flera andra sätt. Han har tidigare varit professor i både 
Uppsala och Lund och har skrivit boken Sex och samtycke (Asp, 2010). 
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“Det finns ju ett antal jurister som också var med i utredningen som 
har varit betydelsefulla för det här, och jag skulle säga att Petter Asp 
och såklart Mari Heidenborg som då var våran ordförande, var ju 
helt centrala figurer i det här.” (Intervju Annika Hirvonen Falk, MP) 

 
Petter Asp menar själv att trots att han har forskat om samtycke och varit 
delaktig i såväl diskussioner med riksdagsledamöter som i utredningens 
arbete av många ses som en motståndare till samtyckesfrågan.  

“Jag kan inte säga att jag har drivit frågan. Tvärtom har jag varit av 
uppfattningen att en ren  samtyckesreglering – dvs. en reglering där 
gränsen för det straffbara dras vid samtycke och det inte lämnas 
någon vägledning beträffande vad det innebär – inte är en bra idé. 
Däremot har jag varit för en reglering som innebär ett fullgott 
skydd för den sexuella självbestämmanderätten och jag är också för 
och har medverkat till att utveckla den samtyckesreglering som 2014 
års sexualbrottskommitté föreslog: en reglering som bygger på 
frånvaro av samtycke/frivillighet, men samtidigt utvecklar vad detta 
innebär och inte lämnar allt till domstolarnas bedömning. Man kan 
uttrycka det så att jag har varit enig med de som drivit 
samtyckesfrågan om grundtanken, men samtidigt menat att 
samtycke är ett begrepp som måste fyllas med innehåll (och det kan 
man inte bara låta domstolarna göra i efterhand). Man måste 
fundera över vad man menar med samtycke och låta detta komma 
till uttryck med rimlig stadga i lagstiftningen.” (Intervju Petter Asp, 
Högsta domstolen) 

 
Att jag väljer att ha med Petter Asp i min undersökning trots att han kan 
ses som en motståndare till samtyckesfrågan beror på att han har nämnts 
av andra intervjupersoner samt att han tycks ha haft en betydande roll i 
att formulera den nya lagen. 
 
5.1.5 Könstillhörighet 
I gruppen som ingick i den parlamentariska kommittén har personerna 
såväl feminint som maskulint kodade namn. Av de aktörer som 
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intervjupersonerna i denna studie har nämnt som viktiga och drivande är 
de flesta kvinnor, men inte alla. Till skillnad från de antaganden som 
teorierna om feministiska trianglar gör, nämligen att det är kvinnor som 
driver och möjliggör feministisk policy, består alltså gruppen aktörer som 
varit inblandade i frågan om en samtyckeslagstiftning i Sverige inte 
uteslutande av kvinnor, men min kartläggning visar att kvinnorna ändå 
utgör en stor majoritet av de personer som varit drivande i frågan. 
 
5.2 Hur ser aktörerna på frågan? 
I detta avsnitt beskrivs aktörernas syn på frågan om en 
samtyckeslagstiftning. Detta görs på tre sätt. Dels beskrivs varför 
aktörerna har drivit frågan; vad det är som har varit viktigt att förändra 
och vilka drivkrafter som funnits. Utifrån detta beskrivs sedan vilka 
strategier som har använts för att nå målet om en ändrad lagstiftning (om 
det nu är detta som har varit målet för aktörerna). Dessutom besvaras 
frågan om aktörerna ser på frågan om en samtyckeslagstiftning som en 
feministisk fråga, en kvinnofråga, eller inte. Denna uppdelning har gjorts 
för att teoretiskt förankra mina resultat och ta reda på om aktörerna 
arbetat mot samma mål, om arbetet har varit strategiskt och om aktörerna 
är feminister eller inte, vilket teorierna om feministiska trianglar antar. 
 
