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Caroline Landgård, Fredrik Bäcker Dödsstraff  

Sammanfattning 

 

Syftet med detta fördjupningsarbete är att försöka ge klarhet på några vanliga 

argument för respektive mot dödsstraffet. Vi vill öka vår kunskap inom detta område 

för att om möjligt möjliggöra ett ställningstagande gjort utifrån empiriska studier 

snarare än antaganden. I det inledande kapitlet beskriver vi dödsstraffet genom 

historiens gång. Vi tar även upp FN:s och Europakonventionens arbete att stoppa 

nyttjandet av denna straffpåföljd. 

 

Vi har sammanställt vårt resultat genom att fördjupa oss i dels fyra facklitterära 

böcker med olika inställningar till dödsstraffet, dels genom en Brå-rapport samt 

Amnesty internationell. 

 

I resultatdelen ger vi svar på vår frågeställning utifrån den information vi 

tillgodogjort oss. Vi har dels utrönat motivet bakom dödsstraffet samt dess 

preventiva effekt. Vi belyser ett antal avrättningsmetoder samt klargör varför vissa 

länder har kvar dödsstraffet idag. Detta utmynnar i två enkätundersökningar gjorda i 

Sverige av Demokratirådet och SIFO, i vilka svenska folket fick svara på frågor om 

dödandets moral. 

 

I det avslutande kapitlet diskuteras och analyseras vad som framkommit i 

resultatdelen. I diskussionen lägger vi även in vår slutsats av detta arbete. 
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1 INLEDNING 

 

”Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet, ingen må utsättas för tortyr eller 

grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning” (Förenta 

Nationerna; generalförsamling artikel 3 & 5). 

Motivet för dödsstraff har främst varit tanken på vedergällning. Det är samhällets rätt 

att hämnas ett avskyvärt brott genom att utdöma ett motsvarande straff, ”öga för öga 

tand för tand”. Respekt för liv och rätten till liv är ryggraden i denna debatt. Rätten 

till liv skall vara oantastlig, oangriplig och skall försvaras med alla medel.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Dödsstraffet är en kvarleva sedan den neolitiska revolutionen, de första stadsstaterna 

vid Eufrat och Tigris stränder. Dödsstraffet infördes i dessa nybildade samhällen för 

att hålla invånarna i schack. I alla tider har dödsstraffet varit ett maktmedel antingen 

i politikens eller kyrkans namn. Religion och rätt har gått hand i hand genom 

historien.1 Dödsstraffet har tillämpats i de allra flesta samhällen historiskt sätt och 

följt oss sedan dess.  

Motståndet mot dödsstraff kom först under 1700-talets senare hälft då naturrätten 

och upplysningstiden var aktuell. De mer kända motståndarna var 

upplysningsfilosoferna Voltaire och Beccaria som hävdade att varje förbrytare kunde 

och borde formas till bättre människor, något som inte var förenligt med 

dödsstraffet. I och med liberalismens framfart på 1800-talet växte en humanistisk 

rörelse fram som var emot kroppsbestraffning och var för avskaffandet av 

dödsstraffet. Istället för dödsstraff ville man tillämpa livstids straffarbete.2 

I och med fascismens och nationalsocialismens intågande i början av förra 

sekelskiftet (1900-talet) uppstod motkrafter för bevarandet och återinförandet av 

dödsstraffet. 

                                                
1 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.31. 

2 Ibid., s.35-37 
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Efter andra världskriget har flera försök gjorts med hjälp av FN (Förenta 

Nationerna) att helt avskaffa dödsstraffet i världen,3 men dödstraffet förekommer 

fortfarande idag i många stater i världen. Idag tillämpas dödsstraffet i 78 länder, 23 

länder har kvar straffet men inte verkställt det på 10 år och 13 länder har kvar 

dödsstraffet för vissa speciella brott, främst för brott i krigstid4. Risken att 

dödsstraffet missbrukas i politiska syften har lett till att många länder avskaffat 

dödsstraffet för politiska brott, men det tillämpas trots det av många länder. Många 

av dessa länder använder dödsstraffet som ett medel att kontrollera och förtrycka 

befolkningen.5 

I Sverige skedde den sista avrättningen år 1910 då rånmördaren Alfred Ander 

avrättades med giljotin, det var första och enda gången giljotinen användes i Sverige. 

