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ABSTRACT 
	
	
In the #metoo movement some men were named in accusations of sexual harassment or 

sexual abuse. Some people compared the naming to a mob society and that was the inspiration 

behind this essay. The aim of this essay is to compare the namings linked to #metoo with 

shame punishment when it was used as a punishment method by the Swedish judicial system. 

The theoretical perspectives used in this study are Chantal Mouffe and Ernesto Laclau’s 

discourse theory and Michel Foucault’s theories about punishment and discipline. The 

methods used to collect the empirical material are netnography, where some discussion 

threads have been studied, archive studies and a survey. The intention was that there should 

have been more material from archives used, but since it turned out to be difficult within this 

time frame, the information was instead mostly found in previous studies and other literature. 

The material showed that there are some similarities between the naming and shame 

punishment, but there are also aspects that make them differ. The similarities are that they 

both can be seen as punishment, the shame punishment was also much about sexual offenses, 

shame is an aim and they have both received critic by those who think it is a cruel thing to do 

to someone. The differences are that the body is not a part of the namings, the shame 

punishments were practiced by the juridical system and that it was easier to get out of a shame 

punishment if a person was rich. In addition men who broke the law against any sexual 

intercourse outside of marriage had it easier to avoid getting caught since they were not the 

ones getting pregnant. In #metoo money or gender was/is not a guarantee to escape being 

named and/or identified as a sex-offender.   
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1. INLEDNING 
	
	
Hösten 2017 vittnade många kvinnor om upplevelser av sexuell eller sexistisk natur som de 

upplevt som obehagliga. Dessa vittnesmål samlades under en hashtag som fick namnet 

”#metoo”. Det var skådespelaren Alyssa Milano som på det sociala mediet Twitter 

uppmanade kvinnor som blivit sexuellt trakasserade eller upplevt sexuella övergrepp att i 

sociala medier skriva ”Me too” för att visa hur utbrett problemet är. År 2006 skrev en kvinna 

vid namn Tarana Burke om sexuella övergrepp och använde redan då uttrycket ”me too”. 

Alyssa Milano kanske därmed inte bör betraktas som grundaren, utan snarare den som skrev 

det inlägg som satte igång rörelsen. Expressen skriver följande om hashtaggen: ”Hashtaggar 

används mest i Twitter, men även i andra sociala medier. Genom att använda hashtaggen 

#metoo kan du enkelt bli hittad, eller söka efter andra som skrivit #metoo. Det är det 

snabbaste sättet att se att du inte är ensam” (Nilsson 2017).   Flera tidningar som rapporterade 

om specifika fall som kommit fram under rörelsen har blivit anmälda för att ha brutit mot 

”god publicistisk sed” när de publicerat namn eller på annat sätt identifierat en person som en 

förövare. Pressens opinionsnämnd skriver ”När en namnpublicering sker och den utpekade 

kan drabbas negativt är det av stor betydelse att tidningen är återhållsam och ansvarsfull vid 

publiceringen” (Silverberg 2018). Något jag tyckte var intressant var de som liknade dessa 

”utpekningar” vid ett ”pöbelsamhälle”. Detta fick mig att vilja studera skamstraff och se om 

det faktiskt finns likheter mellan det och namngivningarna i #metoo. Denna uppsats tar 

därmed avstamp i denna moraliska konflikt.   

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att jämföra diskurser gällande namngivningar i metoo-rörelsen med 

de diskurser som fanns angående skamstraff när det praktiserades av det svenska 

rättssystemet. Kunskapsmålet med uppsatsen är att ge en förståelse för konflikten som finns 

mellan motstridiga uppfattningar om det moraliska i att använda skamstraff eller att 

identifiera en person som brottsling. Förhoppningsvis kan även uppsatsen leda till en ökad 

förståelse för skamstraff som praktik. Uppsatsens syfte har konkretiserats till fyra 

frågeställningar som uppsatsen kommer att utgå ifrån. Frågeställningarna är följande:   
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Hur kunde skamstraffen se ut och vem fick det som straff? 

Vad var tanken med skamstraff och vilka uppfattningar ledde till att det avskaffades? 

Vilka uppfattningar fanns det kring sexualbrott från medeltid till mitten av 1800-talet? 

Vilka uppfattningar finns det om namngivning och identifikation av personer som förövare?  

 

De två första frågorna behandlar den delen av uppsatsen som handlar om skamstraff. Dessa är 

tänkta att ge en bild av skamstraff för att det senare i uppsatsen ska kunna göras en jämförelse 

med namngivningarna. Den tredje frågan är också tänkt att ge lite bakgrund inför jämförelsen. 

Jag tänker att namngivningarna kopplade till #metoo relaterar till både en diskurs om straff 

och rättvisa och en diskurs om sexualitet och sexualbrott. De två första frågorna handlar 

därmed om diskursen kring straff och rättvisa medan den tredje frågan tar upp diskursen om 

sexualitet/sexualbrott under samma tidsperiod. Resultatet från dessa tre frågor kommer därför 

senare att jämföras med resultatet från den sista frågan som berör diskursen kring 

namngivningarna.  

 

Avgränsningar 

Fokus kommer att ligga på #metoo och skamstraff i Sverige, eftersom denna avgränsning 

behövs för att uppsatsen inte ska bli för omfattande. En annan avgränsning är att materialet 

gällande #metoo kommer att gälla fall där en specifik påstådd gärningsman namnges eller på 

annat sätt identifieras, för det är dessa som är relevanta för en jämförelse med skamstraff. 

	

Skamstraff och offentlig bestraffning 

Offentlig bestraffning är straff som sker öppet inför en folkmassa. Det är alltså inte endast 

domare, den dömde och andra inom rättsprocessen som är med när straffet genomförs utan 

även andra får vara med som åskådare. Detta kan till exempel vara avrättningar som sker på 

en allmän plats inför en publik (Foucault 1987:111f).  

 Skamstraff är straff som har till syfte att förödmjuka den dömde och få denne att 

skämmas för sitt brott. Ett exempel på ett skamstraff kan vara att den dömde måste gå runt 

med en skylt där andra kan läsa om brottet (Whitman 1998:1055f).  

 Uppsatsen kommer främst att fokusera på skamstraff, men kommer även att ta 

upp offentlig bestraffning eftersom de båda är straff som sker inför det offentliga. Offentlig 

bestraffning är en mer generell beteckning över straff som sker inför en publik medan 

skamstraff förutom att vara offentliga också är menade att vara förödmjukande. Avrättningar 
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som sker offentligt kommer i uppsatsen att behandlas som en typ av skamstraff eftersom det 

också sker inför en publik och därmed kan fylla samma funktioner som ett skamstraff.  

 

Material och metod 

I uppsatsen har flera metoder använts för att samla in materialet. Med tanke på att uppsatsen 

har både ett modernt och ett historiskt perspektiv har detta material behövts inhämtats på lite 

olika sätt. Den historiska delen, det vill säga delen om skamstraff, består av material från 

arkiv och från tidigare forskning. Delen om namngivningar och #metoo krävde istället andra 

tillvägagångssätt, som i det här fallet blev netnografi och en enkätundersökning. Netnografin 

och enkätundersökningen är tänkta att komplettera varandra. Netnografin visar hur diskursen 

uttrycks i grupp i diskussionstrådar medan enkätundersökningen visar hur personer resonerar 

individuellt. Genom att diskursen har studerats i olika sociala sammanhang finns det större 

belägg för att konstatera vilka generella drag det finns i diskursen i samhället och inte bara i 

det specifika sammanhanget. Till exempel finns det uppfattningar som återkommer både i 

enkäterna och i de olika diskussionstrådarna. Netnografi är dessutom en intressant metod för 

denna uppsats med tanke på att det var i sociala medier som #metoo verkade.   

	

Netnografi 

En metod som har använts i uppsatsen är netnografi. Enligt Martin Berg är netnografi en 

metod där kulturella och sociala sammanhang studeras på internet och även internet i sig kan 

studeras i netnografiska undersökningar (Berg 2015:10). I denna uppsats har netnografi gjorts 

på olika sociala forum på internet. För att hitta material som skulle passa uppsatssyftet 

användes sökord som ”utpekning” och ”metoo” samt olika variationer och kombinationer av 

dessa.  I materialinsamlingsprocessen var det mycket material som jag gick igenom, men jag 

valde att i uppsatsen endast välja att analysera det material som det fanns mycket av och som 

samtidigt var mest relevant för syftet. Detta för att analysen skulle kunna bli mer kvalitativ. 

Det används två olika diskussionstrådar som relaterar till uppsatssyftet. Dessa är hämtade från 

diskussionsforumet Flashback och från Facebook. Flashback är ett forum där medlemmar kan 

starta diskussionstrådar om lite allt möjligt, som sedan även kan ses av icke-medlemmar. 

Centralt är att det råder yttrande- och åsiktsfrihet på forumet, även om det finns vissa regler 

om vad som får skrivas. En av dessa regler är att grova personangrepp inte får förekomma. 

Om denna regel skriver administratörerna ”Det är dock en hög tolerans mot invektiv och 

personliga tillmälen på Flashback, vilket gör att tonen i vissa inlägg kan förefalla hård” 
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(Flashback 2017). Att tonen kunde vara hård märktes genom bland annat grova ordval och att 

vissa användare visade sitt missnöje mot personer, folkgrupper eller annat som inte verkade 

relevant för det aktuella ämnet. Den hårda tonen beror kanske på att användarna är skyddade 

bakom anonymiteten, men det kan också bidra att administratörerna inte har särskilt strikta 

regler.   

Diskussionen från Facebook är hämtad från en sida som heter Make Equal. 

Make Equal beskriver sig själv som en ideell organisation som jobbar för jämställdhet. På 

profilen finns det en länk till en hemsida som Make Equal har där det finns en lite mer utförlig 

beskrivning (Make Equal 2019). På hemsidan står det ”Vi gör vad vi heter. Vi är 

lösningsfokuserade jämlikhetskonsulter som jobbar för – och uppmanar till – praktiskt 

jämlikhetsarbete” (Make Equal). Diskussionen från Facebook är också tillgänglig för 

allmänheten. Förutom att använda redan existerande diskussionstrådar startades en 

diskussionstråd i en separatistisk grupp för icke-män, det vill säga för de som inte identifierar 

sig som män. Denna grupp är till skillnad från det andra nämnda materialet endast tillgängligt 

för medlemmarna. På grund av att det råder mer sekretess runt just denna källa kommer inte 

gruppens namn att nämnas, för att skydda både gruppen och de personer som deltagit i den 

diskussionstråden. Istället kommer diskussionstråden att finnas som en bilaga, där inlägget 

och kommentarerna nämns men där de deltagandes namn är ersatta med ”Gruppmedlem 1”, 

”Gruppmedlem 2” och så vidare. Denna anonymisering är gjord i enlighet med den 

forskningsetiska principen om konfidentialitetskravet, som innebär att känslig information om 

en identifierbar person ska hållas skyddad (Vetenskapsrådet 2017:12). Gruppmedlemmarna är 

därmed bara identifierbara av andra gruppmedlemmar som har tillgång till inlägget. De som 

valde att delta blev informerade om syftet med undersökningen, att deltagandet var frivilligt 

och att de kunde avbryta deltagandet om de ville. Detta för att undersökningen också skulle 

svara till informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2017:6ff). De redan 

existerande diskussionstrådarna har varit tillgängliga för alla och jag har därför gjort 

bedömningen att informationen i den inte är känslig. Jag stödjer detta på det Berg skriver om 

att det på internet finns mycket material som är tillgängligt för allmänheten och att det i 

många fall kan vara så att personen bakom materialet har hoppats på att det skulle få en stor 

spridning. Denna typ av material är inte alltid förenligt med ett krav på informerat samtycke 

menar författaren (Berg 2015:130). Detta material har därmed inte behandlats med samma 

hänsyn till de forskningsetiska principerna. För att ändå skydda personerna bakom detta 

material har jag valt att inte hänvisa till några särskilda användarnamn.     
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Enkätundersökning 

Enkäterna som har samlats in består av totalt sju frågor och temat för enkäten är #metoo med 

ett fokus på namngivningar. Den första frågan är den som är viktigast för uppsatssyftet och 

det är också därför som den har placerats först med förhoppningen att de som besvarar 

enkäten är mest motiverade att besvara de frågor som kommer tidigt. Resterande sex frågor är 

alla menade att ta reda på information om respondenten som kan påverka hur denne svarar på 

den första, till exempel personens ålder, kön och egna upplevelser gällande namngivningar 

eller #metoo (Bilaga 1). Enkäterna är anonyma, vilket ger respondenterna ett skydd, och min 

förhoppning var att anonymiteten skulle göra att de kände sig friare i att uttrycka sina åsikter. 

