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Sammandrag 
Denna studie syftar till att analysera effekten som media och framförallt MeToo-rörelsen haft på 

Sveriges riksdags beslut om en skärpt sexualbrottslag byggd på frivillighet. Med hjälp av 

dagordningsteorin analyserar studien massmedias möjlighet att forma den politiska agendan. 

Genom att spåra den politiska arbetsprocessen från statens offentliga utredning till beslutet om ett 

införande av en samtyckesreglering, synliggörs inte bara vilka beslut som tas utan också vilken 

grund det finns till besluten. Studien undersöker därmed även hur riksdagens motiverar till valet att 

godkänna propositionen om en samtyckesreglering baserad på frivillighet. Studiens resultat baseras 

utifrån den 2016 års statliga utredning om skärpt sexualbrottslag, regeringens propositions 

2017/18:177 och Justitieutskottets betänkande i ärende om skärpt sexualbrottslag.  

Studien synliggör de tidigare statliga utredningar om skärpt sexualbrottslag och även de brister som 

tydliggjorts som existerar i svensk lagstiftning för att slutligen analysera kopplingen mellan MeToo-

kampanjen och beslutet om skärpt sexualbrottslagstiftning. Studien visar att den feministiska 

kampen för ett jämställt pågått under en lång period men att MeToo-kampanjen kan ha varit en 

bidragande faktor till att beslutet om en samtyckesregleringen byggd på frivillighet slutligen 

röstades igenom av riksdagem. Slutsatsen blir därmed att massmedia kan ha format den politiska 

dagordningen och på så vis även beslutet om en samtyckesreglering byggd på frivillighet.  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 1. Inledning 
  

 Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i brottsbalken och  

 i rättegångsbalken. Syftet är att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till   

 personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande.  1

I samband med MeToo- rörelsen etablering i Sverige riktades stor uppmärksamhet åt de pågående 

sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling som fortgått gentemot kvinnor. Där flera 

profiler och privatpersoner kom att problematisera den diskriminering och överfall av kvinnor som 

fått fortgå i samhället utan vidare konsekvenser.  2

Som en effekt av MeToo- rörelsen synliggjordes det att regeringens resurser för att bekämpa 

samhällets sexuella trakasserier och sexuella våld varit bristfälliga. De bristande resurserna fick 

svenska folket att reagera och arbetet mot en skärpt lagstiftning kom att etablera det vi idag kallar 

”Samtyckeslagen”. Denna studie kommer därför analysera sambandet mellan MeToo-rörelsens 

etablering med införandet av skärpt sexuallagstiftning byggd på frivillighet.  3

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att analysera effekten som MeToo- rörelsen och massmedia har haft på 

svensk politik, med utgångspunkt i sambandet mellan förslaget om skärpt lagstiftning kring 

sexualbrott som implementerades i svensk lagstiftningen augusti 2018.  

För att uppfylla syftet med uppsatsen har följande frågeställningar utformats. 

• Hur motiverar riksdagen sitt beslut om skärpt lagstiftning kring sexualbrott?  

•  Vilken roll spelar media och MeToo-rörelsen för att beslutet om skärpt lagstiftning vid 

sexualbrott skall etableras? 

 2017/18: JuU29, s. 11

 Regeringskansliet (2019) ”Metoo ger avtryck i vårbudgeten”2

 Regeringskansliet (2019) ”Metoo ger avtryck i vårbudgeten”3
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1.2 Metod  
1.2.1 Kvalitativ textanalys 

Denna studie kommer att genomföras genom det metodiska tillvägagångssättet kvalitativ textanalys. 

Att studera ett fenomen genom kvalitativ textanalys skapar möjlighet att studera samband mellan 

meningar och meningsuppbyggnad. Den kvalitativa textanalysen går ut på att fram väsentligt 

innehåll genom noggrann läsning av en texts olika delar och tolkning av textens helhet. Genom att 

undersöka valda texter skapar en kvalitativ studie möjlighet att tolka och forma en bredare analys än 

en kvantitativ metod. Detta genom att finna det dolda resultat som tas fram utifrån intensiv läsning. 

Detta skapar en möjlighet att forma nya tankemönster och därmed nå en djupare typ av kunskap. 

Däremot kan en kvalitativ metod innebära en risk att författarens egna tolkning inte är densamma 

som andras. Just för att tolkning formas av författarens egna erfarenheter. Det blir därför inte den 

absolut kunskap som den kvantitativa metoden hade kunnat förväntats uppnå.   4

Denna studie kommer baseras utifrån en empirisk förklarande undersökning som är teori 

konsumerande det innebär att fallet kommer vara en central del för denna undersökning. Det är 

därmed händelsen och processen av en samtyckesreglering som kommer att vara central.  5

Textanalysen kommer att vara teorikonsumenade.  Att använda sig av en teori kan bidra till att ge 

förklaring till ett eller flera samhällsfenomen, i detta fall hur massmedia kommit att påverkat 

riksdagens beslut om skärpt sexualbrottslag.   

1.2.2 Processspårning 

Vidare kommer den kvalitativa textanalysen baseras utifrån en så kallad processpårning för att få en 

förståelse kring logiken bakom det politiska beslut som resulterat i det som idag benämns som 

”Samtyckeslagen”. Processpårning är en form av vetenskaplig metod som används för att analysera, 

utveckla och skapa samband genom att identifiera så många likheter som möjligt i en process. 

Syftet i en  processspårning är att finna och bekräfta de kausala mekanismer som sammanbinder 

orsaker med utfall.  6

  Essaiasson. Peter, Gillijam. Mikael, Oscarsson. Henrik, Towns. Ann, Wängnerud. Lena, Metodpraktikan: Konsten att studera 4

samhälle, individ och marknad, s. 211

 Essaiasson. Peter, Gillijam. Mikael, Oscarsson. Henrik, Towns. Ann, Wängnerud. Lena, Metodpraktikan: Konsten att studera 5

samhälle, individ och marknad, s. 89

 Essaiasson. Peter, Gillijam. Mikael, Oscarsson. Henrik, Towns. Ann, Wängnerud. Lena, Metodpraktikan: Konsten att studera 6

samhälle, individ och marknad, s. 129
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Processspårningen menar att det intressanta i studien är processen och inte utfallet. Genom att 

studera en längre kedja av händelseförlopp kan författaren skapa en ökad förståelse till hur 

processen lett till ett specifikt utfall. Forskare diskuterar om att det i många samhällsprocesser finns 