5.2.1 Drivkrafter 
Vad som har engagerat aktörerna att driva frågan om en samtyckeslag 
varierar något mellan grupperna. Hos vissa aktörer finns en tydlig 
personlig drivkraft; de brinner för frågan om samtycke. Andra har bara 
gjort sitt jobb eller arbetat i enlighet med partiets vilja. Tjänstemannen 
Linda Mohlin uttrycker ingen drivkraft och menar inte heller att hon 
“drivit frågan”, utan har istället jobbat med det som legat på hennes bord 
(intervju Linda Mohlin, justitiedepartementet). Detsamma gäller de 
intervjuade experterna. För riksdagsledamöterna är det dock annorlunda. 
Lawen Redar (S) menar att det var en stark folkrörelse och stor debatt 
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som gjorde att hon förberedde sig att driva frågan om en 
samtyckeslagstiftning inför att hon kom in i riksdagen 2014 (intervju 
Lawen Redar, S). Agneta Börjesson (MP) antyder istället en personlig 
drivkraft:  

“...ofta så blir man ju glad när det som är rätt vinner, och i det här 
fallet så är det verkligen så, det är (skratt), ja det är ju svårt att säga 
att det är helt objektivt rätt, men det är, nånstans så är det rätt.” 
(Intervju Agneta Börjesson, MP) 

 
Utöver personliga drivkrafter och ett intresse för frågan uttrycker flera 
riksdagsledamöter att deras drivkraft har varit en förändring i samhället, 
och att en sådan här lagstiftning skulle komma att få normerande effekter. 
Sanne Lennström (S) menar att det finns stora problem i samhället där 
framförallt kvinnor blir utsatta för sexuella övergrepp; något som ibland 
normaliseras i TV-spel, reklam och film. Hon hoppas att en 
samtyckeslagstiftning kan komma att ha en normerande effekt som 
tydliggör att kvinnors kroppar är deras egna. Detta är några av 
anledningarna till att Socialdemokraterna började driva frågan om en 
samtyckeslagstiftning (intervju Sanne Lennström, S). Även Linda Snecker 
(V) tycker att drivandet av frågan är ett viktigt sätt att förändra både 
lagstiftningen och det normativa i samhället. Det är dessutom delvis en 
fråga hon brinner för personligen, men hon betonar också att hon har ett 
viktigt mandat att utforma Vänsterpartiets rättspolitik, och därför har 
drivit frågan (intervju Linda Snecker, V).  
 
5.2.2 Strategier och mål 
När det gäller de olika gruppernas strategier i drivandet av 
samtyckesfrågan är det svårt att urskilja någon gemensam, eller ens 
uttänkt, strategi. Som tidigare nämnts trycker tjänstemännen på att de 
“bara gjort sitt jobb” och att de således inte har haft någon strategi i hur 
frågan ska drivas. Detsamma gäller experterna, som på många sätt har 
varit betydelsefulla för att forma lagen så att den passar med tidigare 
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lagstiftning och ska kunna implementeras, men som inte har arbetat med 
en särskild strategi. Dock har alla aktörer haft ett gemensamt mål med sitt 
arbete, även om alla inte explicit har uttryckt det; en förändring i lagen. 
Trots att det har funnits delade åsikter i hur den nya lagen ska se ut och 
varför den bör ändras, har de delaktiga aktörerna ändå strävat mot någon 
sorts förändring av den nuvarande lagstiftningen. Elsa Levinson (Fatta) 
berättar om organisationens fokus på att dels ändra lagstiftningen, och 
dels ändra de normer som ligger bakom det sexuella våldet. Fatta har 
jobbat med den här frågan i 4,5 år och har haft en strategi som gått ut på 
att först upplysa om problemet och sedan komma med lösningar. Detta 
har de gjort framförallt genom lobbyverksamhet mot politiker, men också 
genom sociala medier och kulturella kanaler (intervju Elsa Levinson, 
Fatta). 

När det kommer till Socialdemokraternas strategi i drivandet av 
samtyckesfrågan hänvisar Sanne Lennström (S) till regeringens tioåriga 
strategi som började gälla den 1 januari 2017 (Regeringen, 2016). Den 
syftar på olika sätt till att arbeta mot mäns våld mot kvinnor, och att 
utveckla våldsförebyggande insatser (Ibid). För Miljöpartiets del ser 
Agneta Börjesson (MP) den SOU-liknande utredning som Madeleine 
Leijonhufvud skrev som en strategi från Miljöpartiets sida för att visa på 
hur ett riktigt lagförslag skulle kunna se ut (Intervju Agneta Börjesson, 
MP). Detta visar att samarbetet mellan Madeleine Leijonhufvud och 
Miljöpartiet har varit strategiskt. Annika Hirvonen Falk (MP) styrker att 
samarbetet med andra aktörer har varit en form av strategi från 
Miljöpartiets sida: 