Trots att jag inte visste vem som svarade på enkäten kan vem jag är ha påverkat 

respondentens svar. Till exempel kan respondenterna ha uttryckt sig mer positivt om #metoo 

för att de kanske tänker att jag som kvinna är positivt inställd till det.  Enkäterna skapades 

genom en hemsida som heter Surveymonkey.com där elektroniska enkäter kan skapas. Den 

som har skapat en enkät kan sedan välja hur enkäterna ska skickas ut och i det här fallet 

skapades en länk till enkäten så att länken kunde spridas på flera olika sätt. För att enkäten 

skulle få stor spridning delade jag den på Facebook i mitt flöde och i grupper jag är med i. 

Mitt mål var att få in minst 20 besvarade enkäter och jag fick in 28 stycken. Jag satte 20 som 

minimum eftersom jag tänkte att det skulle vara tillräckligt många för att kunna se vissa 

skillnader mellan svaren och samtidigt vara en rimlig summa att få in under den begränsade 

tiden. Att slutantalet blev 28 var en positiv överraskning som gjorde det mer möjligt att se 

gemensamma drag eller skillnader. Det hade kunnat vara lite mer heterogenitet gällande vilka 

som besvarade enkäten, särskilt eftersom det nästan uteslutande var personer mellan 18-29 

som svarade på den. För att få lite större åldersvariation bad jag några äldre kontakter att 

skicka enkäten till några av sina jämnåriga bekanta, men tyvärr gav det ingen utdelning. Det 

är möjligt att det kan ha påverkat att jag själv är inom åldersspannet 18-29 och att enkäten 

kanske främst nådde ut till de i liknande ålder. Kanske hade det varit annorlunda om enkäten 

delats ut på ett annat sätt. Till exempel hade pappersenkäter kunnat delas ut till bekanta i olika 

åldrar och sedan kunde de i sin tur ha delat ut till andra.  
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Arkivmaterial 

Det empiriska materialet har också samlats in från arkiv. I uppsatsen används en frågelista, 

vilket är en lista med frågor som berör ett visst ämne. Frågelistan skickas ut till olika personer 

som uppmanas att svara på frågorna utifrån egna erfarenheter och reflektioner (Hörnfeldt 

2011:243). Frågelistan som har använts kommer från Dialekt- och folkminnesarkivet i 

Uppsala (DFU). Den handlar om brott och straff och är insamlad på 1930-talet. Arkivmaterial 

har även hämtats från Landsarkivet i Uppsala och det är information om enskilda intagna som 

kan hittas i en kyrkobok från Kriminalvårdsanstalten i Falun. Ursprungligen var tanken att det 

mesta materialet om skamstraff skulle ha bestått av arkivmaterial, men så blev inte fallet. Ett 

problem var att det var mycket material att gå igenom eftersom det var oklart var det kunde 

finnas information om skamstraff. Ett annat problem var att det var svårt att läsa handstilarna i 

materialet som var från 1500-talet till 1800-talet. Kyrkoboken var dock en av de enklare 

texterna att läsa. Hade jag haft mer tid hade jag däremot troligen hittat mer material att 

använda. I detta fall fick det istället bli ganska många sekundärkällor som fick komplettera 

arkivmaterialet.  

	

Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I uppsatsen är det Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes definition av diskursteori som 

används. Förutom diskursteori kommer Michel Foucaults teorier om straff och disciplin att 

användas som teoretisk utgångspunkt.  

 

Diskursteori 

En diskurs är enligt Laclau och Mouffe ett strukturerat och differentiellt positionssystem. 

Författarna gör ingen skillnad på det diskursiva och det icke-diskursiva eftersom de anser att 

allt kan sägas tillhöra en diskurs. Till skillnad från vissa andra diskursteorier innefattar denna 

även materialitet eftersom författarna ser ett diskursobjekts materiella egenskaper som 

betydande för hur objektet definieras och positioneras (Laclau & Mouffe 2008:159ff). I 

uppsatsen kommer en diskurs att vara ett meningsskapande, vilket i det här fallet innebär att 

en diskurs är ett system med en rad uppfattningar, åsikter och praktiker som tillsammans 

definierar något. Diskursen om skamstraff innefattar därmed vad som sades om det, hur det 

gick till och hur lagarna kring det såg ut.     

 I diskurser finns det subjektspositioner som betecknar antingen en särskild 

identitet, som till exempel kvinnor som grupp, eller så kan det stå för hur en agent placeras i 
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relation till andra subjektspositioner (Laclau & Mouffe 2008:166ff). Det betyder att en kvinna 

som anklagar en man för ett sexualbrott är en agent som identifieras som kvinna och hennes 

subjektsposition ”kvinna” kan sättas i relation till mannens subjektsposition ”man” och 

därmed har en åtskillnad gjorts mellan dessa personer. I uppsatsen kan till exempel identiteten 

”kvinna” benämnas i diskurser om straff, brott och #metoo. ”Kvinna” kommer i uppsatsen att 

syfta på ”kvinna” utifrån det diskursiva sammanhanget, det vill säga begreppet kommer att 

användas som en text eller en person nämner det. Detta innebär till exempel att innebörden av 

en kvinna under tiden för skamstraff kanske bygger på andra uppfattningar än vad som gör 

någon till kvinna idag. Enligt författarna kan en agent inneha flera subjektspositioner och 

dessa behöver inte vara samstämmiga med varandra (Laclau & Mouffe 2008:171).  

 En hegemoni innebär ett försök att skapa definition i en obestämd diskurs 

(Laclau & Mouffe 2008:50). I en hegemoni görs uppdelningar och motsatsen till ett 

diskursobjekt är också en del av definitionen. En hegemoni kan beskrivas som 

tolkningsföreträdet eller det som betraktas vara objektivt sant. Den hegemoniska kampen, det 

vill säga kampen om tolkningsföreträdet, är beroende av att det finns diskursobjekt som inte 

har någon fast definition (Laclau & Mouffe 2008:195ff). Gällande skamstraff kan det sägas 

att det fanns en hegemoni om att det var en acceptabel straffmetod eftersom det länge 

praktiserades enligt lagen. Sedan ändrades diskursen till att det istället blev betraktat som ett 

hårt och ineffektivt straff, och då blev den generella uppfattningen att skamstraff var en dålig 

straffmetod. Den nya hegemonin blev därmed att skamstraff skulle betraktas som ett objektivt 

dåligt sätt att straffa någon på.      

 

Michel Foucaults teorier om straff och disciplin 

Michel Foucault presenterar i sin bok Övervakning och straff (1987) flera tankar om straff och 

disciplin, men inte alla kommer att användas i denna uppsats. Foucaults teoretiska perspektiv 

kommer att tillämpas med syftet att ge förklaring till varför vissa straff kanske förespråkas 

framför andra.  

 Foucault menar att disciplin är att genom belöningar och bestraffningar 

upprätthålla en konstgjord maktordning och se till att de som ingår i hierarkin beter sig 

önskvärt. Ett disciplinärt system har en egen rättsapparat och ett eget 

”rättskipningsprivilegium” enligt Foucault. De disciplinära systemen har lagar, bestraffningar 

och domstolar som inte omfattas av det stora rättssystemet. En skola kan till exempel straffa 

elever som bryter mot skolans regler. Något som är utmärkande för disciplinära straff är att 
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deras funktion är att korrigera det beteende som ses som dåligt till ett som uppfattas som bra 

och att de kan betraktas som övningar för framtida beteenden (Foucault 1987:178ff). 

Foucaults tankar om disciplin kan vara användbart för de fall då ett beteende inte är brottsligt 

men ändå så klandervärt att det kan ses som straffbart.  

 Foucault skriver om hur straffsystemet förändrades till att fängelsestraff ersatte 

kroppsstraff (som exempelvis piskningar och avrättningar). Förändringen berodde enligt 

författaren på en förändrad syn på vad målet med straffet bör vara. Ett straff gick från att vara 

tänkt att vara bestraffning för det lidande brottet orsakat till att vara tänkt att ändra 

brottslingens beteende (Foucault 1987:21f). Övergången till fängelsestraff hade från början ett 

tydligt mål att ha en disciplinär funktion där fångar korrigeras med syftet att återanpassa dem 

till att inte leva kriminellt (Foucault 1987:234).  

En funktion som Foucault hävdar att offentlig bestraffning har är att brottet kan 

ses som ett krig mot överheten som styr lagarna, till exempel en furste, och bestraffningen blir 

då en ritual där maktpositionerna befästs och överheten segrar (Foucault 1987:55). Det var 

däremot viktigt att åskådarna inte upplevde en överdrift från överheten för då kunde de göra 

motstånd. En anledning till att straffen frångick att vara offentliga var att skydda domarna 

som utdömde straffen och de som verkställde dem. Ett exempel på detta är användandet av 

giljotinen som innebar en ”barmhärtig” död och att bödelns inblandning var minimal 

(Foucault 1987:14ff).  

 En annan funktion med offentlig bestraffning enligt författaren är att det är tänkt 

att avskräcka andra från att begå samma brott. Den offentliga bestraffningen kan därmed ses 

som ett försök att höja eller säkerställa den allmänna moralen. För att detta ska fungera menar 

dock Foucault att straffet behöver symbolisera brottet på något sätt för att åskådarna ska 

kunna få en inpräntad association mellan brottet och straffet. Förhoppningen skulle då vara att 

en person som funderade på att begå brottet skulle avstå från att göra det eftersom den genast 

skulle inse vad straffet skulle bli och därmed bli avskräckt från att begå gärningen (Foucault 

1987:110f).   

 Foucault menar att det finns en risk vid offentlig bestraffning att åskådarna gör 

uppror mot rättssystemet och de som verkställer straffet. Åskådarna kan känna medlidande 

med den dömde och tycka att straffet är ett orättvist maktutövande. De som överlag inte 

upplever att de har lika möjligheter att bli hörda i rättssystemet som andra kan se den 

offentliga bestraffningen som ett tillfälle att uttrycka sitt missnöje. Till exempel kan fattiga 

göra uppror om brottslingen också är fattig och de fattiga som grupp tycker att det finns en 

diskriminering mot de lägre samhällsklasserna samtidigt som de övre klasserna behandlas 
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mildare av rättssystemet. Samtidigt kan offentliga bestraffningar ge åskådarna en chans att 

delta i rättssystemet och bestraffa brottslingen för eget lidande (Foucault 1987:62ff).   

	

Tidigare forskning 

Antologin Kvinnor och våld (2005) är ett vetenskapligt verk som berör forskningsfältet om 

brott, våld och straff i relation till könsstrukturer. Boken har ett historiskt perspektiv och 

behandlar inte nutida händelser, vilket innebär att den inte ger material för diskursen om 

#metoo, men är användbar för undersökningen om hur diskursen om brott, straff och 

genusrelationer såg ut förr i tiden, till exempel på 1700-talet. Överlag var det svårt att hitta 

lämpliga etnologiska källor om #metoo, vilket kan bero på att det är ett så nytt fenomen. 

Antologin undersöker både våld riktat mot kvinnor och våld som kvinnor utövar. Det finns till 

exempel med studier om gamla rättsfall gällande hustrumisshandel och även fall gällande 

mödrar som anklagas för att ha haft ihjäl sina barn. Dessa rättsfall sätts i perspektiv till de 

normer som rådde angående könsroller. Antologin ger också en inblick i hur 

omständigheterna kring ett rättsfall kunde se ut. Den är intressant för att den har ett 

genusperspektiv som dels visar hur förhållandet mellan könen kunde se ut och vilka 

förväntningar som fanns på män respektive kvinnor. Till exempel visar den vilka skillnader 

det fanns i rättens förhållningssätt när förövaren var en kvinna jämfört med när det var en 

man. En artikel behandlar också utvecklingen som har skett gällande våld och diskursen kring 

det. Författaren skriver bland annat om hur en ”brottsofferdiskurs” växte fram under 1960- 

och 1970-talet (Österberg 2005). Brottsofferdiskursen kan mycket väl vara relevant för 

förståelsen av en förändring i diskurser gällande brott och straff. Det är dessutom positivt att 

artikeln försöker knyta samman olika tidsperioder.   