en form av spårbundenhet (path dependency), det innebär att när spåren är lagda blir resterande 

historia förutsebar och förståbar.  7

1.3 Teori och begreppsdefinationer 
1.3.1 Centrala begrepp 

Jämställdhet - Jämställdhet  är ett återkommande politiskt begrepp i denna uppsats. Jämställdhet 

definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom 

samhällets alla områden. Det innebär inte bara jämn könsfördelning utan även att uppmärksamma 

attityder, normer, värderingar och ideal som på ett avgörande sätt påverkar män och kvinnors 

livsvillkor.  8

Sexualbrott - Ytterligare ett begrepp som är återkommande i denna uppsats är sexualbrott. Ett 

sexuellbrott är ett uttryck för en individs bristande respekt för en människas rätt till sexuell 

integritet och sexuellt självbestämmande. Brottsrubriceringen sexualbrott innefattar våldtäkt, 

sexuellt övergrepp, sexuellt ofredande och koppleri.  9

Samtycke - Med samtycke innebär det att en person intygar på att denna vill delta i en handling. Det 

innebär att en gärning som annars skulle varit straffbar, kan innebära ansvarsfrihet genom att 

parterna agerat i samtycke med varandra.  10

Patriarkat - Patriarkatet definieras som det samhällssystem där den politiska makten, både inom 

hushållet och i det offentliga innehas av äldre män. Där kvinnor inte deltar i formella 

beslutsfattandet.  11

 M Essaiasson. Peter, Gillijam. Mikael, Oscarsson. Henrik, Towns. Ann, Wängnerud. Lena, Metodpraktikan: Konsten att studera 7

samhälle, individ och marknad,s.130

 Jämställdhetsmyndigheten, ”Vad är jämställdhet?” 8

 Polisen, ”Sexualbrott- lagar och fakta”9

 National Encyklopedin, ”Samtycke” 10

 National Encyklopedin, ”Patriarkat”11
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1.3.2 Dagordningsteorin 

En central teori för kommande studie är dagordningsteorin (Agenda Setting Theory). 

Dagordningstoerin kom att utvecklas i samband med det amerikanska presidentvalet 1968 av 

Maxwell McCombs och Donald Shaw. Forskarna kom att genomföra en mindre 

intervjuundersökning om massmedias inflytande på väljares prioriteringar. Undersökningen 

resulterade i att väljarnas prioriteringar stämde nästan exakt överens med massmedias senaste och 

högst rapporterade ämnen.  Sedan det amerikanska presidentvalet 1968 har McCombs och Shaw 12

kompletterat sin forskning med hundratal empiriska undersökningar av massmedias 

dagordningsmakt. Vilket resulterat i bevis på massmedias inflytande över allmänheten inom ett 

flertal samhällsfrågor.  13

I samband med att McCombs och Shaws dagordningsteori under 1970-talet publicerades 

synliggjordes det faktum att de frågor som prioriteras av media också är de frågor som tenderar att 

vara viktiga för väljarna i samhällsdebatten. Det innebär att massmedierna har en form av makt att 

forma vilka frågor som människor uppfattar som viktiga.  Dagordningsteorin menar att samhället 14

styrs utav tre olika typer av dagordningar allmänhetens dagordning, massmedias dagordning och 

den politiska dagordningen. Massmedias dagordning är det urval av nyheter som publiceras i 

nyhetsbevakning. Allmänhetens dagordning formas av allmänhetens intressen och den politiska 

dagordningen är helt enkelt de beslutande organens politiska intresseområden till stor del formade 

av allmänhetens intressen.  15

Massmedia skapar genom sin nyhetsbevakning olika typer av mönster. De här mönsterna styr vilka 

samhällsfrågor som når ut till allmänheten.. McCombs och Shaws menar att det en form av 

överföring av prioritering i en fråga. Med detta menar forskarna att allmänheten i allra högsta grad 

påverkas av massmedias mönster i nyhetsbevakningen och på så vis blir de mest dominerande 

samhällsfrågorna för allmänheter de viktigaste samhällsfrågorna.  Det är därmed massmedia som 16

 McCombs. M, ”Att påverka den allmänna opinionen” s. 27-2812

 McCombs. M, ”Att påverka den allmänna opinionen”, s. 3113

 McCombs. M, ”Introduktion” s. 10 14

 McCombs. M, ”Att påverka den allmänna opinionen”, s, 4415

 McCombs. M, ”Att påverka den allmänna opinionen”, s. 2716
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formar den aktuella dagordning som styr de allmännas intressen och på så vis även den politiska 

debatten.  17

McCombs och Shaws ”dagordningsteori” visar att massmedia har en stor makt att sätta 

dagordningen och bestämma över vad samhället skall prioritera för frågor i samhällsdebatten.  

Massmedia har tre olika typer av funktioner det är att bevaka omgivningen, skapa samförstånd 

mellan olika samhällsgrupper och föra vidare kultur. Massmedias dagordning styr i allra högsta grad 

samförståndet med samhället men även kulturförmedligen och omvärldsbevakningen.  McCombs 18

och Shaws menar därför att medias inflytande över att sätta dagordningen genom mönster ofta sker 

oavsiktligt eftersom kravet på att organisera medier på ett litet utrymme ofta leder till att en del 

nyheter får mer plats en andra. Men oavsett om det är avsiktligt eller inte ger valet av nyheter ett 

starkt intryck till läsaren.   19

Med agendasättande innebär det en aktörs möjlighet att skapa uppmärksamt i samhället åt ämnen 

som massmedierna valt. Detta innebär att medierna inte reflekterar över den faktiska verkligheten 

utan snarare skapar den. Det innebär även att medias koncentration på specifikt valda ämnena gör 

att läsarna uppfattar vissa ämnen viktigare än andra.  20

Denna uppsats kommer med grundresonemang i McCombs och Shaws ”dagordningsteori” studera 

hur massmedias uppmärksamhet av MeToo- rörelsen kom att etablera en ny form av dagordning 

kring sexualbrottsfrågan. Dagordningsteorin anses som en lämplig teoriperspektiv just för att det 

diskuterar den omtalande mediaeffekten och detta förväntas vara användbart för att analysera 

effekten av MeToo-rörelsen på ett riksdagsbeslut.  