Dödsstraffet i fredstid i Sverige avskaffades 1927 och i krigstid år 1972.6 År 1976 

infördes förbudet mot dödsstraff i regeringsformen.7 

I dag visas ett ökat stöd för dödsstraffet i vårt land, detta kan konstateras utifrån ett 

antal opinionsundersökningar som genomfördes i slutet av 90-talet. I en SIFO-

undersökningen som gjordes 1999 svarade 43 procent att det finns något eller några 

brott som borde kunna beläggas med dödsstraff. Denna positiva inställning visades 

främst hos män och hos de ungdomar som blev tillfrågade. 42 procent av de 

tillfrågade ville uttryckligen att dödsstraffet skall införas.8 Näst intill halva svenska 

befolkningen stöder dödsstraff eller vill åtminstone inte utesluta detta som en 

straffsanktion.  

 

 

                                                
3 Nationalencyklopedin, artikelid 15855, artikelrubrik Dödsstraff, Göran Inger. Internet; www.ne.se  
050410. 

4 Amnesty International. Organisationer bakom de mänskliga rättigheterna. Internet; www.amnesty.se., 
050410. 

5 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.135 
6 Andersson D (1998); Dödsstraffet –ett försvar-, s.3 

7 Nationalencyklopedin, artikelid 15855, artikelrubrik Dödsstraff, Göran Inger. Internet; www.ne.se  
050410. 

8 SIFO Research & Consulting, P3295330, fråga 140, 1999-06-29.  
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1.1.1 FN och Europakonventionen 

 

FN:s resolution från 1948 och de två konventionerna från 1966 står som milstolpar 

för de mänskliga rättigheterna. Resolutionen är en allmän förklaring av de mänskliga 

rättigheterna. Denna förklaring är grunden för Amnestys arbete mot dödsstraffet.9 

”Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”, den grundläggande rätten 

fastslås i artikel 3 i FN:s resolution. Den allmänna förklaringen har tyvärr ingen 

juridisk bindning utan utgörs snarare av praxis, detta på grund av bristande stöd i 

generalförsamlingen vilket gav följden att den antogs endast som en resolution och 

inte av en konvention som är juridiskt bindande10. I och med 1966 års konventioner 

blev de mänskliga rättigheterna juridisk bindande. Dessa konventioner byggde 

vidare på den allmänna förklaringen genom att göra dem mer detaljstyrda för att 

minimera misstolkning. I artikel 6 preciseras och utökas rätten till liv till att även 

omfatta begränsningen av dödsstraffet.11 

1. Varje människa har en inneboende rätt till livet. Denna rätt skall skyddas genom 

lag. Ingen skall godtyckligt berövas sitt liv. 

2. I stater som ej avskaffat dödsstraffet, må dödsdom avkunnas endast för de 

allvarligaste brotten i enlighet med den lag, som gällde vid tiden för brottets 

begående. Denna lag må ej strida mot bestämmelserna i denna konvention eller 

konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord. Detta straff skall 

endast kunna verkställas efter slutlig dom av behörig domstol. 

3. Behandlar folkmord. 

4. Envar dödsdömd skall ha rätt att begära nåd eller förvandling av straffet. Amnesti, 

nåd eller förvandling av dödsstraffet skall kunna beviljas i alla fall. 

 

                                                
9 Amnesty International. Organisationer bakom de mänskliga rättigheterna. Internet; www.amnesty.se, 
050410. 

10 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.42 

11 Amnesty International. Organisationer bakom de mänskliga rättigheterna. Internet; www.amnesty.se,  
050410 
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5. Dödsdom skall ej kunna avkunnas för brott begångna av personer under 18 års 

ålder och skall ej verkställas mot havande kvinnor. 