 Satu Lidmans artikel "Violence or justice? Gender-specific structures and 

strategies in early modern Europe" (2013) berör också straff och brott runt samma tid och 

använder sig också av ett genusperspektiv. Till skillnad från antologins artiklar tar författaren 

även upp olika sexualbrottsmål, till exempel hur det kunde bli när en kvinna blev anklagad för 

att vara promiskuös (Lidman 2013). Informationen om hur sexualbrottsmål kunde behandlas 

och vad som ansågs straffbart som författaren bidrar med är användbart för uppsatsen 

eftersom det underlättar för en jämförelse med hur sexualbrott och sexuella övertramp 

uppfattades då och hur de uppfattas i vågen med och efter #metoo.  

 Ett annat litterärt verk som är relevant är Jonas Frykmans Horan i 

bondesamhället (1982). Boken handlar om utomäktenskapliga sexuella umgängen och social 
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kontroll under 1800-talet. Frykman skriver om vilka föreställningar det fanns kring ”horan” 

och hur hon behandlades. Studien har ett genusperspektiv, som bland annat ger sig uttryck i 

att författaren först har ett kapitel om kvinnors relation till horan och därefter ett om männens 

perspektiv. Dessutom pratar Frykman om hur kvinnor och män kunde behandlas annorlunda 

när det gällde hur de blev uppfattade och behandlade när det gäller förbjudet sexuellt 

umgänge (Frykman 1982). Boken är relevant för uppsatsen eftersom den på ett ingående sätt 

går igenom hur diskursen kring sexualitet och sexualbrott såg ut. Den tar även upp lite om 

skamstraff.  

 Juha Kääriäinen skriver i sin artikel om uppfattningar och preferenser angående 

straff. Artikeln grundar sig på en enkätundersökning där informanterna har fått välja vilket 

straff de tycker en dömd ska få i specifika fall baserat på information om brottet och 

brottslingen. Författaren har också räknat in informanternas kön och ålder som något som kan 

påverka vilket straff som väljs (Kääriäinen 2018). Till skillnad från föregående artikel och 

antologin bidrar Kääriäinen med ett modernt perspektiv. Det är Kääriäinens artikel som har 

varit inspiration för att respondenterna i enkäten skulle ställas frågor om könstillhörighet, 

ålder och utbildningsnivå. På så vis skulle resultatet från enkätundersökningen kunna 

jämföras med resultatet från Kääriäinens studie.  

 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i tre huvudkapitel. Det första kapitlet handlar om skamstraff och inleds 

med en presentation av hur skamstraff kunde se ut och vem som kunde få det som straff. I 

slutet av kapitlet tas det upp vilka uppfattningar om skamstraff som fanns och detta handlar 

mycket om vilket syfte som fanns med skamstraff och varför det senare togs bort som 

straffmetod. Det andra kapitlet handlar om namngivningar främst kopplade till #metoo och 

även lite om hur sexualbrottsdiskursen såg ut förr i tiden, långt innan metoo-rörelsen startade. 

I detta kapitel presenteras resultatet från netnografin och enkätundersökningen. Det tredje 

kapitlet är en jämförelse mellan skamstraff och namngivningarna. Tanken med det kapitlet är 

att binda ihop de två föregående kapitlen och lägga grunden för den avslutande diskussionen.    
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2. SKAMSTRAFF 
	
	
Detta kapitel kommer att undersöka skamstraff utifrån hur det praktiserades och vilka 

uppfattningar som fanns om det som straffmetod. Bland annat kommer det att handla om vad 

som var tanken med skamstraff och varför det slutade användas av rättssystemet.    

 

Några olika typer av skamstraff 

Ett sorts skamstraff var skampallen, som var ett straff där den dömde skulle sitta på en pall 

framme vid altaret när kyrkan var full med folk. Ett annat exempel på skamstraff som kunde 

ske i kyrkan var att den dömde fick stå i vapenhuset så att alla som var på gudstjänsterna 

kunde gå förbi. En som besvarade en frågelista om brott och straff skriver om ett fall där en 

flicka som haft ett omoraliskt förhållande fick detta straff och att hon under tiden i vapenhuset 

blev besvärad av ett gäng pojkar (ULMA acc.nr 4702). En annan person som svarade på 

samma frågelista hävdar att skampallen främst användes för bestraffande av kvinnor, till 

exempel kunde kvinnor som blivit gravida när de varit ogifta dömas till detta straff (ULMA 

acc.nr 6824).  

 Ett annat skamstraff som var kopplat till kyrkan var kyrkoplikten. En person 

kunde dömas till kyrkoplikt som straff för bland annat sexualbrott och stöld. Straffet innebar 

att den dömde skulle bekänna sin skuld antingen i enskild kyrkoplikt, vilket innebar att 

bekännelsen skedde inför några församlingsmedlemmar som prästen valt ut, eller i uppenbar 

kyrkoplikt, vilket innebar att hela kyrkans församling bevittnade straffet. Den uppenbara 

kyrkoplikten kunde till exempel vara ett straff som en person som skonats från ett dödsstraff 

dömdes till (Ljunggren 2014:9). I en kyrkobok från Kriminalvårdsanstalten i Falun finns det 

information om de intagna och där går det att se att det var några som förutom att bli 

frihetsberövade och dömda till att leva på vatten och bröd också kunde bli straffade med 

uppenbar kyrkoplikt. Informationen om de enskilda fångarna visar också som tidigare nämnt 

att de som blev dömda för stöld kunde bli tvingade att göra kyrkoplikt 

(Kriminalvårdsanstalten i Falun 1847-1849)   

 Det finns också historier om lokala invånare som har utfärdat skamstraff utan att 

kyrkan eller juridiken har varit inblandad. En historia om ett sådant fall handlar om en flicka 

som blev trakasserad av en pojke. Flickan sökte hjälp hos två väninnor och nästa gång han 

uppsökte flickan klädde de tillsammans av pojken, smorde in hans könsorgan med tjära och 
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kastade ut honom. Pojken flyttade till en annan ort för att han hade blivit så utskämd (ULMA 

acc.nr 4550).  

 Skamstocken var ett skamstraff där en dömd person fick sitta i stocken, som ofta 

var placerad utanför en kyrka. Förbipasserande kunde sedan håna eller spotta på den som satt 

i stocken. En kvinna blev till exempel år 1700 dömd till bland annat att sitta i stocken två 

söndagar i rad som straff för att hon förolämpat och kränkt en annan kvinna. Skamstocken var 

vanligast på landsbygden och i städer var det istället skampålar som brukade användas (Ström 

2006:2f).  Skampålen kunde stå på ett torg och den som blivit dömd tvingades sedan vara 

fastkedjad under dagen för att sedan tillfälligt bli frisläppt på natten (Carlsson 1934:145f).    

  

Vem fick skamstraff som bestraffning? 

Fram till år 1864 var det olagligt att ha samlag utanför äktenskapet och detta var ett brott som 

kunde bestraffas med skamstraff. Kvinnor kunde till exempel bli tvingade att ha på sig en 

horklut eller horluva som skulle visa för andra vad kvinnan gjort sig skyldig till (Kjellberg 

2018). Frykman skriver om att det kunde vara obestämt hur länge kvinnan var tvungen att 

bära huvudbonaden. Klädesplagget var en markering av kvinnans sociala status som hora och 

ett sätt för henne att slippa bära plagget var att skaffa sig en annan status, till exempel genom 

att gifta sig. Att täcka håret gjorde även gifta kvinnor, så förutom att vara ett skamplagg som 

markerade kvinnan som hora, var horluvan eller horkluten en symbol för att kvinnan inte 

längre var oskuld (Frykman 1982:117ff).  

Både män och kvinnor kunde bli dömda till skamstraff, men det fanns vissa 

skamstraff som var specifika för ett visst kön, som till exempel horluvan eller horkluten. 

”Stadens stenar” är ett annat exempel på ett straff som var speciellt för kvinnor. Straffet 

innebar att den dömda kvinnan fick en kedja med två tunga stenar i vardera ände om halsen. 

Kvinnan skulle därefter ledas genom staden och sedan ut ur den för att därefter bli förbjuden 

att återvända (Carlsson 1934:125ff). Ett exempel på hur en man och en kvinna kunde få olika 

skamstraff var ett fall i Arboga under sen medeltid där ett par dömdes för att ha begått hor, det 

vill säga haft sexuellt umgänge utan att vara gifta med varandra. Kvinnan skulle gå med 

stadens stenar och mannen blev bestraffad genom att gå bredvid och ha ett snöre runt sin 

penis. Snöret skulle kvinnan i sin tur hålla i när de gick genom staden (Österberg 2005:292).  

 När det gällde offentliga avrättningar gjordes det också skillnad på dödsdömda 

män och dödsdömda kvinnor. Det var till exempel bara män som kunde dömas till stegling, 

vilket var när den dömdes högra hand höggs av innan personen halshöggs och därefter skulle 
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kroppsdelarna spikas upp på en påle för att därefter lämnas kvar för att avskräcka andra. Ett 

grövre straff var när personen dömdes ”att sättas på fem stegel” och då styckades kroppen i 

fler delar och placerades på fem steglar. Kvinnor blev istället brända på bål. Det blev även 

män som begått tidelag, det vill säga haft sexuell kontakt med ett djur, eftersom de ansågs 

genom sin handling ha förlorat sin manlighet (Kjellberg, Berg Nilsson & Nilsson 2017:13). I 

ett fall år 1717 var det en man som anklagade en dräng för tidelag med en häst. Rätten kom 

till slut fram till att drängen inte kunde ha gjort så som den anklagande mannen menade att 

han gjort och mannen som låg bakom anklagelsen erkände att han hade ljugit när han kom 

med anklagelsen. Att komma med en falsk anklagelse bestraffades på samma sätt som brottet 

som anklagelsen handlade om. I detta fall betydde det att mannen bakom anklagelsen blev 

dömd till döden (Ström 2006:45f). 

 Det var väldigt vanligt att ett brott bestraffades med böter (Österberg 2005:293), 

men om den dömde inte hade råd att betala bötesbeloppet blev straffet istället annat, till 

exempel ett skamstraff. Detta ledde bland annat till att kvinnor utan egen inkomst fick 

skamstraff. Hade en gift kvinna varit otrogen till exempel var det inte självklart att hennes 

make var villig att betala summan (Carlsson 1934:130). I vissa fall när det gällde kvinnor 

kunde dock straffet istället bli psykiatrisk vård eftersom våldsamma kvinnor var så långt ifrån 

den kvinnliga könsrollen att det avvikande beteendet ibland betraktades som en sjukdom 

(Riving 2005:102ff).  

 Förutom sexualbrott var stöld en typ av brott som kunde bestraffas med 

skamstraff. Ett sådant straff kunde till exempel vara att tjuven med bakbundna händer och 

med stöldgodset på ryggen fick gå till tinget. Detta var tänkt att förödmjuka den dömde, men 

om stöldgodset hade ett lågt värde bands händerna framtill istället för bakom ryggen eftersom 

detta inte ansågs vara lika kränkande. Stöld kunde också bestraffas med brännmärkning eller 

avhuggning av den dömdes öron. Detta straff ansågs fylla dels funktionen att skämma ut den 

dömde men också att varna andra för vad personen riskerade att göra i framtiden. Att få 

öronen avskurna var ett straff som också sexualbrottslingar kunde dömas till (Carlsson 

1934:133ff).  

 

Uppfattningar om skamstraff 

Ett vanligt uttryckssätt som användes i rättssammanhang var ”Enom till straff, androm till 

skräck och varnagel”. Formuleringen syftade på att ett straff skulle vara avskräckande så att 

andra inte skulle begå samma brott. Därför var det viktigt att straffen var offentliga och det 
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var därför som avrättningsplatser anlades på ställen som skulle vara lättillgängliga för 

åskådare (Kjellberg, Berg Nilsson & Nilsson 2017:12). 