1.4  Avgränsningar  
Denna studie gör en analys av specifikt riksdagsbeslutet om samtyckesreglering och medias 

påverkan på just detta beslut. Eftersom MeToo-rörelsen är en globaliserad rörelse som är etablerad i 

hela världen blir hela rörelsen ett omfattande forskningsområde. Studien kommer därför avgränsas 

till specifikt utvalda områden. Denna studie syftar därför till att fokusera på MeToo-rörelsen 

 McCombs. M, ”Introduktion” s. 10 17

 McCombs. M, ”Masskommunikation och samhälle”, s. 17218

 McCombs. M, ”Att påverka den allmänna opinionen”, s, 4419

 Svenska dagbladet, (2016) ”DN och agendajournalistiken”  20
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etablering i Sverige och dess påverkan på svensk politik istället för den globala etableringen av 

MeToo och dess påverkan på internationell politik. Genom att undersöka de bakomliggande 

processer och förarbeten som resulterat i vad som i folkmun idag kallas samtyckeslagen.  

Ytterligare en avgränsning som görs är att uppsatsen kommer att utgå från riksdagens beslut 

angående skärpt sexuallagstiftning med utgångspunkt i statens offentliga utredningen om ett 

starkare skydd för den sexuella integriteten, SOU 2016:60. Utredningen utreder flera brister i 

sexualbrottslagstiftningen men denna studie fokuserar framförallt på regleringen om att deltagandet 

i en sexuell handling skall vara frivilligt. Vidare kommer resultatet undersöka de förarbeten som 

resulterade i att riksdagen under maj 2018 fattade ett beslut om en samtyckeslagstiftning. Detta 

genom Regeringens proposition och Justitieutskottets betänkande kring beslutet om en skärpt 

lagstiftning kring sexualbrott och slutligen även beslutet av riksdagen. Detta för att få en 

överskådlig bild av processen till beslutets faktiska utfall.  

1.5 Material 
Materialet för denna studie baseras framförallt på regeringens statliga offentliga utredning om 

skärpt sexualbrottslag SOU 2016:60 utförd av en utvald sexualbrottskommité. Men även på 

regeringens framlagda proposition, Prop. 2017/18: 177 och även det berörda departementets 

Justitieutskottets betänkande om införandet av en sexualbrottslag 2017/18 JuU29. Detta för att 

analysera de berörda enheternas agerande i frågan om en samtyckeslagstiftning.  

Valet av material baseras utifrån målsättningen om att få fram ett så pålitligt samt detaljrik 

processväg som möjligt. För att få en korrekt information om arbetet bakom ett visst beslut, anses  

det lämpligt att använda det bakgrundsmaterial som format grunden till beslutet av en 

samtyckesreglering byggd på frivillighet, därför tas beslutet att använda statliga utredningar, 

propositioner och betänkanden som material. Genom att använda ett material som baseras på en 

utredningar utgivna av staten som också genomfört utredningen gör att källan känns pålitlig. Även 

propositionen och betänkandet utfört av Justitiedepartementet är förstahandshällor utgivna av 

statliga myndigheter och har hög realibitet. Valet att använda just Justitiedepartementet och dess 

betänkande har att gör med att det i fallet om samtyckesregleringen var Justitedepartementet som 

var ansvariga.  
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1.6 Disposition 
Uppsatsen är disposionerad efter fem olika delar. Uppsatsen inleds med ett första inledningskapitel 

där syfte, frågeställningar, teori, metod, avgränsningar, material och disposition presenteras. Detta 

för att få bakgrundskunskap till de val och riktning studien kommer att ta. I studiens andra kapitel 

presenteras bakgrunden till både feminismen etablering på svensk politik, avgörande feministiska 

framsteg i form av lagförändringar och även MeToo rörelsens framväxt och etablering i Sverige. 

Avslutningsvis avslutas bakgrundskapitelet med information om de tidigare statliga offentliga 

utredningar om skärpt sexualbrottslag i form av samtyckesregleringar.  

Detta följs av studiens tredje kapitel där det empiriska materialet presenteras, det är här det 

metodologiska angreppssättet processpårning  blir centralt. Fokuset ligger här på att presentera den 

statliga offentliga utredning som i tur ledde till en proposition. För att sedan presentera den 

processväg i form av en framlagd proposition till justitieutskottets betänkande som ledde fram till 

ett beslut om en samtyckesreglering byggd på frivillighet.  

Studiens fjärde kapitel kommer analysera på händelseförloppet och processen mot en 

samtyckesreglering för att slutligen applicera dagordningsteorin på studiens empiriska material. 

Detta för att kunna besvara studiens frågeställningar för att slutligen kunna presentera slutsatser i 

studiens femte kapitel. 
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2. Bakgrund  
Denna del av studien har till syfte att synliggöra för bakgrundskunskap inom området. Genom att 

synliggöra det feministiska arbetet som bedrivits i svensk politik men även fakta om MeToo-

rörelsens etablering i världen och framförallt Sverige.  

2.1 Feminism i svensk politik  
Kampen om kvinnans lika rättigheter har under årtionden präglat den politiska debatten. Under 

1970-talets kvinnorörelse växte feminism fram som ett fenomen i det svenska samhället som kom 

att beteckna kvinnors kamp för ett jämställt samhälle. Den tidiga kvinnorörelsen utmärkte sig för 

kampen om lika juridiska rättigheter och lika sociala villkor där utgångspunkten genomsyrades av 

kampen mellan könen och kvinnoförtrycket.  21

Feminism fungerar i dagsläget både som en ideologi och målsättning där kampen för kvinnors lika 

rättigheter med män kommit att prägla den feministiska jämställdhetsdebatten för att utöka kvinnors 

villkor och maktordningar.  22

Sverige beskrivs i många fall som en feministisk utopi. Mycket pågrund utav att jämställdhet är en 

avgörande prioritering för den svenska regeringen i beslut och tilldelning av resurser. Jämställdhet 

mellan män och kvinnor har kommit till att bli en form av statsrättslig norm och politisk mål i 

Sverige.  Med hjälp av en feministisk regering kan jämställdhetsperspektivitet finnas med i 23

politikens utformning i nationellt- och internationellt arbete.  Målet för svensk jämställdhetspolitik 24

är att kvinnor och män ska kunna ha makt att forma samhället och sin egna liv.  25

Det övergripande målet om jämställdhet fokuserar på att förändra samhällsstrukturen. Som en del 

av jämställdhetsarbetet har regeringen framställt sex jämställdhetspolitiska delmål med syfte att 

säkerställa det forsatta arbetet för ett jämställt samhälle. Det sjätte delmålet är ett specifikt utformat 

för att mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Det innebär att alla individer skall ha samma möjlighet 

 Gemzöe. L, ”Feminism”, s. 43 21

 National Encyklopedin (2019), ”Feminism”22

 Jämställdhetsmyndigheten,”Sveriges jämställdhetspolitik” 23

 Regeringskansliet, ”Feministisk regering”24

 Jämställdhetsmyndigheten,”Sveriges jämställdhetspolitik” 25
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till kroppslig integritet. Delmålet omfattar alla typer av fysiskt och psykiskt väl som riktas mot 

kvinnor och flickor.  26

2.2 Tidigare svenska feministiska lagförändringar 
Här nedan presenteras ett urval av de lagändringar och samhällsförändringar som bidragit till 

utvecklingen av ett jämställt svensk samhälle. Syftet med att synliggöra de processer samhället 

genomgått är att tydliggöra att förändringen för ett jämställt samhälle är något som pågått under en 

lång period.  