6. Intet i denna artikel skall kunna åberopas för att fördröja eller förhindra 

konventionsstats avskaffande av dödsstraffet.12 

I den första punkten kriminaliseras mord, eftersom detta anses vara banalt med tanke 

på att mord är förbjudet i alla rättsstater. Vikten av denna punkt visar sig då mord 

begås av vissa medlemmar av en viss befolkning utan att myndigheterna betraktar 

det som brottsligt.  

Beträffande dödsstraffet kan man utläsa att det endast får gälla de allvarligaste 

brotten i respektive lands lag. Det är ett straff som skall användas restriktivt endast 

av de länder som ännu inte avskaffat det.  

1997 antogs en viktig FN-resolution där man uppmanade medlemsstaterna som har 

kvar dödsstraffet att överväga att inte verkställa detta straff. Målsättningen är att 

avskaffa dödsstraffet fullständigt.  

Europakonventionen upprättades 1950 av Europarådet. Den viktigaste orsaken för 

dess tillkomst var att genomförandet av FN:s allmänna förklaringar tog tid samt att 

det inte ledde fram till något juridiskt bindande beslut. I dess tidigaste utförande 

fanns inga direkta restriktioner beträffande dödsstraffet. I tilläggsprotokoll nr. 6 till 

Europakonventionen har långtgående inskränkningar tillförts och en direkt 

förpliktelse att avskaffa straffet för brott begångna i fredstid.  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att utröna de vanligaste argumenten som finns för och 

mot dödsstraffet. Vi vill undersöka varför vissa länder väljer att hålla fast vid 

dödsstraffet samt ge läsaren en möjlighet att själv ta ställning till dödsstraffets vara 

eller icke vara.  

 

                                                
12 Amnesty International. Internationella överenskommelser, internationell konvention om 
medborgerliga och politiska rättigheter, Dec 16, 1966. Internet; www.amnesty.se, 050410. 
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1.3  Frågeställning 

 

De frågeställningar som skall besvaras är: 1.”Vad finns det för argument för 

respektive emot dödsstraffet?” och 2.”Är dödsstraffet brottspreventivt?”, 3.”Varför 

har vissa länder valt att hålla fast vid dödsstraffet?” samt 4.”Varför vill delar av 

svenska befolkningen återinföra dödsstraffet?”. 

 

1.4  Tillvägagångssätt 

 

För att få fram information om detta ämne och till våra frågeställningar har vi använt 

oss av tre facklitterära böcker med olika inställningar till dödsstraffet, för att 

möjliggöra en så objektiv beskrivning som möjligt av dödsstraffets betydelse.  

Amnesty International ligger till stor grund för vårt kunskapsinhämtande. Deras syn 

på mänskliga rättigheter och kamp mot straffet har bidragit till att många länder 

avskaffat dödsstraffet. 

Ett flertal artiklar från Amnesty finns om dödsstraffet på Internet och dessa kommer 

vi att använda oss av. Vi har tagit del av en redan gjord enkätundersökning från 

SIFO samt en enkätundersökning från Demokratirådet.  

 

2 Teori 

 

Vi har valt att använda oss av inkapaciteringsteorin samt teorin om allmänprevention 

då vi ansåg att dessa låg ämnet närmast. Dessa teorier ligger till grund för ett flertal 

argument för respektive mot dödsstraffet. 
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2.1 Allmänprevention 

   

Allmänprevention verkar på två olika sätt; dels indirekt samt direkt.  

Den indirekta syftar till strafflagstiftningens norm och moralbildande effekter medan 

den direkta syftar till att förebygga de kriminaliserade handlingarna i allmänhet 

genom hot om straff som riktas mot hela befolkningen13.  

 

Indirekt påverkan; handlar om lagstiftningens normbildande karaktär. Normerna som 

råder i ett samhälle påverkar lagen genom att de ofta sammanförs till lagar. Lagar 

kan upprättas utifrån våra egna normer och värderingar om det finns ett samhälleligt 

stöd bakom. Lagar anses också kunna påverka normerna, en kriminalisering av ett 

visst beteende kan leda till att attityder mot detta beteende blir mer negativt, vilket i 

längden gör det mer sällsynt. Ett beteende som i gemene mans ögon anses förkastligt 

undviks av majoriteten av befolkningen14. 