Riksdagen avskaffade offentliga avrättningar år 1877. En som argumenterade mot 

de offentliga avrättningarna var fångpredikanten A. E. Afzelius som formulerade sig som 

följande:  

 

Allmänheten fäster icke vid denna handling det djupa allvar, som bör ligga däri, utan 

betraktar förrättningen snarare såsom ett skådespel. Och predikanten har ofta svårt att 

hålla fången lugn, där han av en massa nyfikna människor, som omgivna vägen, på allt 

sätt hånas och skändas. Om försoningen med samhället inte förberetts och skett innan, 

så lär det heller inte ske i sista stund på schavotten inför folket. De flesta delikventer äro 

också gemenligen nästan halvdöda då de hinna fram till avrättningsplatsen. (Kjellberg, 

Berg Nilsson & Nilsson 2017:14f)  

 

Året innan de offentliga avrättningarna avskaffades hade Konrad Petterson Lundqvist Tector 

och Gustav Adolf Eriksson Hjert blivit avrättade. Männen var brottskumpaner som hade 

träffats under sin tid i fängelse och som planerade att utföra rån för att finansiera en resa till 

Amerika. När de rånade en postdiligens sköt de också ihjäl två personer. Hjert och Tector 

dömdes till döden för mordrånet. Bödeln var tvungen att hugga upprepade gånger mot Tectors 

hals för att skilja huvudet från kroppen, vilket gjorde avrättningen särskilt blodig och flera 

åskådare ska ha svimmat (Högman 2016). Fallet blev mycket uppmärksammat och är 

troligtvis en stor orsak till att allmänheten blev kritisk mot offentliga avrättningar som 

straffmetod (Kellberg, Berg Nilsson & Nilsson 2017:15).   

 Skamstraff avskaffades i och med 1864 års strafflag, men hade redan innan 

succesivt börjat sluta användas (Becker 2011:12f). Rättsvetenskapsmannen Johan Gabriel 

Richert var en av de som satt i kommittén som skulle ta fram den nya strafflagen. Enligt 

Richert hade ett straff två syften varav det ena var att straffet skulle avskräcka människor från 

att begå samma brott och det andra var att straffet skulle förändra brottslingen så att denne 

kunde återupptas i samhället som en förbättrad och laglydig medborgare. För att det 

sistnämnda skulle vara möjligt kunde inte straffet vara förnedrande för brottslingen. 

Lagförslaget som kommittén kom med år 1832, som innebar att fängelsestraff skulle bli det 

dominerande straffet, mottog kritik från juridiska fakulteten i Lund och Uppsala. Kritiken 

bestod i att den nya strafflagen inte tog hänsyn till vedergällning som ett syfte med straffet. 
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Kommittén höll dock fast vid att det nya systemet skulle vara mer positivt och byggt på 

rättvisa (Ekberg 2014:15ff).  

Sammanfattning och analys 

Tanken med skamstraff var att det skulle vara förnedrande och avskräckande. Den 

avskräckande funktionen är något som Foucault tar upp som en tanke med de offentliga 

straffen.  För att det avskräckande skulle uppnå störst effekt menar Foucault att straffet skulle 

symbolisera brottet så att det skulle instiftas en omedelbar association till straffet för den som 

funderade på att begå brottet (Foucault 1987:110f). Som redovisat tidigare i det här kapitlet 

var det flera brott som kunde leda till samma straff. På så vis kan det sägas sakna den 

symbolism mellan brottet och straffet som Foucault tänker eftersträvades, eller borde ha 

eftersträvats. Vissa brott verkar dock ha varit utformade mer med själva brottet i åtanke, till 

exempel de skamstraff som generellt gällde sexualbrott, som bland annat stadens stenar och 

horluvan. I de fallen blir straffet mer specifikt kopplat till brottet så som Foucault troligtvis 

syftar på. Ett annat exempel är fallet om en falsk anklagelse om tidelag där mannen som låg 

bakom anklagelsen blev dömd till samma straff som tidelaget hade straffats med. Att falska 

anklagelser kunde leda till samma straff som brottet som anklagelsen handlade om tyder på en 

viss tanke om att straffet på något sätt ska symbolisera brottet.   

 När det gäller vem som fick vilket straff skiljer det sig något beroende på vilka 

subjektspositioner den dömde sitter på. Många av brotten som bestraffades med skamstraff 

straffades med böter och det var först när den dömde inte kunde betala som straffet blev 

skamstraff. I teorin var detta ganska lika för alla oavsett vem den dömde var, men i praktiken 

blev det att vissa grupper kunde undslippa skamstraffet. En konsekvens av detta system är till 

exempel att fattiga straffas annorlunda än rika. Som tidigare nämnts var det också generellt 

svårare för kvinnor att kunna betala bötessumman och då väntade dem istället skamstraffet. 

Sedan fanns det en skillnad i straff beroende på om brottslingen uppfattades som man eller 

kvinna. Det fanns vissa straff som bara kvinnor dömdes till och vissa som bara män dömdes 

till. En tydlig skillnad som har tagits upp är till exempel offentliga avrättningar där kvinnor 

brändes på bål medan män halshöggs. Att män som hade dömts för tidelag också blev brända 

på bål för att de ansågs ha förlorat sin manlighet är intressant eftersom det tydligt visar på att 

det fanns en uppfattning om att det skulle vara olika straff beroende på om den dömde 

betraktades som maskulin eller feminin.     

 Hegemonin om vad som är ett bra straff har förändrats och detta märks bland 

annat genom att skamstraffen och de offentliga avrättningarna avskaffades och ersattes med 
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fängelsestraff. Foucault hävdar att förändringen berodde på att synen på vad det skulle vara 

för mål med straffet förändrades. Denna förändring påstår Foucault gick från att ett straff 

skulle vara bestraffning för lidandet som brottet orsakade till att det skulle förändra 

brottslingen till att bli en laglydig medborgare (Foucault 1987:21f). Det ligger i linje med hur 

diskussionen om den nya strafflagen såg ut där de som ville byta ut skamstraffen 

argumenterade för att det nya straffsystemet skulle underlätta för en person som sonat för sitt 

brott att bli accepterad in i samhället igen.   
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3. #METOO OCH SEXUALBROTT 
	
	
Detta kapitel kommer att behandla diskursen kring namngivningarna kopplade till #metoo. 

Kapitlet kommer att inledas med att kortfattat ta upp hur diskursen kring sexualbrott har 

förändrats från tiden då skamstraff praktiserades av rättssystemet. Därefter kommer en 

redogörelse för diskursen om namngivningarna utifrån materialet från netnografin och 

enkätundersökningen.   

 

Sexualbrott förr  

Uppfattningar om sexualbrott har förändrats med tiden och det märks tydligt genom att 

lagarna kring det förändras. Ett exempel på det är att förr kunde det vara så att även barn 

straffades i incestfall. Lagen som förbjöd incest betraktade nämligen de båda inblandade som 

brottslingar istället för att se den ena som brottsling och den andra som offer. Eva Österberg 

menar att det har skett en förändring i medlidande och kallar detta för en ”brottsofferdiskurs”. 

Österberg förklarar dock att det redan innan brottsofferdiskursens genomslag fanns fall där 

det fanns medlidande för en person och där denne uppfattades som ett brottsoffer. Detta 

skedde till exempel i våldtäktsfall där det ansågs bevisat att en våldtäkt skett. En person som 

blivit våldtagen av en släkting kunde därmed slippa bli betraktad som medbrottsling och 

istället få brottsofferstatus om det kunde bevisas att samlaget inte var frivilligt. För att den 

som blivit våldtagen skulle betraktas som ett offer var det dock viktigt att denne hade gjort 

tydligt motstånd genom att till exempel skrika. Magnus Erikssons landslag sade till och med 

att en kvinna hade rätt att döda en man som försökte våldta henne utan att hon skulle möta 

rättsliga konsekvenser. Det ansågs också viktigt att brottet anmäldes direkt för att kvinnan 

skulle betraktas som trovärdig (Österberg 2005:296f). Ett fall år 1604 handlade om en gift 

kvinna som hävdade att hon blivit våldtagen av en man medan hennes man varit ute i krig. På 

grund av att hon inte hade anmält det tidigare och att det inte fanns några bevis utreddes inte 

händelsen närmare (Lidman 2013:252).   

 Som tidigare nämnts kunde en kvinna som fött barn utanför äktenskapet dömas 

till skamstraff. Frykman berättar att det endast var kvinnan som blev stämplad som hora, även 

om mannen också begått brottet att ha utomäktenskapligt sex. Skammen var generellt störst 

för kvinnan, men även männen kunde bli utfrusna i sociala sammanhang. Mannen förväntades 

i första hand att gifta sig med kvinnan han gjort med barn eller i andra hand åtminstone bidra 

till barnets uppfostran. Frykman skriver också att mannen i vissa fall blev hyllad av sina 
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kamrater eftersom han visat sig vara viril, vilket var ett manligt ideal. Kvinnan fick dock ofta 

en hårdare behandling av de andra kvinnorna, särskilt de gifta, eftersom kvinnans sexualitet 

var tvungen att följa andra normer än mannens (Frykman 1982:173ff).  

 

Uppfattningar om att en person identifieras som sexualförbrytare 

Närmast kommer det empiriska materialet om namngivningar att presenteras. Resultatet är 

uppdelat efter vilken plats materialet är hämtat från, till exempel redogörs det för de båda 

diskussionstrådarna på Facebook under samma rubrik.  

 

Flashback 

En diskussionstråd på Flashback (Flashback 2017) som handlar om att en kvinna i sociala 

medier har namngivit den man hon hävdar har våldtagit henne har blivit en lång diskussion. 

En del av diskussionen fokuserar på om mannen är oskyldig eller inte och om vad som gör att 

en person är skyldig. Vissa har ståndpunkten att mannen är oskyldig eftersom han inte har 

blivit dömd för brottet han anklagas för, medan andra menar att en person är skyldig när den 

har begått ett brott även om det inte bevisas i domstol. De som tycker att mannen ska 

betraktas som oskyldig hänvisar till rättsprincipen ”oskyldig tills bevisat skyldig”. De som 

resonerar att skulden kommer redan vid handlingen menar att det inte är säkert att domstolen 

dömer en person även om denne har begått brottet. En annan uppfattning som finns i 

diskussionen är att en person är skyldig när den begår brottet, men att samhället ändå ska 

betrakta personen som oskyldig om denne inte blir fälld i domstol. En Flashbackanvändare 

sammanfattar skillnaden med ”Om personen har begått brottet så är denna moraliskt skyldig. 

Om personen döms i domstol så är denna juridiskt skyldig”. Samma användare skriver vidare 

att denne anser att kvinnan gör rätt i att namnge mannen om han faktiskt har våldtagit henne, 

men poängterar samtidigt att detta bara gäller våldtäkt och inte ”lite tafsande”.  

 Ett annat spår i diskussionen är kvinnans skuld och hennes trovärdighet som 

brottsoffer. En del användare tar upp definitionen av förtal för att visa att kvinnan har begått 

ett brott genom att på sociala medier anklaga mannen för våldtäkt. En användare säger att 

kvinnans handling är brottslig oavsett om hennes anklagelser är sanna eller inte och några 

andra bekräftar detta senare i diskussionen. Diskussionen om kvinnans skuld handlar annars 

till stor del om att hon skulle ljuga om att hon blivit våldtagen, vilket också leder in på 

kvinnans trovärdighet som brottsoffer. Ett återkommande argument i diskussionstråden för att 

kvinnan inte skulle vara trovärdig som våldtäktsoffer är att hon inte polisanmälde händelsen. 
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Något annat som betonas mycket är att det dröjde åtta år innan kvinnan publicerade sin 

anklagelse. Några menar att det inte är rättvist mot de anklagade männen att öppet anklaga 

dem för händelser som ska ha ägt rum för flera år sedan. Vissa hävdar att kvinnan, i det 

speciella fallet som diskuteras, inte alls har blivit våldtagen utan istället ångrat samlaget 

eftersom hon först i efterhand verkar ha betraktat handlingen som en våldtäkt. Några skriver 

att de hoppas att kvinnan straffas för namnpubliceringen, bland annat genom att själv bli 

namngiven. Personen som startade diskussionstråden bekänner att förhoppningen med den var 

just att kvinnan skulle namnges så att hon skulle straffas för det som trådskaparen uppfattar 

som en lögn. Uppmaningarna att ”hänga ut” kvinnan leder till några protester varav vissa 

menar att det är hyckleri att vara emot hennes namngivning och samtidigt vilja göra samma 

sak mot henne. En användare skriver ”Flashbacks rätt att hänga ut försvinner i samma andetag 

som man inte får hänga ut på Facebook.”  