“Jag vet inte om det har varit uttalad i nån liksom formell strategi 
från innan valet, men jag skulle nog säga att det absolut, som i 
många frågor, så finns det ju ett intresse av att man får upp en 
opinion i frågor, så där skulle jag nog ändå säga att det är en väldigt 
normal strategi eller vad man ska säga, att man försöker få med sig 
aktörer som tycker likadant, att liksom uttala sig och uttrycka sig 
och så, så det skulle jag nog absolut säga att det, även om jag inte 
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vet om det fanns nåt sånt dokument, typ att ‘vi ska prata med såhär 
många organisationer’, eller så, men däremot så har det ju varit 
viktigt för mig till exempel att kunna ha liksom dialog med 
organisationer som driver den här frågan, och liksom så, självklart.” 
(Intervju Annika Hirvonen Falk, MP) 

 
5.2.3 Feminism 
För att kunna svara på frågan om aktörerna som varit delaktiga i arbetet 
med samtyckeslagstiftningen har varit feminister eller inte, som teorierna 
antar, har jag frågat de intervjuade personerna om de ser frågan som en 
feministisk fråga eller en kvinnofråga, eller inte. De flesta ser den som en 
feministisk fråga, men inte alla. Detta kan ha ideologiska skäl; exempelvis 
ser Ulrika Liljeberg (C) samtyckesfrågan som en fråga om mänskliga 
rättigheter. Hon trycker på att hon inte ser någon jämställdhetsfråga som 
en fråga om feminism utan om mänskliga rättigheter, vilket förklarar att 
hennes syn på samtycke och drivande av frågan inte vilar på feministisk 
grund (intervju Ulrika Liljeberg, C). Tjänstemannen Linda Mohlin vill inte 
svara på hur hon ser på frågan; hon anser hennes åsikt är ointressant 
eftersom hon är opolitiskt tillsatt (intervju Linda Mohlin, 
Justitiedepartementet). 

Elsa Levinson (Fatta) ser samtyckesfrågan som en feministisk fråga. 
Detta, menar hon, beror på att de som är utsatta för det sexuella våldet är 
kvinnor och ickebinära, och att nästan alla som utsätter någon är män. 
Detta gör det till ett brott som är tydligt könsrelaterat, och anledningen 
ligger mycket i den destruktiva manlighetsnormen. Så på så sätt, menar 
hon, blir det en kvinnofråga, men det är ur ett feministiskt perspektiv som 
Fatta driver frågan; även ur mäns perspektiv (intervju Elsa Levinson, 
Fatta). Mari Heidenborg berättar att hon ser frågan “på sätt och vis” som 
en feministisk fråga eller kvinnofråga, och trycker på att en 
samtyckeslagstiftning innebär att man får en mer jämställd syn på 
sexualiteten, vilket gör den till en jämställdhetsfråga (Intervju Mari 
Heidenborg, Högsta domstolen). Flera av riksdagsledamöterna anser att 

32 



frågan är en kvinnofråga och/eller en feministisk fråga, med anledning av 
att 98 % av alla våldtäkter begås av män. Lawen Redar (S) pekar på att 
gärningsmannen ofta är ett offer för en maskulinitetsnorm, och att det är 
en rättspolitik med tydlig feministisk grundanalys (intervju Lawen Redar, 
S). Sanne Lennström (S) ser frågan som en feministisk fråga eftersom 
feminism handlar om lika rättigheter oavsett kön. Om det är en 
kvinnofråga är hon mer osäker på, men lyfter att det “tyvärr” är främst 
kvinnor som engagerar sig i frågan (intervju Sanne Lennström, S). Petter 
Asp ser frågan delvis som en feministisk fråga och en kvinnofråga. Han 
menar att rätten till sexuellt självbestämmande är en fråga om frihet och 
jämställdhet och synen på män och kvinnor, och att det är ett faktum att 
kvinnor i större utsträckning utsätts för sexuella övergrepp och att män i 
högre grad är förövare (intervju Petter Asp, Högsta domstolen). 