1919: Svenska kvinnor får allmän rösträtt och kan i samband med det, bli valbara till riksdagen. 

1921: Gifta kvinnor blir myndiga vid 21 årsålder.  

1935: Kvinnor får rätt till folkpension. 

1939: Kvinnor får inte längre sparkas från sina jobb pågrund av graviditet eller giftermål. 

1944: Homosexualitet är inte längre kriminellt.  

1947: Första kvinnan väljs in i regeringen.  

1965: Våldtäkt inom äktenskapet blir olagligt.  

1979: Jämställdhetslagen stiftas. 

1982: Alla formar av misshandel gentemot kvinnor blir brottsliga. 

1998: Sverige stiftar en lag om våld gentemot kvinnor. 

2006: Ett nytt jämställdhetspolitiskt mål införs. 

2008: Det stiftas en diskrimineringslag som förbjuder alla former av diskriminering. 

2014: Äktenskapstvång blir brottsligt.  

2018: En ny sexualbrottslagstiftning införs, vad som i folkmun benämns som  ”samtyckeslagen”.  27

2.3 MeToo-rörelsen 
Under hösten 2017 växte #MeToo (jag med) fram som ett viralt upprop för alla kvinnor som någon 

gång blivit sexuellt trakasserade. Kampanjen som till en började startade genom The New York 

Times avslöjande om sexuella trakasserier inom filmindustrin kom snabbt till att bli en global 

rörelse där kvinnor över hela världen kom att anklaga män för olika former av sexuella övergrepp 

 Regeringen, ”Delmål 6: Mäns våld mor kvinnor ska upphöra”26

 Tjejjouren (2019), ”Tjejhistoria- historiaka årtal”, Jämställ (2019) ”Viktiga årtal” 27
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och trakasserier genom den virala hashtaggen #MeToo. Hashtaggen synliggjordes framförallt 

genom sociala medier, men kom därefter att uppmärksammas av massmedia.  28

MeToo- rörelsen kom därmed att bli ett globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp 

gentemot kvinnor. Syftet med rörelsen var att synliggöra de samhällssystem som accepterat att 

sexuella trakasserier och övergrepp fått fortgå. Samt att lyfta fram den samhällsstruktur som fått 

förövare att missbruka sina maktfördel genom att begå sexuella handlingar om och om igen. 

Problematiken var att det patriarkaliska samhället lagt en stor skuld på den som blivit utsatt istället 

för på förövaren.   MeToo lanserades i flertal branscher runt om i Sverige i olika former av egna 29

upprop där kvinnor kom att presentera sina egna erfarenhet av sexuella övergrepp och trakasserier 

genom olika former av hashtags för att uppmärksamma omfattningen av sexuella trakasserier mot 

kvinnor. MeToo-uppropet var inget ny typ av fenomen, utan jämställdhetsdebatten var aktuell på 

den svenska politiska agendan. Men i samband med MeToo ökade frekvensen och medvetenheten 

om ämnet.   30

Anklagelserna gällde inte bara sexuella trakasserier utan även olika former av härskartekniker, 

mobbning och våldtäkter utförda av män mot kvinnor.  Sverige är idag det landet där MeToo- 31

kampanjen har haft ett stort genomslag, där över 70 000 kvinnor har engagerat sig genom att skriva 

under cirka 50 olika MeToo upprop inom sin yrkesbransch och bidragit med sina vittnesmål för att 

kräva förändring.  32

I samband med att MeToo uppropen etablerades i Sverige problematiserades den offentliga 

förvaltningens sätt att hantera och bekämpa samhällets sexuella trakasserier och våld i samhället.  33

Uppropen etablerade inte bara en problematisering av svensk lagstiftning utan ökade även antalet 

anmälda sexualbrott. Antalet anmälda brott, därav sexuellt ofredande, våldtäkt samt sexuellt tvång 

eller utnyttjande ökat från 38917 stycken under 2016 till 41 730 under 2017 vilket är en ökning på 

cirka 7 %.  34

 Svenska dagbladet (2018),”Bakgrund: Ett år med metoo” 28

National Encyklopedin, ”Me too-rörelsen” 29

  SVT Nyheter, (2018) ”#Metoo fyller ett år: ”Vår utmaning är att gå från ord till handling”" 30

 SVT Nyheter, (2018) ”#Metoo fyller ett år: ”Vår utmaning är att gå från ord till handling”" 31

 SVT Nyheter (2017) ”Därför är svenska intresset för #metoo störst i världen”32

  Regeringskansliet, (2019) ”Metoo ger avtryck i vårbudgeten” 33

 Brottsförebyggande rådet, ”Våldtäkt och sexualbrott”34
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2.4 Statens offentliga utredningar om skärpt sexualbrottslag 
Utgångspunkten för svensk sexualbrottslag är och har varit att tillbringa ett skydd för varje individs 

rätt till sexuellt självbestämmande och sexuell integritet, detta synliggörs i svensk lag i 

brottsbalkens 6:e kapitel (1962:700) om sexualbrott.  

Den svenska lagen skall tillbringa ett skydd gentemot individen och det innebär att ingen skall 

straffas för en gärning som vid tidpunkten den utfördes inte var förbjuden. Den svenska lagstiftning 

skall på så sätt skydda individen mot så kallad retroaktiv bestraffning. Detta tydliggörs i 

Regeringsformens 2:a kapitlet 10§ (1974:152) om rättssäkerhet.  35

  

 ”Ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med   

 brottspåföljd när den begicks. Inte eller får någon dömas till svårare brottspåföljd för gärningen än  
 den som är föreskriven då. Vad som föreskrivs här om brottspåföljd gäller även förverkande och   
 annan särskild rättsverkan av brott”  

Avsikten från den svenska lagstiftarens sida är att sexualbrottslagstiftningen precis som annan typ 

av lagstiftning skall vara effektiv och heltäckande. Detta för att förövare som begår sexualbrott skall 

straffas för sina handlingar och personer som inte begått en handling skall gå fri.  Svensk 36

lagstiftning har under ett flertal år bedömts som bristfällig i sin förmåga att vara ett heltäckande 

skydd mot just den sexuella integriteten.  