 Diskussionen fokuserar på detta specifika fall, men kommer även in på mer 

allmänna ämnen som metoo-rörelsen, kvinnors trovärdighet och om namngivningar. Relativt 

många använder diskussionstråden till att uttrycka missnöje över #metoo i sin helhet och det 

skrivs en hel del negativa saker om kvinnorna som deltar i rörelsen. Andra väljer att försvara 

rörelsen och kvinnorna som identifierar sina påstådda förövare. Det är tydligt att det inte råder 

total enighet i diskussionen även om det finns åsikter och motiveringar som återkommer. En 

åsikt som verkar delas av flera av användarna är att det i första hand är rättsväsendet som ska 

sköta bestraffning. Sedan finns det de som tycker att det under vissa omständigheter är 

rättfärdigat att namnge en person och denna åsikt verkar finnas både på den sidan som 

”försvarar” kvinnan och av de som tycker att kvinnan förtjänar att straffas genom att bli 

namngiven och identifierad som brottsling såsom hon gjorde mot mannen.    

 

Facebook 

Facebooksidan Make Equal har publicerat ett inlägg med en länk till en intervju om bland 

annat hur metoo-rörelsen har lett till att sociala medier fungerar som folkdomstolar. Det är 

grundaren och ordförande för Make Equal och en advokat som blir intervjuade. Överlag ser 

de båda två folkdomstolarna som något negativt eftersom det är rättsosäkert, men Make 

Equals ordförande tycker ändå att namngivningarna har varit viktiga för att förändra den 

rådande sexistiska strukturen. I kommentarsfältet har det startats en diskussion om de frågor 

som intervjun berör. Det råder delade åsikter om dessa ”folkdomstolar” även hos de som 

annars uttalar sig positivt om rörelsen i helhet. En del personer hävdar till exempel att det är 
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ytterst få som har namngivits i #metoo (Make Equal 2017). Detta skulle kunna vara ett sätt att 

skärma av rörelsen från namngivningarna som personerna som ligger bakom påpekandet av 

det låga antalet upplever som negativt. De som försvarar namngivningarna hänvisar till att det 

är få sexualbrottsfall som leder till fällande dom. Till exempel skrivs det i diskussionstråden 

”Alltså om folk blev dömda i domstol – dvs vi hade ett rättsväsende som gjorde nån 

tillstymmelse till rättvisa för alla dessa offer – hade ju metoo faktiskt inte behövts” (Make 

Equal 2017).	Samma ståndpunkt återkommer till exempel när en annan Facebookanvändare 

skriver: 

 

Jag tycker det är i helhet bra att man hänger ut ”oskyldiga” eller icke bevisat skyldiga. 

Kraven för att bli fälld är så pass löjligt höga att det blir rättsosäkert åt andra hållet. Dvs 

att offren aldrig får någon rättvisa eller att den låga risken för att åka fast leder indirekt 

till ökad brottslighet. Den här formen av offentlig masslynchning som pågår nu är ett 

populistiskt avgrundsvrål som skriker ”vad fan är det för fel på detta samhälle”. 

Förhoppningsvis kommer något gott ur det, men juridiken och inte minst samhället är 

trögt. (Make Equal 2017)  

 

Överlag är rättssäkerheten eller bristen på den något som kommer upp i flera av 

diskussionerna om ämnet.  

 I den diskussionstråd som skapades just för denna uppsats (se Bilaga 2) fick 

gruppmedlemmar i en stängd Facebookgrupp för icke-män svara på om de tycker att det är 

rätt eller fel att någon namnges eller identifieras som förövare. Att gruppen är stängd betyder i 

det här fallet att materialet i gruppen endast är åtkomligt för medlemmarna. Alla av de som 

valde att delta i diskussionen har någon slags positiv inställning till 

namngivningarna/identifikationerna. Den första som kommenterade är den som verkar vara 

mest negativ till att någon identifieras som förövare. Gruppmedlemmen är rädd för ”drev och 

folkdomstolar” och menar att personer lätt ansluter sig till ”folkdomstolen”. Vidare menar 

gruppmedlemmen att detta inte passar in ett rättssystem som är ”torrt och juridiskt”. Samtidigt 

säger sig personen ha förståelse för de som känner ett behov av att berätta vem som gjort dem 

illa och att det kan vara ett sätt att flytta över skammen till förövaren. Gruppmedlemmen vill 

betona att denne upplevde att namngivningarna/identifikationerna var en liten del av metoo-

rörelsen och att det största och viktigaste var att få vittna om erfarenheter och att rörelsen 

visade på hur många som har blivit utsatta för sexualbrott eller sexuella övertramp.  
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 Den andra gruppmedlemmen håller med den första att det är problematiskt när 

”folkdomstolar” tar tag i rättsskipandet, men skriver att det kanske behövs eftersom 

rättssystemet brister i hanteringen av sexualbrott. Gruppmedlemmen drar också en liknelse till 

andra rörelser som till exempel för kvinnlig rösträtt och kampen mot apartheid. Likheten 

menar medlemmen är att i de kamperna ansågs det vara synd om de privilegierade som skulle 

vara tvungna att ge plats åt andra och att samma sak kan sägas om namngivningar i #metoo 

där det anses vara synd om männen som blir namngivna. Vidare skriver personen ”Konstig 

liknelse kanske, och jag är egentligen inte för att en oskyldig man ska dömas av misstag. Men 

är också så trött och övertygad om att dessa felaktiga är så marginella jämfört med skadan 

som sker pga av de faktiskt genomförda brotten att det kanske är en oturlig nödvändighet.” 

 En annan i diskussionen kommenterar ”Jag kan tycka att det faktiskt är på tiden 

att män får börja ta lite jävla ansvar för sina handlingar. Rättssystemet BORDE räcka men 

uppenbarligen gör det inte det. Det är ju jättelätt att slippa drev. Låt bli att bete dig som ett 

arsle.” Även denna gruppmedlem nämner rättssystemets brister gällande sexualbrottsfall som 

något som kan rättfärdiga att en person identifieras som förövare. Denna medlem visar dock 

ingen oro över att oskyldiga kan dömas i ”folkdomstolarna” utan verkar snarare uttala sig som 

att detta överhuvudtaget inte sker. Medlemmen antyder att det är den identifierades eget fel att 

den blir ställd inför ”folkdomstolen” och att ingen som beter sig ”bra” råkar ut för detta. 

Gruppmedlemmen avslutar sin kommentar med att skriva att kvinnor som anmäler sexualbrott 

löper stor risk att inte bli trodda och att det i många fall är kvinnan som har fått utstå mest 

negativitet från omgivningen.   

 En gruppmedlem tycker att det är rätt att namnge om den som namnges är en 

person med makt, till exempel en känd person. Medlemmen menar att det finns ett syfte med 

att en person på en maktposition identifieras som förövare. Den sista som har kommenterat 

inlägget talar också om ett syfte bakom namngivningarna/identifikationerna och menar att det 

kan ses som ett verktyg för att nå den attitydförändring som #metoo vill leda till. Personen 

skriver också att det är sällan en sexualbrottsling vill bidra till att brottet i fråga får rättsliga 

påföljder och att förövaren förutom att smita från lagen också tenderar att ljuga.  

 Diskussionen som startades i den separatistiska Facebookgruppen var relativt 

enig i uppfattningen huruvida det är rätt eller fel att namnge eller identifiera en person som 

förövare. Dock var det bara fem personer som valde att delta, så det är inte säkert att dessa 

åsikter speglar åsikterna bland gruppmedlemmarna överlag. Ingen uttryckte att den var helt 

emot namngivning/identifiering, även om två uttryckte att de tycker att det finns negativa 

aspekter av det. Gemensamt är att det uttrycks en brist på tilltro till att sexualbrott hanteras av 
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rättsväsendet på ett sätt som leder till att sexualbrottslingar bestraffas. En annan gemensam 

uppfattning är att det finns en poäng och en tanke med namngivningarna och att det är att det 

ska leda till en positiv samhällsförändring.  

 

Enkätundersökningen 

Det var 28 personer som svarade på enkäten som skickades ut. Av dessa var det endast en 

som lät bli att svara på en fråga.  Den första frågan på enkäten efterfrågade respondentens 

åsikt om huruvida det är rätt eller fel att namnge eller identifiera någon som förövare. En 

person undvek att svara på frågan, men av de som svarade är det ingen som tycker att det är 

helt fel. Tio av respondenterna har svarat att de tycker att det är rätt utan att ha nämnt någon 

invändning. Tolv av respondenterna tycker att det är rätt, men endast under vissa 

omständigheter. Resterande fem respondenter är kluvna till om de tycker att det är rätt eller 

fel. En omständighet som flera av respondenterna tog upp som kan rättfärdiga 

namngivning/identifiering av en person som förövare är om personen har blivit dömd eller att 

det finns tydliga bevis för att personen har begått brottet. Andra tycker att det redan är 

rättfärdigat om personen har begått brottet den anklagas för, oavsett hur bevisläget ser ut. 

Flera av respondenterna tycker att det kan vara rättfärdigat eftersom det är få sexualbrott som 

leder till en fällande dom och menar att rättssystemet därigenom brister i sin uppgift att 

bestraffa dessa brott. En respondent skriver ”Ser inte varför förövare ständigt ska skyddas och 

daltas med, de har ju redan rättssystemet på sin sida. Om rättssystemet faktiskt fungerade i 

frågor som rör det här ämnet hade det varit en annan sak” (Respondent 5).  Respondenten 

verkar tycka att namngivningar kan få göras nu medan rättssystemet är som det är, men skulle 

det i framtiden bli så att fler fälldes för sexualbrott skulle det innebära att rättsväsendet inte 

tog de anklagades parti och därmed vore det inte längre rätt med namngivningar eftersom den 

anklagade istället skulle straffas i rätten om den begått brottet. En annan respondent tycker att 

rättssystemet gör fel om en dömd sexualbrottsling inte namnges och menar att det tyder på att 

brottslingens integritet anses viktigare än allvaret i brottet (Respondent 10). Även denna 

respondent visar ett missnöje över rättssystemet, men är en av dem som tycker att det bara är 

rätt att namnge personer som blivit dömda i rätten.  Några respondenter hävdar att på grund 

av rättssystemets bristande hantering av sexualbrott kan namngivningarna bli det enda straffet 

de som begått sexualbrott får och att det därför kan vara rättfärdigat. Ett återkommande skäl 

som nämndes till att namngivningar är eller kan vara rätt är att det varnar andra för den 

specifika personen. Det nämndes också att det är rätt om det förhindrar att personen begår 
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samma brott igen eftersom samhället håller koll på personen som en följd av att personen 

identifierats som en förövare och en potentiell fara (Respondent 10).  

 Det finns även invändningar och omständigheter som vissa respondenter menar 

gör, eller kan göra, att det är fel att namnge eller identifiera en person som förövare. Något 

som nämns av flera respondenter är en oro över att oskyldiga framställs som förövare. Några 

tog upp att det finns en risk att någon namnges till följd av hörsägen och att det ökar risken 

för att oskyldiga blir namngivna. En respondent tycker därför att det är bra om det är den som 

blivit utsatt som berättar om det.  ”Jag anser dock att det är 100% okej att namnge förövare 

om man själv blivit utsatt eller om man på något annat vis vet att personen är förövare” 

(Respondent 22). En respondent nämnde också att det kan vara svårt för en som blivit 

namngiven att få en andra chans av samhället (Respondent 19).  En annan risk med 

namngivningar som respondenter tar upp är att det kan skada rättssystemet. Två respondenter 

tycker att det är viktigt att en person behandlas som oskyldig tills motsatsen är bevisad och 

menar därför att ingen som inte blivit dömd för ett brott ska betraktas som brottsling 

(Respondent 1 & Respondent 13). ”Det är viktigt att Sverige som en fortsatt demokrati med 

ett säkert rättssystem att följa principen att alla är oskyldiga till motsatsen har bevisats” 

(Respondent 13).  