Med bakgrund i dessa uttalanden är det tydligt att de allra flesta av 
de jag intervjuat ser frågan som en feministisk fråga. Att alla aktörer som 
varit inblandade i arbetet med och drivandet av samtyckesfrågan är 
feminister går inte att säga, men däremot går det att urskilja ett mönster i 
hur de ser på frågan och vad som har varit drivkraften bakom arbetet; 
nämligen målet med en förändrad lagstiftning, som anses behövas av olika 
anledningar, men framförallt för att förändra strukturer i samhället. 
 
5.3 Har aktörerna samarbetat? 
Utifrån utredningens redogörelse för möten och vilka som deltagit där, 
samt utifrån intervjupersonernas svar, går det att belägga att det har 
förekommit ett samarbete mellan riksdagsledamöter, tjänstemän, 
organisationer och experter. Detta samarbete har sett ut på olika sätt, 
både genom formella möten i riksdagen på initiativ av den 
parlamentariska kommittén, där organisationer bjöds in för att lämna 
synpunkter på lagförslaget, men också genom informella 
vänskapskontakter där information har lämnats och frågan diskuterats. 
Det partiöverskridande samarbetet har också varit en självklar 
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utgångspunkt eftersom det är så utredningen har varit utformad. 
Samarbetet, och hur det har sett ut, beskrivs i följande avsnitt. 
 
5.3.1 Samarbetets struktur 
Under utredningstiden träffades den parlamentariska kommittén elva 
gånger. Utöver dessa sammanträden anordnade man hearings, åkte på 
studiebesök till Skottland och Kanada samt medverkade på seminarier. 
Under dessa tillfällen träffade utredningsgruppen representanter från 
rättsväsendet, akademin, intresseorganisationer, myndigheter och olika 
yrkesgrupper. Bifogat till utredningen finns en bilaga på vilka personer 
som deltog på en hearing den 13 november 2015. Däribland fanns bland 
andra representanter från Brottsofferjouren, Unizon, Fatta, RFSU och 
RFSL (SOU 2016:60). Att tillsätta parlamentariska kommittéer för att 
utreda en fråga är enligt Mari Heidenborg ovanligt; det brukar man spara 
till frågor där man tycker att det är viktigt att politikerna kommer in i ett 
tidigt stadium, för att underlätta riksdagsbehandlingen, berättar hon. Att 
frågan var viktig för henne och att hon hade möjlighet att utforma 
utredningen på det sätt hon själv trodde skulle gynna den framkommer 
flera gånger under intervjun. När vi talar om samarbete med andra 
aktörer säger hon såhär:  

“... det var ju många som ville prata med oss, och jag såg det som en 
fördel att också kunna arbeta på det sättet, så att det var väl ett val 
som jag gjorde, att arbeta väldigt öppet med våra idéer och så då. 
Jag gjorde det för att jag trodde att det… Eller jag, som jag såg det 
så skulle det vara till fördel för arbetet, helt enkelt, att kunna, på ett 
tidigt stadium, innan vi hade arbetat… Annars får man ju liksom, 
den normala gången är annars att man får in synpunkter först i 
remissförfarandet, och då är det för sent att ändra på sina 
ställningstaganden och förslag, utan som jag såg det så tyckte jag det 
var bra att redan från början få in dom här viktiga aspekterna, för 
att kunna dels kanske ta hänsyn till i en utformning men också 
kunna bemöta olika saker som kom fram i dom här diskussionerna, 
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så jag såg det som ett positivt inslag.” (intervju Mari Heidenborg, 
Högsta domstolen)  

 
Mari Heidenborg understryker alltså att det var ett positivt inslag att 
samarbeta med andra aktörer, och ett val som gjorde för att hon ansåg att 
det skulle vara till fördel för arbetet, något som styrker att samarbetet har 
varit betydelsefullt för vändningen i frågan om en samtyckeslagstiftning. 
Samarbetet mellan riksdagsledamöterna och expertgruppen i kommittén å 
ena sidan och organisationer och myndigheter som hade inputs på 
lagförslaget å andra sidan var alltså en förutsättning för utredningens 
arbete.  