Problematiken har identifierades till de sexuella handlingar som genomförts med en person som inte 

lämnat sitt fulla samtycke. Samtyckesregleringen har varit en omtalad utgångspunkt sedan 1998 när 

regeringen tillsatte den första sexualbrottskommittén för att göra en bedömning av behovet av ett 

införande av en samtyckesreglering. Utredning hade även till uppgift att utreda för- och nackdelar 

med en samtyckesreglering. Kommittén ansåg att en bestämmelse angående bristande samtycke 

skulle innebära en risk för frågor angående hur offret agerat och markerat men även att samtycke 

skulle vara ett svårdefinierat begrepp i rättsprocessen. Efter en övervägning av för- och nackdelar 

ansåg utredningen att en samtyckesregleringen inte behövde införas. Regeringen instämde i 

 SOU 2016:60 s.17535

 SOU 2016:60 s.17536
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sexualbrottskommittén bedömning och ansåg därmed att sexualbrottslagen inte behövde 

kompletteras med ett rekvisit om bristande samtycke.  37

Under 2008 tillsatte staten ytterligare en sexualbrottsutredningen med syfte att undersöka hur 2005 

års lagstiftsändringar tillämpats i praktiken. Sexualbrottsutredningen redovisade 2010 års uppdrag 

med slutsatsen att skyddet för den personliga och sexuella och självbestämmanderätten totalt sett 

hade förstärkts. Däremot menade utredning att det fanns brister i regleringen om våldtäkt och andra 

kvalificerande kränkningar av vuxna. Sexualbrottsutredningen la därför fram ett förslag om en 

samtyckesreglering för att förstärka skyddet för den personliga och sexuella integriteten och 

självbestämmanderätten. Men också för att stärka de aktuella brister som upptäckts i samband med 

den offentliga statliga utredningen.  38

Sexualbrottkommittén ansåg att lagstiftningen inte borde göra skillnad på samtycke och medel och 

omständigheter utan menade istället att lagstiftningen borde fokusera på sambandet mellan dessa 

två. Genom att synliggöra för övergripande för- och nackdelar av regleringen kunde det senare 

definieras hur lagstiftningen skulle kunna se ut.  Regeringen behandlade 2008 års 39

sexualbrottsutrednings proposition men kom slutligen fram till beslutet att inte införa någon ren 

samtyckeslag mycket på grund utav att denna typ av  samtyckesreglering utan specifik precisering 

av begrepp skulle bli för generell och svår att tillämpa i en utredning.  Därmed skulle inte heller 

2008 års utrednings förslag om en form av samtyckesreglering implementeras.   40

 SOU 2016:60 ss. 111-11437

  SOU 2016:60 ss. 115-11638

 SOU 2016:60. s. 11639

  SOU 2016:60, ss. 123-12440
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3. Empiri 
3.1 2016 års statliga offentliga utredning  
I statens offentliga utredning SOU 2016:60 som färdigställdes under 2016 beskrivs 

utredningsarbetet bakom processen till en skärpt sexualbrottslag. För att kunna analysera processens 

gång behöver studien synliggöra för hur sexualbrottskommittén i utredningen har resonerat i arbetet 

mot en proposition.  

 Den 28:e augusti 2014 tillsatte regeringen ytterligare en utredning för att undersöka behovet av en 

framtida skärpt sexualbrottslag. En sexualbrottskommitté tillsattes därför med uppdrag att 

sammanställa en översyn av våldtäktsbrottet i Sverige för att granska och analysera hur de 

brottsbekämpande myndigheterna utreder ärenden om våldtäkt. Sexualbrottskommitténs utredning 

hade även i uppdrag att överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra rutinerna när det 

gäller förordnande av målsägandebiträde.  41

Problematiken i att den tidigare svenska lagstiftningen var att dåvarande brottsbalkens sjätte kapitel 

om sexualbrott inte säkerställde straffrättsligt skydd mot alla typer av ofrivilliga sexuella gärningar. 

Trots att det under de senaste årtiondena gjordes flera ändringar i sexualbrottslagstiftningen fanns 

det fortfarande situationer där den sexuella integriteten och självbestämmanderättens kränktes utan 

vidare straffrättsligt skydd. Problematiken identifierades  till de sexuella handlingar som genomförts 

med en person som inte lämnat sitt fulla samtycke.  42

Sexualbrottskommittén ansåg att deltagandet i en sexuell handling ska vara frivilligt, det innebär att 

gränsen mellan en straffri och straffbar gärning ska tas vid om deltagande skett frivilligt eller 

ofrivilligt. Förslaget som tidigare hänvisats syftade till att vara en samtyckeslagstiftning skall nu 

kompletteras med att baseras på om deltagandet skett frivilligt. Den nya lagstiftningen skulle 

definiera att valet att delta i en sexuell handling måste komma till uttryck genom ord eller handling 

för att genomförandet skall vara frivilligt och därmed godtas.  43

 SOU 2016:60 s. 1341

 SOU 2016:60 ss. 14-1542

 SOU 2016:60 ss. 17-1843
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Syftet med att kriminalisera oönskade sexuella handlingar är att motverka förekomsten av dem. 

Avsikten är även att påverka människors värderingar och på så sätt understödja idén om att sexuella 

övergrepp är skadliga.  Under ett flertal år har debatten präglats av att rekvisiten av medel och 44

omständighet. Detta menar sexualbrottskommittén skall ändras till att istället grundas på om den 

sexuella handlingen skett frivilligt.  45

Utredningen kom fram till att skyddet för den personliga och sexuella integritet har förstärkts och 

tydliggjorts genom de tidigare förändringarna i svenska lagstiftningen men att det fortfarande finns 

brister i lagstiftningen framförallt i de fall där det varit osäkert om personen deltagit frivilligt.  46

Sexualbrottskommittén ansåg att det fanns brister i de situationer där en sexuell handling utförts 

utan tvång eller utnyttjande men fortfarande emot en persons vilja. Utredningen ansåg därför att det 

i dessa fall var tveksamt om det straffrättsliga skyddet var tillräckligt.  47

Sexualbrottskommiténs utredning redogör för de invändningar som tidigare presenterats om en 

samtyckeslagstiftning. Kommittén menar att om lagstiftningen ger en tydlig anvisning om när det 

sexuella deltagandet skall vara frivilligt bör det inte finnas några ovissheter om när lagstiftningen 

skall tillämpas.  För att undvika felbedömningar bör det i lagen tydligt klargöras vad som är 48

frivillighet och i vilka situationer en uttalad frivillighet på grund utav särskilda omständigheter. 