	 Majoriteten av enkätens frågor var skapade med syftet att ta reda på vilka 

subjektspositioner respondenterna har eftersom det eventuellt kan ha påverkat hur de svarade 

på den första frågan som handlar om respondentens uppfattningar och tankar. Nästan alla 

respondenter var i åldern 18-29 år och alla hade minst en gymnasieutbildning som högsta 

avslutade utbildning. Det är mest kvinnor som har svarat på enkäten, men också några män. 

En skillnad mellan de manliga och de kvinnliga respondenterna är att det bara är kvinnliga 

som har svarat att de tycker att det är rätt att namnge eller identifiera någon som förövare utan 

att nämna några omständigheter som skulle krävas för att det ska vara rätt. Det är dock viktigt 

att påpeka att det även var ganska många kvinnor som tyckte att det behövs vissa 

omständigheter, till exempel bevis, och denna skillnad kan bero på att det var betydligt fler 

kvinnor som besvarade enkäten. En annan skillnad som troligtvis fortfarande skulle finnas 

även om flera respondenter hade varit män är att det endast var kvinnor som svarade att de på 

något sätt hade deltagit i #metoo, vilket nog beror på att det främst var kvinnor som vittnade. 

Ingen av respondenterna har, sig veterligen, blivit namngiven eller identifierad som den som 

gjort något fel eller brottsligt mot någon annan. Däremot svarade fyra respondenter, två 

kvinnor och två män, ja på frågan om de hade namngivit eller identifierat någon annan. Tre av 

dessa har kommenterat att de inte har gjort det i sociala medier eller offentligt (Respondent 2, 
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Respondent 4 & Respondent 13). En av de som svarade nej har kommenterat ”För mina nära 

absolut men inte offentligt” (Respondent 1), vilket gör att respondenten har agerat likt de tre 

som svarade ja men tolkar frågan annorlunda eller har en annan definition av vad som kan 

räknas som en namngivning/identifiering. I och med att de andra tre påpekar att de inte har 

gjort det offentligt eller i sociala medier kan det dock tyda på att dessa fyra uppfattar det som 

att frågan kanske syftar på namngivningar som sker inför en större massa, till exempel på 

sociala medier. Två av de som har svarat nej har kommenterat varför de inte har namngett 

eller identifierat en person som de upplever ha blivit utsatta av. En skriver ”Jag har valt att 

inte namnge personer som gått över gränsen, eftersom jag är rädd att inte orka med 

konsekvenserna plus att det var så pass länge sedan att inga bevis finns kvar och jag vill tro att 

de personerna vuxit upp och förstår vad de gjort på egen hand” (Respondent 10). Att 

respondenten nämner bristen på bevis kan bero på att denne på första frågan säger att 

namngivningar endast kan vara rättfärdigade om personens skuld har blivit bevisad i en 

domstol. Den andra respondenten har istället kommenterat att den inte blivit utsatt av någon 

den vet identiteten på (Respondent 22), vilket skulle kunna betyda att respondenten hade 

kunnat göra det om denne hade vetat vem personen var.  

 I Kääriäinens undersökning kunde uppfattningarna om lämpliga straff i 

specifika rättsfall skilja sig åt beroende på respondentens kön, men författaren menar att dessa 

skillnader var ytterst små (Kääriäinen 2018: 161-164). Det stämmer ganska bra med 

enkätundersökningen eftersom det inte visade sig vara särskilt stora skillnader i svar mellan 

de kvinnliga och de manliga respondenterna, med undantag för att det endast var kvinnliga 

respondenter som uttryckte full positivitet kring namngivningarna.    

 

Sammanfattning och analys 

I Flashback-diskussionen handlade det mycket om skuld, både om kvinnans och mannens. 

Detta kom även upp i enkäterna där bevisunderlaget lyftes fram som en viktig omständighet 

för huruvida det är rätt att namnge/identifiera en person som förövare eller inte. Det råder 

dock skilda uppfattningar om hur mycket underlag som krävs för att en person ska betraktas 

som skyldig, vilket också märktes i diskussionen på Flashback. Vissa kräver en rättslig dom, 

vissa tycker att det räcker med att det finns starka bevis och andra tycker att det räcker att 

personen har begått gärningen. Troligtvis hänger detta ihop med oron att anklagelsen är falsk 

för detta var något som kom upp i både diskussionstrådarna och enkätsvaren. Vissa som 

tänker att det finns en risk att oskyldiga döms på detta sätt uttrycker dock att det är en liten 
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nackdel i jämförelse med dagens system där det är få sexualbrottsfall som leder till en 

fällande dom. Därmed kan de tycka att det är ett för litet hinder för att de skulle tycka att 

namngivningar på det stora hela skulle vara fel. Överlag kan diskursen sägas kretsa mycket 

kring hur ett rättssystem bör vara. Rättssäkerhet målas upp som ett ideal och det mest 

optimala är att skyldiga döms och oskyldiga frias, vilket också troligtvis är det som skapar en 

kluvenhet i ställningstagandet till namngivningarna. Visserligen kan namngivningar ses som 

ett sätt att straffa de skyldiga som kanske inte hade blivit straffade av det nuvarande 

rättsväsendet, men det kan också uppfattas medföra en risk att oskyldiga målas upp som 

skyldiga och därmed bli straffade av samhället.       
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4. NAMNGIVNINGAR, #METOO OCH SKAMSTRAFF – EN 

JÄMFÖRELSE 
	
	
I det första kapitlet presenterades resultaten från undersökningen om skamstraff och i det 

andra presenterades undersökningen om namngivningarna kopplade till #metoo. Detta kapitel 

kommer att redogöra för vilka skillnader och likheter det finns mellan diskurserna.  

 

Likheter 

Det finns vissa aspekter av skamstraff och namngivningar som kan betraktas som likheter. En 

sådan likhet är att i både skamstraffet och i en namngivning läggs skulden på den som straffas 

eller namnges. Namngivningar kan också liknas vid skamstraff eftersom det också kan ses 

som en typ av straff. I likhet med skamstraff kan straffet till och med ses som ett slags 

skamstraff där den som blivit namngiven eller på annat sätt identifierad är tänkt att bli 

utskämd för sin handling. Att personen ska känna skam eller behöva stå till svars för sitt 

agerande behöver däremot inte vara det främsta syftet med en namngivning. Det kan till 

exempel vara tänkt att varna andra som potentiellt kan bli utsatta av personen. Oavsett syfte är 

bägge fenomenen beroende av en viss grad av offentlighet för att straffet eller namngivningen 

ska uppnå den önskade effekten.  

 När det gäller namngivningarna som finns i metoo-sammanhang och skamstraff 

har de gemensamt att det handlar mycket om personer som har, eller påstås ha, begått 

sexualbrott. Även i skamstraff kunde oönskat sexuellt beteende straffas på initiativ av 

enskilda personer utan att någon domstol varit inblandad. Till exempel fallet med en flicka 

som berättat för sina vänner att hon blivit sexuellt trakasserad och de bestämmer sig för att på 

egen hand utföra ett straff mot pojken. Hur vanligt det var att enskilda personer tog på sig 

ansvaret att straffa är oklart, men det spelar inte särskilt stor roll i detta sammanhang eftersom 

liknelsen ändå kan dras. I diskursen om namngivningar har det påpekats att det endast är en 

liten del som namnger eller identifierar någon som förövare.  

 En annan likhet är att i de båda diskurserna finns det uppfattningar om att det är 

ett för hårt straff som personen får. Skamstraffen togs bort eftersom diskursen gick åt ett håll 

där straffen ansågs göra mer skada än nytta. Bland annat fanns det en uppfattning om att ett 

skamstraff gjorde det svårt för personen att efter avtjänat straff kunna bli accepterad åter in i 

samhället. Den uppfattningen finns kvar idag om namngivningar.  
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Olikheter 

En skillnad mellan fenomenen är att skamstraff var ett straff som det svenska rättssystemet 

delade ut medan namngivningar främst verkar tillämpas av enskilda personer och tidningar. 

Det empiriska material som har legat till grund för den moderna delen av diskursanalysen har 

visat att det anses finnas ett värde i att rättssystemet sitter på rätten att straffa. Som Foucault 

skriver behöver det finnas ett förtroende för den straffande makten så att det inte upplevs som 

att makten missbrukas (Foucault 1987:14ff). Ett vanligt argument mot namngivningar verkar 

vara att det inte sker inom rättsväsendet och att det därmed är rättsosäkert.  En skillnad i 

kritiken skulle därmed kunna vara att namngivningar kritiseras för att personerna som ligger 

bakom dem har tagit över rätten att straffa, medan kritiken mot skamstraff bygger på att den 

straffande makten missbrukas av rättssystemet.  

 Något annat som skiljer fenomenen åt kan vara vilka subjektspositioner de 

straffade/namngivna har. I diskursen om #metoo är det framförallt män som målas ut som de 

skyldiga förövarna eller de oskyldigt uthängda. I skamstraff var det både män och kvinnor 

som blev straffade, men kvinnor var kanske något mer utsatta eftersom de dels var de som 

blev gravida och därför fick svårare att gömma utomäktenskapligt sex men också för att de 

kunde vara ekonomiskt beroende och därför inte kunde betala bötessumman. Eftersom 

betalning kunde göra att personen slapp skamstraffet var det generellt de som hade det 

ekonomiskt dåligt ställt som fick straffet. I metoo-rörelsen var det inte främst fattiga män som 

namngavs. Högt uppsatta män med stora ekonomiska kapital identifierades som förövare. Att 

kunna betala för att slippa bli namngiven var heller ingen garanti, till exempel betalade en 

känd fotbollsspelare en stor summa till en kvinna så att hon inte skulle säga att han förgripit 

sig på henne, men hon gick ut med anklagelsen i alla fall (TT 2018).   

 En annan olikhet är att kroppen var en viktig del av skamstraffen, medan 

namngivningarna istället använder det muntliga och skriftliga språket. Namngivningarna är 

inte beroende av att kroppen till den som identifieras som förövare ska vara involverad i 

själva namngivningen. Foucault skriver att när det gamla straffsystemet höll på att övergå i ett 

system med vad som uppfattades som mer humana straff, blev det också en förändring i synen 

på kroppens roll. Innan hade kroppen använts som ett redskap för att avskräcka från brott, 

men med det nya systemet var det istället själen som skulle straffas (Foucault 1987:103). I 

skamstraff är det också själen som bestraffas, men kroppen används som ett redskap för att 

uppnå skam och den avskräckande funktionen.     
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION  
	
	
Det finns en del likheter mellan diskursen om skamstraff respektive namngivningarna 

kopplade till metoo-rörelsen, men det finns också vissa skillnader. Titeln på denna uppsats är 

”Den moderna skamstocken?” och syftar till om namngivningarna kan ses som ett modernt 

skamstraff eller inte. Namngivningarna kan ses som ett modernt skamstraff med tanke på att 

de båda behöver ske offentligt och att tanken med en namngivning kan vara att lägga skam 

över en person och fungera som ett straff. Båda kritiseras också för att vara för hårda straff 

och att de inte ger personen en chans att bli accepterad igen efter att personen har sonat för sitt 

brott. En skillnad är att skamstraff var något som rättssystemet praktiserade. En gång i tiden 

ansågs det vara ett lämpligt straffsystem, men sedan ändrades diskursen gällande vad ett bra 

straff är och då ansågs inte skamstraff längre vara ett rättvist eller effektivt straff. Det finns en 

tillfällighet även i diskursen om namngivningarna. De praktiseras bland annat som en kritik 

och ett komplement till det rådande rättssystemet med hänvisning till att det nuvarande 

systemet inte är tillräckligt effektivt i sexualbrottsfall.  Därför kan det mycket väl bli så att det 

blir en hegemoni där namngivningarna betraktas som objektivt fel om det nuvarande 

rättssystemet skulle ändras så att fler fall av sexualbrott ledde till en fällande dom. Det 

empiriska materialet i denna uppsats visar att namngivningarna kan betraktas som ett medel 

för att uppnå en förändring i diskursen, vilket mer konkret betyder att fler sexualbrottslingar 

skulle fällas och att strukturerna i samhället som bidrar till att sexualbrott sker så som de gör 

skulle förändras. En sådan struktur kan till exempel vara diskursen om sexualitet, som har 

förändrats sedan tiden då skamstraff praktiserades av rättssystemet.  