“Så att vi hade ganska mycket kontakter med just det civila 
samhället, för att just kunna, dels inhämta deras synpunkter och 
åsikter, men också så att säga provtrycka våra idéer, hur det skulle 
tas emot, en sån här reglering, och så vidare, så att, det var väl 
möjligtvis det som skilde det här arbetet åt från andra utredningar 
som jag har varit delaktig i eller läst, att man hade så pass mycket 
kontakt med just intresseorganisationer.” (Intervju Mari 
Heidenborg, Högsta domstolen) 

 
Maria Andersson Willner (S) bekräftar bilden av att det funnits ett brett 
samarbete när det gäller utredningen. Delar av kommittén har haft 
konsultationer med vård, civilsamhällesorganisationer och med polisen. 
Expertgruppen har varit med på kommittémöten och samarbetet har 
utgått från ett “givande och tagande” (intervju Maria Andersson Willner, 
S). Vad gäller samarbetet mellan tjänstemännen och andra aktörer svarar 
Linda Mohlin att det har skett genom remissförfarandet.  

“Och sen skedde det också några förankringsmöten kan man väl 
säga, mot slutet då innan, ja men när det här var liksom klart så 
hade vi en del, då hade politikerna ett antal möten med Fatta och 
några andra organisationer, och då var vi med som experter för att 
berätta och svara på frågor och sådär, men ja, som i alla 
lagstiftningsprojekt, det sätt som dom kan påverka en ny lagstiftning 
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är ju såklart genom remissförfarandet, det är det det är till för, att få 
in synpunkter från alla som är berörda av olika lagförslag. /.../ Vi 
tjänstemän kommer in så sent i processen. I första ledet i processen 
där vi hamnar, det är ju att vi är experter, som min huvudman 
Viveca var expert i utredningen, men det är ju också opolitiskt, då 
ska hon ju bara, eller hon ska ju redogöra för hur straffrätten ser ut 
/.../ deras bollplank så att säga, som expert, som juridisk expert när 
det dyker upp frågor liksom, hur ser gällande rätt ut, då finns hon 
med, som expert i straffrätt helt enkelt, och expert på sexualbrott. 
Men återigen, vi är ju hela tiden opolitiskt tillsatta” (Intervju Linda 
Mohlin, Justitiedepartementet). 

 
För Fatta har samarbetet med andra aktörer också varit viktigt. Elsa 
Levinson (Fatta) menar att en av arenorna organisationen har verkat i är 
den politiska; man har haft möten med politiker och skrivit debattartiklar 
riktade till politiker. Hon lyfter att samarbetet med andra aktörer har varit 
en del av Fattas strategi. 

“Ja, alltså framförallt den här strategin att ta in andra experter, som 
kvinno- och tjejjourerna, dom är ju dom som tar hand om dom 
som har blivit utsatta, så dom sitter ju på enormt mycket erfarenhet, 
så det har ju verkligen varit såhär ‘okej, men om vi ska driva den här 
frågan så måste vi ju ha experter med som kan… som kan förklara 
hur skadligt det här är faktiskt’, och sen har vi ju tagit med, vi har ju 
fått massa hjälp ifrån Södersjukhuset, som har forskat massa på det 
här /.../ och sen det juridiska har vi ju också valt… och det här har 
ju varit väldigt, ja men, strategiskt, plus att det här är ju underbara 
människor att jobba med, dom gör ju ett amazing jobb, så det är ju, 
ska vi jobba med den här frågan är det ju bara självklart att vi tar in 
experter. Men då har det ju varit liksom strategiskt att ta in 
experterna för att säkerställa en kvalitet på det vi säger och det vi 
gör. /.../ Vi har flera politiker som har hört av sig till oss för att 
dom vill ha ‘vad är Fattas argument för en samtyckeslag?’ Och sen 
har vi ju haft politiker som har bara såhär ‘ja men jag vill påverka 
internt mitt parti, jag har skrivit den här debattartikeln, kan vi skriva 
det här tillsammans liksom?’ 
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Och då har ni gjort det? 
Ja, beroende på vad då syftet är. Är det för att få ett parti att förstå 
internt, liksom, vikten av det hela, då har vi gjort det. Annars är vi 
ju, vi är ju politiskt obundna. Så att, men om vi däremot ser att ‘det 
här kan vi, tillsammans har vi en gemensam åsikt som kan ge en 
stor nytta och förändra’, då har vi valt att skriva tillsammans med 
olika partier, oberoende vad dom är på skalan” (Intervju Elsa 
Levinson, Fatta). 