Eftersom situationer med bristande samtycke förekommit även i tidigare rättsmål, görs sådana 

bedömningar om samtycke redan men utan stöd i lagstiftning och förarbeten. Ändras lagen enligt 

förslaget kommer domstolarna därmed ha ett bättre underlag och därmed lättare kunna döma en 

gärningsman som genomfört ett sexualbrott.  49

Utredningen slutliga resultat visar att tidigare utredningars brister funnits i avsaknaden av definition 

på samtycke. Därför presenterade sexualbrottskommittén ett förslag som föreslogs bygga på 

frivilligt deltagande. Av lagtextförslaget framgår det att om någon valt att delta i en sexuell handling 

måste det har kommit till uttryck antingen genom ord eller handling för att detta skall betraktas som 

 SOU 2016:60 s. 17644

 SOU 2016:60 s. 17645

  SOU 2016:60 s. 17746

 SOU 2016:60 s. 180 47

 SOU 2016:60 s. 180 48

 SOU 2016:60 s. 18149

 !  15



frivilligt. Det innebär att en handling som skett till följd av en annan brottslig gärning som 

exempelvis misshandel eller hot inte skall kunna räknas som frivillig och därmed skall ses som en 

straffbar gärning.  50

Sexualbrottkommittén föreslår att utredningens ifrågasättande av den aktuella lagstiftningen kan 

hanteras på två sätt. Antingen genom en kompletterande eller förtydligande samtyckesbestämmelse 

eller att ändra lagstiftningen på ett så sätt att det är straffbart att genomföra en sexuell handling med 

en person som inte deltar frivilligt.  51

3.2 Beslut av skärpt sexualbrottslag  
Efter 2016 års offentliga utredning inleder regeringen en form av utredning som  avslutas med att 

regeringen överlämnar en proposition angående skärpt sexualbrottslag till riksdagen. I 

propositionen antar regeringen SOU 2016:60:s förslag och föreslår att det skall genomföras ett 

flertal lagändringar för att kunna säkerställa individens personliga och sexuella integritet samt 

sexuellt självbestämmande.  Detta genom följande 2017/18: 177s proposition.  52

  

 ”Gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagande i en sexuell aktivitet är frivilligt   

 eller inte. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat  
 offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för t.ex. våldtäkt.”  53

Nästa steg i processens mot en skärpt sexualbrottslag är Justitieutskottet betänkande av den 

framlagda propositionen. Det är denna utredning som slutligen leder fram till det avgörande beslutet  

som beslutas av kammaren. I betänkandet behandlar Justitieutskottet regeringens proposition 

2017/18:177 om en ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet. Propositionen föreslår att det 

sker ett flertal ändringar i brottsbalken och i rättegångsbalken.  54

2014 års sammansatta sexualbrottskommitté bedömde att sexualbrottslagstiftningen borde ändras 

och baseras utifrån om deltagandet i den sexuella aktiviteten är frivilligt eller inte. Regeringens 

uppfattning är att en sexualbrottslagstiftning bör inkludera att alla former av sexuella handlingar 

 SOU 2016:60 ss. 430-432 50

 SOU 2016:60 s. 180 51

 Prop. 2017/18: 177, s. 152

 Prop. 2017/18: 177, s. 153

 2017/18 JuU29, s. 754
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som en individ utsätter en annan individ för utan dennas samtycke. Att utsätta en person för ett 

sexualbrott innebär en kränkning av individens ovillkorliga rätt till personlig och sexuell integritet 

och sexuellt självbestämmande.  55

 

Regeringen föreslår att straffansvaret för våldtäkt ska omfatta den som med en person som inte  

frivilligt deltar i en sexuell handling. I fråga om bedömningen av om deltagandet varit frivilligt eller 

inte skall utredningen ta hänsyn till om oviljan att delta kommit till uttryck genom ord eller 

handling eller på annat sätt. Regeringen konstaterar att det kan skilja sig åt hur någon uttrycker sitt 

frivilliga deltagande till sexuellt umgänge. Uttalandet om viljan att delta eller inte kan antingen vara 

verbal eller aktiv. Men den person som mot sin vilja utsätts för en sexuell handling har inget ansvar 

att säga nej eller tydligt visa sin absoluta ovilja att delta. Regeringen anser att den sexuella 

självbestämmanderätten att bemöta sexuella närmanden som man vill, även med passivtet är en 

rättighet. Regeringen anser därför att lagstiftning bör återspegla rätten till självbestämmanderätt och 

vad som är tillåtet eller inte, men inte ställa ett krav på hur personer ska uttrycka sitt frivilliga 

deltagande för att vara ett giltigt samtycke i en rättssituation.  56

Regeringen förslår att riksdagen skall anta regeringens förslag om ändringar i brottsbalken och i 

rättegångsbalken.  Justitieutskottet och riksdagen ställer sig positiva på regeringens förslag till 57

ändringar i brottsbalken och rättegångsbalken för att tydliggöra människans rätt till personlig och 

sexuell integritet och även sexuell självbestämmanderätt. Justitieutskottet bifaller därför motionerna 

om en samtyckeslagstiftning och föreslår därmed att propositionen 2017/18:177 skall godkännas av 

riksdagen.  58

Vid bordläggningen debatterar kammaren om en skärpt sexualbrottslag. Riksdagen beslutar i 

kammaren efter omröstning att utskottets förslag om skärpt sexualbrottlag samt samtyckesreglering 

byggd på frivillighet skall bifallas. I samband med godkännandet av lagändringarna och därmed 

samtyckesregleringen föreslår riksdagen att den nya lagen skall träda i kraft den 1 Juli 2018.  59

  2017/18 JuU29, ss. 8-9 55

 2017/18 JuU29, s. 10 56

 2017/18 JuU29, s. 157

 2017/18 JuU29, s 3158

 Sveriges Riksdag, (2018)”En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet” 59
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 4. Analys och teoriapplicering  
Denna del av studien skall analysera studiens empiriska material med hjälp av McCannon och 

Shaws teoretiska perspektiv dagordningsteorin. Detta för att analysera vilken effekt media haft på 

beslutet om en samtyckesreglering byggd på frivillighet.  