 Visserligen går det att säga att namngivningarna är en form av modernt 

skamstraff, men det är viktigt att betona att det även finns en del skillnader. Som tidigare 

nämnt är en skillnad att namngivningarna inte är ett straff som utdelas av rättssystemet, men 

det finns också annat som skiljer det från skamstraff. En intressant skillnad är vilka personer 

som är föremål för skamstraffet eller namngivningen. På grund av att skamstraff oftast skedde 

först efter att den som blivit dömd inte kunde betala bötesbeloppet var det främst fattiga som 

fick utföra skamstraff. Med tanke på det kan det även ha varit svårare för kvinnor att komma 

undan med böter eftersom det inte var ovanligt att kvinnor var ekonomiskt beroende av sina 

män. Kvinnor var också mer utsatta för skamstraff eftersom sexualbrott var ett brott som 

kunde straffas med skamstraff och för kvinnor som blev gravida av ett förbjudet samlag var 

det svårt för dem att undkomma straff eftersom graviditeten blev bevis. Till exempel kunde en 
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kvinna som påstod sig ha blivit våldtagen, om hon blev misstrodd av rätten, själv bli dömd för 

att ha haft sex utanför äktenskapet. Gällande namngivningarna har män och de med god 

ekonomi inte samma chans att komma undan. I diskussionerna och enkäterna som har 

studerats är det till och med män som hänvisas till som de som namnges. Det har varit män 

med stort ekonomiskt kapital och på höga positioner som har namngetts, vilket visar att en 

god ekonomi inte ger en garanti för att slippa bli namngiven på det sätt som det kunde ha varit 

en garanti för att slippa skamstraff.  Namngivningarna är heller inget straff som involverar 

kroppen, vilket gör att det skiljer sig från skamstraff där kroppen var en del av straffet. I en 

namngivning behöver inte personen som namnges vara fysiskt närvarande.   

 Sammanfattningsvis kan det än en gång konstateras att namngivningarna 

gällande #metoo har både likheter och skillnader med skamstraff och det är svårt att säga 

vilken sida som väger tyngst. Sedan skamstraffen praktiserades av svenska rättssystemet har 

diskursen om straff, diskursen om brott och diskursen om sexualitet förändrats. Ett skamstraff 

idag skulle troligtvis därför inte se ut exakt så som det gjorde förr eftersom de skulle vara 

präglade av uppfattningar som finns idag om vad som är brottsligt och vad som är ett rättvist 

straff. Uppenbarligen råder det inte en hegemoni om hur en påstådd sexualbrottsling bör 

hanteras eftersom det råder en debatt om det moraliska och juridiska med namngivningarna. 

Det finns två stora skillnader i diskursen om namngivningarna och diskursen om skamstraff 

som bör betonas. Den första är att diskursen om namngivningarna generellt handlar om 

personer med andra subjektspositioner, till exempel om män med stora ekonomiska kapital. 

Det andra är att det trycks mycket på att rättssäkerhet är en viktig princip. Denna uppsats 

inspirerades av denna oenighet och en förhoppning var att den skulle kunna bringa lite klarhet 

i diskussionen. Konflikten är ganska komplex, så denna uppsats ger inget svar på den, men en 

viktig lärdom att ta med sig från denna undersökning kan vara att namngivningarna främst 

kan ses som en reaktion på vad som uppfattas som ett brustet rättssystem. Namngivningarna 

blir därmed individers försök att själva se till att enskilda personer straffas och även försöka 

ändra det rådande rättssystemet. Det är inte säkert att namngivningarna skulle försvinna om 

fler dömdes för sexualbrott, men kanske skulle färre ha uppfattningen att det finns ett behov 

av detta moderna ”straff”.    
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BILAGOR 
	

Bilaga 1 (Enkät) 

 
Hej! 

  

Jag håller på att skriva en kandidatuppsats inom etnologi vid Uppsala universitet. Mitt syfte är 

att undersöka uppfattningar kring namngivningar i #metoo och planerar att göra det genom en 

enkätundersökning. Enkäten tar inte lång tid att besvara och du väljer själv om du vill svara 

på alla frågor. Deltagandet är frivilligt och du kommer att vara anonym både för mig och i 

uppsatsen.  

  

Med vänliga hälsningar,  

Moa Broqvist (kan nås på Moa.Broqvist.9741@student.uu.se)  

 

 1. Vad tycker du om att någon namnges eller på annat sätt 
identifieras som förövare? Är det rätt eller fel? Motivera! 
 
 

2. Har du deltagit i #metoo på något sätt eller i något av de 
gruppspecifika uppropen (som till exempel 
#tystnadtagning)? w 

 Ja 
 Nej 
 Vill inte svara 

Kommentar (frivilligt) 
 

3. Har du själv namngivit eller på annat sätt identifierat en 
specifik person som du anser har gjort något fel eller 
brottsligt mot dig? w 

 Ja 
 Nej 
 Vill inte svara 
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Kommentar (frivilligt) 
 
 

4. Har du själv blivit namngiven eller på annat sätt 
identifierad som den som gjort något mot en person som 
denne upplever som fel eller brottsligt? w 

 Ja 
 Nej 
 Vill inte svara 

Kommentar (frivilligt) 
 

5. Vad identifierar du dig som? w 
 Kvinna 
 Man 
 Annan (var god ange) 

 

6. Hur gammal är du? w 
 18-29 år 
 30-39 år 
 40-49 år 
 50-59 år 
 60-69 år  
 70 år eller äldre 

 

7. Vilken är din högst avslutade utbildning? w 
 Grundskoleutbildning 
 Gymnasieutbildning 
 Folkhögskola eller komvux 
 Högskola eller universitet 
 Forskarutbildning  
 Annan (var god ange) 

 
 
Tack för din medverkan! 
 
 

 



	 36	

Respondent 1 

Fråga 1: 

"Oskyldig till brott har bevisats". Ingen ska namnges förens en dom har dömt dom som 

skyldiga 

 

Fråga 2: 

Ja 

 

Kommentar (frivilligt): 

Delade ”metoo” via instagram men skrev inget kring händelsen 
 

Fråga 3: 

Nej 

 

Kommentar (frivilligt): 

För mina nära absolut men inte offentligt 
 

Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5: 

Kvinna 

 

Fråga 6: 

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Gymnasieutbildning 
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Respondent 2 

Fråga 1: 

Rätt. Det är en allt för stor tystnadskultur i det här landet. 
 

Fråga 2:  

Ja  

 

Kommentar (frivilligt): 

Precis innan #metoo polisanmälde jag en klasskamrat för våldtäkt. Så jag kände mig både 

träffad och delaktig i det generella metoo uppropet 

 

Fråga 3: 

Ja 

 

Kommentar (frivilligt):  

Min klasskamrat, jag berättade för folk nära mig men har inte skrivit ut det på sociala medier 

 

Fråga 4:  

Nej 

 

Fråga 5: 

Kvinna 

 

Fråga 6: 

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Other (please specify): 

Jag är strax klar med min kandidatexamen på universitetsnivå 
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Respondent 3 

Fråga 1: 

Det finns väl både för- och nackdelar här. Dels så kan det vara rimligt att namnge, dels för att 

varna andra, men också för att det för många också blir den enda rättvisan de får i slutändan. 

Nackdelen är väl om någon blir uthängd trots att personen inte gjort något fel, men det i sin 

tur brukar både visa sig med tiden, och är också problematiskt då det misstänkliggör utsatta 

personer. 

 

Fråga 2: 

Ja 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5: 

Kvinna 

 

Fråga 6: 

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Folkhögskola eller komvux 

 

Respondent 4 

Fråga 1: 

Både och. Innan denne namnges måste den ha blivit dömd, annars finns risken att oskyldiga 

pekas ut för allmänheten. 

 

Fråga 2: 

Nej 
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Fråga 3: 

Ja 

 

Kommentar (frivilligt): 

På vilket sätt? I min närmiljö har jag nämnt namnet på personen, men ej offentligt. 
 
Fråga 4: 

Nej 
 
Kommentar (frivilligt): 

Inte vad jag vet. 

 

Fråga 5: 

Kvinna 

 

Fråga 6:  

18-29 år 

 

Fråga 7:  

Gymnasieutbildning 

 

Respondent 5 

Fråga 1: 

Rätt. Ser inte varför förövare ständigt aka skyddas och daltas med, de har ju redan 

rättssystemet på sin sida. Om rättssystemet faktiskt fungerade i frågor som rör det här ämnet 

hade det varit en annan sak. 

 

Fråga 2: 

Nej 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Fråga 4:  
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Nej 

 

Fråga 5: 

Kvinna 

 

Fråga 6: 

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Gymnasieutbildning 

 

Respondent 6 

Fråga 1: 

Jag har svårt att säga antingen rätt eller fel. Det beror på omständigheterna, och min 

uppfattning är att det funnits ett godtyckligt sätt att förhålla sig till namnpublicering. Om 

någon på klara grunder bedöms vara skyldig, ser jag inga problem i att publicera namn. Men 

att säga "rätt eller fel", tycker jag blir svårt. 

 

Fråga 2: 

Nej 

 

Fråga 3:  

Nej 

 

Fråga 4:  

Nej 

 

Fråga 5:  

Man 

 

Fråga 6: 

30-39 år 
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Fråga 7: 

Högskola eller universitet 

 

Respondent 7 

Fråga 1: 

Rätt. Personer ska stå för sina handlingar och offret ska kunna få upprättelse och då kunna 

prata öppet om vad som skedde, med namngivning. 

 

Fråga 2: 

Nej 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Fråga 4:  

Nej 

 

Fråga 5: 

Kvinna 

 

Fråga 6:  

18-29 år 

 

Fråga 7:  

Gymnasieutbildning 

 

Respondent 8 

Fråga 1: 

Rätt. Främst för att kunna varna andra, om någon gjort flera upprepade saker. Också rätt 

eftersom rättsystemet inte fungerat tillräckligt bra och det varit svårt att få sitt fall utrett och 

dömt. 

 

Fråga 2: 
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Ja 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5: 

Kvinna 

 

Fråga 6: 

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Högskola eller universitet 

 

Respondent 9 

Fråga 1: 

 

Fråga 2: 

Nej 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5: 

Man 

 

Fråga 6: 
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18-29 år 

 

Fråga 7: 

Gymnasieutbildning 

 

Respondent 10 

Fråga 1: 

Jag tycker det är rätt i de fallen då en dom är fastslagen, men inte innan skulden är bevisad i 

rätten. Genom att namnge minskar risken för att personen ska kunna behålla samma typ av 

brott igen - samhällets ögon är på personen - och dessutom sänder det idag signaler om att ett 

problem som tidigare setts mellan fingrarna på nu tas på allvar. Varför ska vi skydda 

sexualförbrytares identitet när vi inte gör detsamma med personer som misshandlar, rånar 

eller mördar? Att hålla identiteten hemlig pekar bara på att man inte ser brottet som lika 

allvarligt och istället väljer att värdera personlig integritet hos förövaren högre. 

 

Fråga 2: 

Ja 

 

Kommentar (frivilligt):  

Egentligen bara genom att dela hashtagen när det begav sig, men också genom diskussioner i 

privatlivet vilket jag tror är en viktig del av rörelsen också 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Kommentar (frivilligt): 

Jag har valt att inte namnge personer som gått över gränsen, eftersom jag är rädd att inte orka 

med konsekvenserna plus att det var så pass länge sedan att inga bevis finns kvar och jag vill 

tro att de personerna vuxit upp och förstår vad de gjort på egen hand 

 

Fråga 4: 

Nej 
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Fråga 5: 

Kvinna 

 

Fråga 6: 

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Folkhögskola eller komvux 

 

Respondent 11 

Fråga 1: 

Självklart ska ingen bli felaktigt dömd (i domstol eller ”moraliskt”). Däremot med tanke på 

hur fall av våltäkt eller sexuellt ofredande döms i domstol kan jag uppleva att det ger någon 

nyansering. Kvinnor som anmäler brott blir misstrodda (och det leder mest troligen inte till en 

fällande dom), så uthämtning blir väl på något sätt en chans att ta tillbaka makten. Segt att bli 

felaktigt anklagad- men också segt att inte bli trodd i en domstol. 