 
Citatet visar att samarbetet mellan Fatta och experter inom sjukvård och 
juridik har varit strategiskt, medan samarbetet med politiker istället har 
haft ett utbildningssyfte, internt inom olika partier. Sanne Lennström (S) 
berättar att kontakten och samarbetet med Fatta och andra organisationer 
har handlat om att samla in kunskap och information om 
samtyckesfrågan (intervju Sanne Lennström, S). Fatta har även haft ett 
brett samarbete med experten Madeleine Leijonhufvud. I sin bok Svensk 
sexualbrottslag - En framåtsyftande tillbakablick (2015) beskriver Madeleine 
Leijonhufvud det samarbetet såhär: 

“Fatta-kampanjen startade med Umeåfallet /…/ Den växte till en 
folkrörelse, ledd av unga människor vars engagemang - och 
kunnande - imponerade. För mig var det mycket positivt att få vara 
med och stötta deras arbete. De sökte argument, ville ha hjälp med 
konkreta lösningsförslag, och vi har haft och har fortsatt en 
spännande och givande kontakt.” (Leijonhufvud, 2015:89) 

 
Hon har även samarbetat med Miljöpartiet; som tidigare nämnts skrev 
hon år 2008 på uppdrag av Miljöpartiet en utredning. Samarbetet kring 
samtyckeslagstiftningen i stort beskrivs också i boken. 

“Det är en ovanlig händelsekedja vi ser här - intressant som 
exempel på samspel juridik-politik. Dagens informationsteknik och 
därmed följande möjligheter att snabbt nå ut och påverka brett har 
ställt gamla politiska spelregler på ända” (Leijonhufvud, 2015:11) 
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Samspelet juridik-politik tycks vara vad som kännetecknar samarbetet 
kring samtyckeslagstiftningen, både i utredningens arbete och i drivandet 
av frågan. Lawen Redar (S) menar att mycket påverkansarbete har skett 
riktat mot politiker, men även att hon själv har vänt sig till organisationer 
som exempelvis Fatta, för att skapa dialog. Vad gäller samarbetet över 
partigränser menar hon att den parlamentariska utredningen har utgjort 
en grund för ett samarbete och en samstämmighet mellan alla partier 
bortsett från Sverigedemokraterna. 

“Det finns ju samarbeten som man är glad över, alltså när det finns 
en stark folklig förankring, och när folket driver på, då blir det ju 
också mycket lättare och snabbare för någon som är politiskt vald, 
att arbeta med just den frågan. Det tar ju mycket längre tid om det 
inte finns en allmän uppfattning och det inte finns samma tryck i en 
sakfråga, då tar det faktiskt längre tid. Så den typen av väldigt 
oreglerat samarbete, men ändå samarbete, den är väldigt väldigt 
bra.” (Intervju Lawen Redar, S) 

 
Vidare berättar Lawen Redar att hon mött upp de aktörer som delar 
samma uppfattning för att få en bild av vad som vore en bra juridisk 
lösning på frågan. Exempel på en sådan person är Petter Asp som är 
Lawen Redars gamla lärare på juristprogrammet på Stockholms 
universitet (Ibid). Detta är ett intressant exempel på informellt samarbete 
där kontakter har använts i syfte att utbyta kunskap och information. 
Petter Asp själv beskriver samspelet juridik-politik på följande sätt: 

“Det finns ju en politisk dimension som handlar om att driva 
frågan. Sedan tillkommer ju en juridisk dimension som handlar om 
att omvandla det hela till en bra rättslig reglering och delvis går 
dimensionerna ihop. Vad gäller den mer politiska dimensionen har 
många varit av betydelse, bland jurister bör särskilt Madeleine 
Leijonhufvud nämnas, men också Fatta osv. och liknande 
organisationer (man kan förstås gå mycket längre tillbaka och se hur 
diskussionen om sex och samtycke har utvecklats). Sedan tror eller 
hoppas jag ju att det arbete som bedrevs i Sexualbrottskommittén 
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hade stor betydelse för att nå fram till en reglering som gick hela 
vägen fram till proposition (där vi är nu)” (Intervju Petter Asp, 
Högsta domstolen). 
 