4.1 Mot ett jämställt Sverige  
Den feministiska kampen mot ett jämställt samhälle har sedan länge präglat den svenska politiken. 

Vad som till en början startade med grundläggande rättigheter har med tid utvecklats till formas av 

rätten till sexuell integritet. Kvinnans roll i samhället är växande och Sverige ses på många sätt som 

ett land som kommit långt i arbetet för en total jämställdhet. Problematiken som tidigare präglades 

av kampen att få ta plats i samhället, handlar istället om en rätten till sexuell integritet. Den svenska 

staten har en skyldighet att säkerställa en trygghet av individens rätt till sin egna kropp och det är 

detta som är syftet med den svenska lagstiftningen.  

Efter ett flertal års försök att effektivisera och säkerställa en heltäckande lagstiftning var det först 

2018 som riksdagen fick ett genomslag på det som idag kallas ”samtyckeslagen” genom 

propositionen 2017/18:177.  Den rådande problematiken var att det skedde ett flertal sexualbrott 

som gärningsmannen inte kunde dömas för, mycket pågrund utav att det då fanns brister i svensk 

lagstiftning som inte garanterade en heltäckande och effektiv lagstiftning. Att riksdagen under ett 

flertal år har sett problemetiken med den rådande lagstiftningen i Sverige syns tydligt i och med 

etableringen av ett flertal offentliga utredningar om skärpt sexualbrottslag. Däremot har förmågan 

att säkerställa tryggheten och fortsätta dessa utredningar gång på gång blivit nedröstade och därmed 

aldrig lagts fram som en ordentlig proposition som lett fram till en skärpt lagstiftning.  

4.2 Etableringen och effekten av MeToo 
I samband med 2016 års utredning om ett starkare skydd för den sexuella integriteten av riksdagen 

etablerades det virala uppropet #MeToo i Sverige. MeToo kom att fånga det svenska folkets fulla 

uppmärksamhet och kom att synliggöra de pågående sexuella övergreppen, samt de växande 

patriarkatet på den politiska agendan. MeToo kan ses som en form av möjlighet av kvinnor att dela 

med sig av sina egna erfarenheter. Det kan även ses som en möjlighet att bedriva en feministisk 

kamp för kvinnors rätt till lika rättigheter och synliggöra den växande problematiken bakom 

sexuella trakasserier och sexuella övergrepp som fortgått även i ett land som Sverige. 
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 McCannon och Shaws teori om massmedias möjlighet att överföra massmedias dagordning till den 

allmänna dagordningen och på vis forma den politiska dagordningen kan på många sätt 

sammankopplas med fallet MeToo påverkan på samtyckesregleringen. Just för att uppropet på 

många sätt kan ha kommit att påverka den svenska politiken. Både nyhetsmediernas och sociala 

mediernas dagordningar kom i samband med MeToo-kampanjen att fyllas av individers enskilda 

upplevelser av sexuella ofredande, förtryck och övergrepp. Enligt dagordningsteorin sker det en 

form av förskjutning av intresse när ett ämne får hög uppmärksamhet i media. Allmänhetens 

intresse är i hög grad påverkad av vad som skrivs i media. Det innebär att kampanjen på många sätt 

kom att skapa ett engagemang i jämställdhet och sexuell integritet och även i de brister som MeToo-

uppropet synliggjorde. Politikens dagordning formas i allra högst grad av de ämnen som individen 

anser som viktiga. Mycket pågrund utav att politiker är representanter av folket och därmed skall 

folkets intresse eftersträvas. Att massmedia under samma period fylldes av MeToo-uppropet gjorde 

att dagordningen över samhällets viktiga frågor kan ha kommit att förändras. Det kan därför antas 

att MeToo haft en stark påverkan på de politiska beslut och lagändringar som fattats efter 2016.  

MeToo synliggjorde inte bara problematiken av den ökande frekvensen av sexuella övergrepp utan 

även problematiken av det existerande samhällssystem som fanns etablerat i Sverige. MeToo 

synliggjorde att det fanns en problematik i just de sexuella övergreppen. Det kom därför att forma 

och påverka den allmänna dagordningen. Riksdag och regerings tidigare arbete för att säkerställa 

sexuella integritet uttrycktes av kampanjen inte varit tillräckligt. För att återställa arbetet krävde 

MeToo åtgärder för att förändra samhällssystemet. Genom den redan då etablerade statliga 

offentliga utredningen 2016:60, genomförde staten sin skyldighet och granskade de brister som 

existerade i lagstiftningen. I samband med etableringen av MeToo-kampanjen lämnades den statliga 

utredningen över till regeringen. Att regeringen väljer att fortsätta med Prop. 2017/18:177 om en ny 

sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet kan tänkas bero på att just jämställdhet är ett aktuellt 

och omtalat ämne just då.  Ämnet jämställdhet som kom att prägla den allmänna dagordningen kan 

därmed kommit att överföras till den politiska agendan. 

De statliga offentliga utredningar från 1998 och 2008 har handlat om just behovet av en 

implementering av en starkare sexualbrottslagstiftning i form av en samtyckesreglering. 

Avsaknaden av en heltäckande lagstiftning har därmed varit en etablerad problematik på den 

politiska agendan. Det som då inte kunnat säkerställts är bakgrundsarbetet och definitionen av just 
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samtycke trots detta liknar tidigare utredningar den statliga offentliga utredning som gjordes mellan 

2014-2016. Trots att statens offentliga utredningar är lika, är det inte förrän i maj 2018 som 

riksdagen fattar ett beslut om att införa en skärpt sexualbrottslag. Beslutet att implementera en så 

kallad ”samtyckeslag” 2018 förklaras av riksdagens kammare bero på det växande behovet av en 

mer heltäckande lagstiftning. Men även på 2016 års statliga offentliga utredning som föreslår att 

benämna om samtycke till en fråga om frivilligt och ofrivilligt. Detta för att det ansågs vara lättare 

att definiera av domstolar. Detta är vad som slutligen gör att Riksdagen väljer att faktiskt 

implementera en samtyckeslagstiftning. Kan det vara så att behovet av samtyckesreglering under 

hela tiden funnits, men att det är MeToo kampanjen som synliggör behovet och efterfrågan för 

allmänheten och därmed skyndar på och förverkligar processen? 