 

Fråga 2: 

Ja 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5: 

Kvinna 

 

Fråga 6: 

Other (please specify):  

Studerat på universitetet nu 
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Respondent 12 

Fråga 1: 

Jag tycker det är rätt, för om de inte har åkt fast förtjänar andra tjejer att veta och de förtjänar 

att hängas ut. Dock finns det en hög risk att personer felaktigt blir anklagade och att många 

inte tänker på denna risk utan tankfritt utan bara tar alla ord för ord pågrund av #metoo 

 

Fråga 2: 

Nej 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5:  

Kvinna 

 

Fråga 6: 

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Högskola eller universitet 

 

Respondent 13 

Fråga 1: 

Jag känner mig delad. Om en tar #tystnadtagning som exempel. Jag vill absolut inte stötta en 

produktion som har en skådis som är ett svin. I den bemärkelsen vill jag ha en 

namnpublicering. Samtidigt är jag emot en folkdomstol i sociala medier. Det är viktigt för 

Sverige som en fortsatt demokrati med ett säkert rättsystem att följa principen att alla är 

oskyldiga till motsatsen har bevisats.  
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Detta är dock inte den viktiga diskussionen. Vi kan se att kända kvinnor har fått andra kvinnor 

att anmäla - det är ett mycket viktigt resultat som vi ska vara stolta över! 

 

Fråga 2: 

Nej 

 

Fråga 3: 

Ja 

 

Kommentar (frivilligt): 

Men inte på sociala medier. Jag har berättat om personer som har gjort ett sexuellt ofredande 

på andra. 

 

Fråga 4: 

Nej 

 

Kommentar (frivilligt): 

Inte vad jag vet 

 

Fråga 5: 

Man 

 

Fråga 6: 

18-29 år  

 

Fråga 7: 

Gymnasieutbildning 

 

Respondent 14 

Fråga 1: 

tycker att de förövaren kan få namnges, men problematiskt om det mediala drevet blir för 

stort 
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Fråga 2: 

Nej 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5: 

Man 

 

Fråga 6: 

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Gymnasieutbildning 

 

Respondent 15 

Fråga 1: 

rimligt folk har väl rätt att säga vad de vill om en person så länge det inte är lögn 
 
Fråga 2: 

Nej 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5: 

Man 
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Fråga 6: 

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Gymnasieutbildning 

 

Respondent 16 

Fråga 1: 

Det är rätt. 

Fråga 2: 

Nej 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5: 

Kvinna 

 

Fråga 6:  

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Högskola eller universitet 

 

Respondent 17 

Fråga 1: 

Jag tycker att det är rätt, för annara blir det som alltid när man skyddar män som kommer 

undan, och kan fortsätta! 

 

Fråga 2: 
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Ja 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5:  

Kvinna 

 

Fråga 6:  

18-29 år 

 

 

Fråga 7: 

Gymnasieutbildning 

 

Respondent 18 

Fråga 1: 

Bra! Förövarna bör namnges eftersom de begått ett brott enligt svensk lag. 

 

Fråga 2: 

Nej 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5: 

Kvinna 
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Fråga 6: 

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Gymnasieutbildning 

 

Respondent 19 

Fråga 1: 

Hmmm. Tycker att det är en svårt fråga. Ena sidan av mig tycker definitivt; namnge, 

förövaren får skylla sig själva, varna omgivningen(!!!) Men när jag tar mitt förnuft till fånga 

så tänker jag ändå att det kanske är bra att inte namnge personer förrän de är straffade 

åtminstone, eftersom misstanken kan vara felaktig och då är det ganska dumt att namnge 

någon. Ena sidan av mig tycker dock även att man förtjänar en andra chans vilket kan vara 

svårt om man blivit namngiven i stor utsträckning. Samtidigt som en del av mig känner att 

man får stå för sitt agerande... 

 

Fråga 2: 

Nej 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Fråga 4:  

Nej 

 

Fråga 5: 

Kvinna 

 

Fråga 6: 

18-29 år 

 

Fråga 7: 
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Gymnasieutbildning 

 

Respondent 20 

Fråga 1: 

Jag tycker det ska vara rätt att ge namn på förövare om straffet blev väldigt hård. 

 

Fråga 2: 

Nej 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5: 

Man 

 

Fråga 6:  

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Gymnasieutbildning 

 

Respondent 21 

Fråga 1: 

Rätt om man är dömd. Fel annars.  

 

Fråga 2: 

Nej 

 

Fråga 3: 

Nej 
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Fråga 4:  

Nej 

 

Fråga 5: 

Kvinna 

 

Fråga 6: 

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Gymnasieutbildning 

 

Respondent 22 

Fråga 1: 

Pajkastning är inget jag personligen anser är okej. Under metoo slängde tidningar ur sig kända 

namn som blivit anklagade som att det vore en tävling om vilken tidning som hitta flest 

"förövare". Där det i slutändan resulterade i att alla namn inte va förövare utan oskyldigt 

anklagade. Så, man ska vara försiktig med vilka rykten man sprider. Jag anser dock att det är 

100% okej att namnge förövare om man själv blivit utsatt eller om man på något annat vis vet 

att personen är förövare. Det är väl där det blir svårt, när vet man och när sprider man bara 

rykten? Jag anser inte att förövare bör skyddas genom att inte nämnas vid namn. Om de har 

gjort brottet så förtjänar de allt som kommer efter om inte mer. 

 

Fråga 2: 

Ja 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Kommentar (frivilligt): 

Har inte utsatt av någon jag vet namnet på. 
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Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5: 

Kvinna 

 

Fråga 6: 

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Högskola eller universitet 

 

Respondent 23 

Fråga 1: 

Om personen ifråga är dömd eller om det finns väldigt starka bevis är jag OK med det, 

särskilt om det kan hjälpa personer undvika förövaren så att de inte blir utsatta. Dock har jag 

hört om många fall där personer blir felaktigt utpekade, eller att felaktiga rykten baserat på 

hörsägen sprids, och i de lägena tycker jag det är fel eftersom ryktet på en oskyldig person blir 

förstört. Men så länge personer inte blir felaktigt utpekade tycker jag det är rätt.  

 

Fråga 2: 

Nej 

 

Fråga 3: 

Ja 

 

Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5: 

Man 

 

Fråga 6: 
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18-29 år 

 

Fråga 7: 

Högskola eller universitet 

 

Respondent 24 

Fråga 1: 

Helt rätt. Vi måste varna andra och visa hur vanligt det är, att vem som helst kan vara en 

förövare 

 

Fråga 2: 

Nej 

 

Fråga 3:  

Nej 

 

Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5: 

Kvinna 

 

Fråga 6: 

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Gymnasieutbildning 

 

Respondent 25 

Fråga 1: 

Bara namnge om det finns tydliga bevis eller domstols dom, dumt att felaktigt anklaga någon 

oskyldig 
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Fråga 2: 

Nej 

 

Fråga 3:  

Nej 

 

Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5: 

Kvinna 

 

Fråga 6: 

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Högskola eller universitet 

 

Respondent 26 

Fråga 1: 

Rätt, folk förtjänar att veta 

 

Fråga 2: 

Nej 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Fråga 4:  

Nej 

 

Fråga 5: 

Kvinna 
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Fråga 6: 

18-29 år  

 

Fråga 7: 

Gymnasieutbildning 

 

Respondent 27 

Fråga 1: 

Rätt om det är bevisat 

 

Fråga 2: 

Ja 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5: 

Kvinna 

 

Fråga 6: 

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Gymnasieutbildning 

 

Respondent 28 

Fråga 1:  

Rätt 
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Fråga 2: 

Ja 

 

Fråga 3: 

Nej 

 

Fråga 4: 

Nej 

 

Fråga 5: 

Kvinna 

 

Fråga 6: 

18-29 år 

 

Fråga 7: 

Högskola eller universitet 

  



	 58	

Bilaga 2 (diskussionstråd i Facebookgrupp) 

Moa Broqvist: Hej! Jag skriver en uppsats om namngivningarna i metoo-rörelsen och vill 

gärna veta vad ni tycker. Förhoppningsvis skapas det här en diskussionstråd som blir som en 

slags gruppintervju där ni som väljer att vara med (genom att kommentera era uppfattningar i 

kommentarsfältet till detta inlägg) får styra samtalet. Ni kommer självklart att vara anonyma i 

uppsatsen.  

Så vad tycker ni om att någon namnges eller på annat sätt identifieras som förövare? Är det 

rätt eller fel? Motivera gärna! 

 

Gruppmedlem 1: Jag kan förstå behovet, att få upprättelse, att varna, att förflytta skam och 

skuld dit där den hör hemma, till förövare. Men för mig har utpekande inte varit det stora 

med #metoo. För mig har det viktiga varit att få säga Jag har denna erfaret, jag har varit med 

om detta, vi är många. Det handlar för mig om vittnesmålen, inte om utpekandet. Jag är också 

väldigt rädd för drev och folkdomstolar. Det är lätt att dras med, men rättsskipning bör vara 

torr och juridisk och där passar, för mig, utpekanden inte så bra in. Med det sagt, jag förstår 

dem som vill berätta VEM. För mig var det viktigare att berätta att jag. 

 

Gruppmedlem 2: Håller med föregående talare, att folkdomstolar är klurigt och bör undvikas 

generellt.  

Dock är ju det ”riktiga” rättssystemet bristande i just sådana här fall och den typ av 

folkrörelse som drev och folkdomstolar faktiskt är kanske behövs för att sätta saker i rullning. 

På samma vis som det av vissa ansågs omoraliskt att protestera för kvinnlig rösträtt eller 

avskaffande av apartheid för att det satte den grupp som skulle behöva flytta på sig (män/vita) 

i kläm och obehag (synd om dem alltså) är det ju kanske synd om män som nu då blir 

uthängda.  

Konstig liknelse kanske, och jag är egentligen inte för att en oskyldig man ska dömas av 

misstag. Men är också så trött och övertygad om att dessa felaktiga domar är så marginella 

jämfört med skadan som sker pga av de faktiskt genomförda brotten att det kanske är en 

oturlig nödvändighet. 

 

Kan låta hårt och oresonligt. Men vill påpeka att åsikten kommer från en otroligt trött kvinna. 
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Gruppmedlem 3: Kan tycka att det finns en poäng om det är en person i en maktposition. 

Som tex en kändis eller någon som har en speciell social ställning.  

 

Gruppmedlem 4:  Jag kan tycka att det faktiskt är på tiden att män får börja ta lite jävla 

ansvar för sina handlingar. Rättssystemet BORDE räcka men uppenbarligen gör det inte det. 

Det är ju jättelätt att slippa drev. Låt bli att bete dig som ett arsle. Dessvärre har ju kvinnorna i 

många fall fåt betydligt tuffare motstånd än männen i många av fallen då vi har en kultur där 

kvinnor som anmäler sexuella trakasserier/våldtäkt misstros i rätt hög grad. 

 

Gruppmedlem 5: Jag håller med ovannämnda inlägg i att #outing på ett sätt är 

viktigt. #Namngivning ska nog ses som ett redskap - en viktig medaktion i #metoo med ett 

riktat syfte. Namngivning innebär ju inte endast att du namnger din förövare som kan ha slagit 

dig mörkblå eller förgripit sig på dig (förövare som dessutom också normalt sett är lögnare 

och lagsmitare, de springer ju inte självmant till rätten och sonar nåt) - utan du medverkar till 

en uppsnabbad samhällsförändring när du öppet berättar om vad som har hänt. Det är ju det 

som f ö #metoo syftar till, en attitydförändring i samhället. Följ gärna Cissi Wallin på 

Instagram och bilda en egen uppfattning. Har hon rätt eller fel i det hon gjorde? #metoo har 

väl inte nånsin ensidigt varit en "läpparnas bekännelse"-grej. 

 

Moa Broqvist: Tack så mycket för era kommentarer! Om det är någon som har ångrat sig och 

inte vill att sin kommentar ska vara med i uppsatsen vore det bra om ni meddelade det senast 

26/12. Ni kommer som sagt att vara anonyma och inte ens gruppens namn kommer att 

nämnas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