Linda Snecker (V) menar, till skillnad från de andra informanterna, att det 
inte förekommit något samarbete över partigränserna och inte heller 
mellan Vänsterpartiet och någon annan aktör (intervju Linda Snecker, V). 
Detta låter märkligt, men kan förklaras av att hon inte varit lika involverad 
som de andra aktörerna jag har intervjuat i det samarbete som jag menar 
har funnits. Hon har skrivit motioner i frågan om en samtyckeslag men 
har inte nämnts av de andra aktörerna som en nyckelperson, vilket tyder 
på att hon stått utanför det samarbete som förekommit. 

Sammanfattningsvis är aktörerna något oense om hur samarbetet 
mellan dem egentligen har sett ut. En förklaring till detta är att ett 
samarbete bör förstås som dynamiskt och alltså ser olika ut beroende på 
vem som deltar i det. Vissa delar av samarbetet har varit formellt och 
utstuderat, framförallt i den parlamentariska kommitténs arbete och 
samarbete med civilsamhällesorganisationer. Även Fattas samarbete har 
många gånger varit strategiskt, exempelvis tycks samarbetet med 
Madeleine Leijonhufvud varit en strategi för att förankra argument i 
forskning. Madeleine Leijonhufvuds samarbete med Miljöpartiet var 
också strategiskt för att nå målet med en ändrad lagstiftning. Det har 
också förekommit mer informella samarbeten, exempelvis det mellan 
Lawen Redar (S) och Petter Asp, som verkar ha varit mer likt en dialog 
och ett informationsutbyte gamla bekanta emellan. 
 
6. Diskussion 
I detta avslutande avsnitt presenteras de slutsatser som analysen lett fram 
till, för att på så sätt besvara frågeställningen Har det förekommit ett samarbete 
mellan aktörer i frågan om en samtyckeslagstiftning, och hur har det i så fall sett ut? 
Den andra frågeställningen, Har det eventuella samarbetet varit betydelsefullt för 
den politiska vändningen i frågan?, diskuteras utifrån tidigare forskning och 
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det empiriska materialet. Här diskuteras också om syftet med studien är 
uppfyllt; att studera kvinnligt samarbete i politiken och undersöka en 
aspekt av hur feministisk politik bedrivs idag; nämligen samarbetet mellan 
aktörer och huruvida det är betydelsefullt för feministisk politik. Studiens 
metodologiska för- och nackdelar diskuteras också utifrån resultatet. 

I den här undersökningen har jag studerat karaktären av samarbetet 
kring frågan om en samtyckeslagstiftning, med fokus på nyckelaktörer och 
deras egenskaper. De som har ingått i samarbetet kring frågan är 
riksdagsledamöter, organisationer, tjänstemän och experter, de flesta 
kvinnor. De flesta har sett frågan som en feministisk fråga, och har strävat 
mot ett mål som är en ny lagstiftning. Detta har de gjort av personliga skäl 
för att de brinner för frågan, eller av en stark folkvilja och en stark 
opinion i samhället. Några av aktörerna har haft uttalade strategier i hur 
arbetet med samtyckesfrågan ska gå till, andra har arbetat med frågan för 
att det ingår i deras arbetsuppgifter, men för de flesta har arbetet snarare 
bestått i att ha dialog och informella kontakter för att skaffa sig 
information och kunskap. 

För att besvara studiens beskrivande frågeställning, vilket också är 
mitt empiriska bidrag, har det analyserade resultatet visat att det finns och 
har funnits ett samarbete kring frågan om en samtyckeslagstiftning. Detta 
samarbete har uppfattats något olika av de aktörer som ingått i det, men 
för alla har det inneburit en tillgång vad gäller kunskaps- och 
informationsutbyte. I arbetet med utredningen som ligger till grund för 
den nya samtyckeslagen har samarbetet varit formellt och på förhand 
utstuderat, av framförallt den parlamentariska kommitténs ordförande 
Mari Heidenborg. Andra samarbeten har varit mer informella och 
grundade i vänskapsrelationer och kontakter. Samspelet juridik-politik har 
präglat samarbetets struktur, och har av många intervjupersoner beskrivits 
som viktigt och betydelsefullt. Juristernas roll har framförallt varit att 
arbeta med utformningen av lagen, komma med inputs och upplysa andra 
aktörer om gällande rättsläge. Detta samspel leder in på diskussionen 
kring studiens andra frågeställning. Tidigare forskning har visat att 
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samarbetet mellan olika aktörer har en betydande effekt för 
möjliggörandet av feministisk policy, vilket betyder att ett samarbete i sig 
har betydelse, och är en viktig förutsättning, för att en feministisk fråga 
ska få genomslag. Detta är ett belägg för att det samarbete som har 
förekommit också har varit betydelsefullt för den politiska vändningen i 
samtyckesfrågan. De aktörer jag har intervjuat i denna studie som anser 
att ett samarbete har förekommit, har också tryckt på den betydande 
effekt det har haft för att ett lagförslag nu har kunnat läggas fram. Det de 
framförallt har pekat på är kunskapsutbytet och opinionsbildningen, som 
har haft betydelse för vändningen i frågan. Jag har alltså kunnat visa att 
det har förekommit ett samarbete i frågan om en samtyckeslag, hur det 
har sett ut, och att det har haft betydelse för den politiska vändningen i 
frågan. På så sätt är även studiens syfte uppfyllt. 