För det som verkar skilja de tidigare utredningarnas arbete och den offentliga utredning som 

genomfördes mellan 2014-2016 kan varit att jämställdhetskampen för kvinnors rättigheter blivit 

tydligare på den politiska agendan framförallt kanske genom att massmedia synliggjorde 

problematiken av de sexuella övergrepp och kränkningar som pågått i samhället. Kampen för att 

stärka kvinnors rättigheter i samhället har i ett flertal år präglat den politiska agendan och i olika 

etapper har riksdagen fattat beslut för en utveckling av lika rättigheter. Arbetet mot ett jämställt 

samhälle etablerades i form av lika rätt att fatta beslut i samhället men har på senare år kommit att 

präglas av människans rätt till sexuell integritet och självbestämmanderätt, mycket av detta kan 

tänkas bero på massmedias förmåga att överföra dagordningen till inte bara allmänheten utan även 

politiken. Samtyckeslagen kan symbolisera ett genomslag för den feministiska kamp som kämpar 

för att säkerställa kvinnans rätt i samhället och rätt till sexuell integritet och att den slutligen gick 

igenom är ett steg mot det jämställda samhälle vi tillsammans arbetar för. Men det synliggör också 

effekten av en förändrad allmän dagordning och politisk dagordning. 

I samband med att debatten präglades av kvinnans rätt att ta plats i samhället finns stor sannolikhet 

till att massmedias och allmänhetens dagordning då var formade på ett annat sätt som präglades mer 

av kampen om kvinnans makt i samhället. I samband med MeToo kampanjen är just den sexuella 

integriteten som blir viktig och problematiseras. Vi kan därmed se en förändring av dagordningen 

över tid. Att det är just den sexuella integriteten som blir aktuell under senare år kan med stor 

sannolikhet bero på att MeToo kampanjan och andra liknande rörelser är aktiva just då. Att det blir 

en lagändring i just sexualbrottslagen, är därför ingen slump. Detta beror enligt McCannon och 
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Shaws dagordningsteori på att det skett en överföring av dagordningen från massmedia till de 

politiska institutionerna.  

Att MeToo-kampanjen till stor del utförs genom sociala medier kan varit avgörande för dess 

faktiska spridning och genomslag. Sociala medier är en möjlighet för allmänheten att ofiltrerat 

sprida budskap online. Genom att kampanjen sprids ofiltrerat synliggörs inte bara problematiken 

utan också omfånget av samhällets sexuella trakasserier. I detta fall kan spridningen av den virala 

kampanjen kommit att format massmedias agendor. Men även uppmärksammat politiker och 

beslutsfattande om hur den faktiska problematiken såg ut, utan att massmedia behövde förfina och 

förändra genom redigeringen.   

MeToo-kampanjen tycks inte bara ha synliggjort för problematiken av ett växande patriarkatiskt 

samhälle, det kan även ha skapat ytterligare en vilja att bibehålla en feministisk kamp i dagens 

samhälle och stärka den kvinnans roll i samhälle. Att regeringen väljer att lägga fram propositionen 

2017/18:177 kan därmed antingen bero på att den politiska agendan formats av massmedias debatt 

om MeToo och sexuell integritet. Det kan också tänkas bero på att SOU 2016:60 gjort en bredare 

utredning som slutligen fyllt de hål och brister som funnits i tidigare utredningar. Enligt min analys 

finns det stor sannolikhet att beslutet på att lägga fram propositionen baseras utifrån båda delarna 

och det är detta som slutligen leder fram till beslutet om en samtyckeslagstiftning byggd på 

frivillighet.  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5. Slutsatser  
MeToo-kampanjen kom genom media att ta hela svenska folket med storm. I samband med MeToo 

rörelsens framväxt i Sverige etablerade regeringen ytterligare en utredning om skärpt 

sexualbrottslag. Med syfte att stärka den sexuella integriteten i form av en samtyckesreglering som 

byggde på frivillighet. Sambandet mellan etableringen av MeToo-rörelsen och 

samtyckesregleringen blev därför ett intressant undersökningsområde för studien. Genom att 

använda dagordningsteorin synliggörs de effekter massmedia kan ha på framförallt den allmänna 

dagordningen men även hur massmedia kan påverka ett specifikt beslut. 

I fallet om samtyckesregleringen finns det inget specifikt bevis på att MeToo varit avgörande för att 

beslutet skulle fattas. Den slutsatsen som av analysen kan fattas är därmed att det finns sannolikhet 

att MeToo-kampanjen och i sin tur massmedia har påverkat politikens dagordning till att formas åt 

en specifik riktning. Det är däremot inget som riksdag och regering själva uttrycker har varit 

avgörande i sitt beslut. Regeringen motiverar beslutet om att lägga fram en ny proposition till att 

bero på att bakgrundsarbetet vid utredningen denna gång blivit tydligare och det finns längre inga 

oklarheter kring definitionen av samtycke. Då den nya lagen bygger på om deltagandet i en sexuell 

handling skett frivilligt eller ofrivilligt. Det som däremot tyder på att massmedia och MeToo-

kampanjerna varit avgörande, är att tidigare utredningar som resulterat i princip samma slutsats inte 

har lett fram till en faktiskt proposition mot en samtyckeslagstiftning förrän 2018 när riksdagen 

faktiskt beslutade om att stifta en samtyckesreglering. Den samlande slutsatsen är därför att 

tillsammans med ett bredare utredningsmaterial finns det stor sannolikhet att MeToo varit 

avgörande för stiftandet av samtyckesreglering. Just för att brytpunkten i processen  mot en 

samtyckeslagen sammanträffar samtidigt med etableringen av MeToo. 

Syftet med denna studie var att analysera sambandet mellan etablering av MeToo-rörelsen och 

beslutet om en samtyckesreglering. Studien har synliggjort hur massmedia kan ha påverkat riksdag 

och regering i ett beslut om skärpt sexualbrottslag och därmed uppfyllt sitt syfte. I och med att det 

finns stor sannolikhet att MeToo påverkat samtyckesregleringen, kan det då antas att MeToo och 

andra liknande kampanjer fortfarande har en stor inverkan på politiska beslut och framtida 

lagändringar. Inför framtida studier kan det därför vara intressant att undersöka hur MeToo-

kampanjens fortsatta etablering ser ut och om detta kan påverka utgången på kommande politiska 

beslut.  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