Mitt teoretiska bidrag är den feministiska triangel som jag skapat 
utifrån resultatet. Denna triangel består av nyckelaktörerna i samarbetet 
kring samtyckeslagstiftningen, som präglas av att organisationer och 
riksdagsledamöter får information och kunskap genom formella eller 
informella kontakter med experter inom juridik, såväl forskare som 
tjänstemän på området. Eftersom både tjänstemännen och experterna har 
visat sig vara juridiskt tunga grupper har jag valt att placera dem i samma 
“hörn” av min feministiska triangel, som jag kallar Trianglar av kunskap. 
Jag väljer att kalla den så eftersom det genom mitt empiriska material har 
framkommit att framförallt juristernas kunskap och expertis har präglat 
samarbetets karaktär i frågan om en samtyckeslagstiftning. 
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Figur 4. Trianglar av kunskap 
 
Som tidigare nämnts bör triangeln förstås som mer dynamisk än i figuren. 
Mitt resultat har visat att det funnits flera olika typer av samarbeten 
mellan olika aktörer i samtyckesfrågan, flera olika strategier och 
drivkrafter bakom arbetet med frågan, och aktörer som inte hållit med 
varandra om vilken lösning som är den bästa. 

Utgångspunkten för att besvara studiens frågeställningar samt 
uppnå undersökningens syfte har varit en systematisk analys av det 
empiriska materialet, intervjusvar. Utifrån dessa förutsättningar är 
frågeställningarna besvarade och syftet uppfyllt, men det finns svagheter i 
studiens urval med tanke på undersökningens begränsade omfång. I 
vidare studier av detta ämne vore det optimala att få tag på fler personer 
som varit betydelsefulla i arbetet med samtyckesfrågan, för att få en 
djupare förståelse för samarbetets karaktär och dessutom kunna belägga 
det med fler intervjusvar. En viktig slutsats som går att dra utifrån denna 
studie är att samarbeten i olika former spelar en viktig roll i feministiska 
politiska frågor, och att det är en form av strategi som används för att få 
igenom feministisk policy även 2018. 
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8. Bilagor 
8.1 Bilaga 1: Intervjuguide 
Tema 1: Bakgrundsfakta 

- Vad är ditt namn och din ålder? 
- Hur länge har du arbetat inom 

organisationen/partiet/myndigheten/universitetet/departementet 
- Vilka är dina uppdrag? 

Tema 2: Samtyckesfrågan 
- På vilket/vilka sätt har du/ni jobbat med samtyckesfrågan? 
- Varför började du/ni driva frågan? 
- Ser du/ni frågan som en kvinnofråga och/eller feministisk fråga 

och varför? 
Tema 3: Tidsordning 

- Var kom idén ifrån? 
- När började ni driva frågan? 
- (När tog partiet officiellt ställning + finns det någon skriftlig källa 

på det?) 
Tema 4: Samarbete 

- Vilka andra aktörer/personer tror du har varit viktiga i att frågan 
fått så stor genomslagskraft? 

- Har ni samarbetat med några i frågan? Om ja: vilka har ni 
samarbetat med och varför? 

Tema 5: Strategi 
- Har ni haft en uttalad strategi i drivandet av samtyckesfrågan? 
- Har det eventuella samarbetet varit en strategi? 
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