 

Direkt påverkan (allmän avskräckning); bygger på antagandet att det brottsliga 

beteendet är rationellt. Den potentiella brottslingen förväntas bedöma situationen 

utifrån handlingens negativa konsekvenser. Den avskräckande effekten ligger i att 

medvetandegöra att en specifik handling är belagd med straff, samt att det finns en 

risk att handlingen upptäcks och slutligen att straffet för denna handling är 

tillräckligt strängt. Av allmänpreventionens två ben anser vi att den direkta ligger till 

grund för besvarandet av vår frågeställning15. 

 

2.2 Inkapacitering 

 

Inkapacitering; syftet är att oskadliggöra brottslingen och på så sätt omöjliggöra 

fortsatt brottslig aktivitet.  

                                                
13 Sarnecki J (2003); Introduktion till kriminologi, s.361 

14 Ibid, s.362 

15 Ibid, s.363 
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Om en person sätts i fängelse eller på annat sätt berövas friheten är hans möjlighet 

att begå brott kraftigt begränsad. Effekten av inkapaciteringen är beroende av vilken 

grad personens frihet har inskränkts.  

Fängelset i sig är ingen garanti, åtskilliga lagöverträdare fortsätter sin brottsliga 

verksamhet i fängelse eller under permission.  

Inkapaciteringsteorin ligger i avsevärd omfattning till grund för påföljdssystemen i 

många amerikanska delstater. Den möjliggör långa fängelsestraff samt berättigar 

dödsstraffet.16 

 

3 RESULTAT 

 

3.1 Argument för dödsstraff 

 

Under denna rubrik kommer några av de argument som finns för dödsstraffet.  

 

3.1.1 Vedergällningsprincipen 

 

”…den som utgjuter människoblod, hans blod skall av människor bli utgjutet, ty Gud 

har gjort människan till sin avbild.”(Bibeln, Första Mosebok 9:6). 

Motivet för dödsstraff har genom tiderna varit tanken på vedergällning i den 

bemärkelsen att samhället ska hämnas ett avskyvärt brott genom att utdöma ett 

motsvarande straff. 

 

Enligt David Andersson, författare till boken Dödsstraffet -ett försvar-, är 

dödsstraffet den ultimata rättvisan att straffas för det mord man begått. Han hävdar 

att man ska tänka sig att den du mest håller av, din mamma, livskamrat eller nära 

vän, blir mördad och sedan fråga sig själv vilket straff du vill att mördaren ska få för 

att du skulle tycka att det var fullt rättvist.  

                                                
16 Sarnecki J (2003); Introduktion till kriminologi, s.371 
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Han menar att för de flesta blir det självklara svaret dödsstraff.17 Han framför också 

om våldsverkaren endast får fängelsepåföljd en tid trivialiserar rättsstaten det lidande 

och de men för livet som offren tillfogats.  

Om mördaren får leva kan det anses som att han är mer värd att leva än det döda 

offret, en ohederlig mer värd än en hederlig.18  

 

3.1.2 Dödsstraff avskräcker 

 

Med en 100-procentig säkerhet förhindras gärningsmannen från att falla tillbaka till 

ett brottsligt leverne. Ett av de främsta argumenten för dödsstraff är dess förväntade 

avskräckande effekt på potentiella brottslingar. Dödsdömda har ofta låtits avrättas 

offentligt, allt för att ingjuta fruktan hos befolkningen.  

Med detta starka straff vill man påverka den stora allmänheten att se brottsliga 

gärningar som förkastliga.19 

 

3.2 Argument mot dödsstraffet 

 

Under denna rubrik kommer några av de argument som finns mot dödsstraffet. 

 

3.2.1 Rätten till liv 

 

Du skall inte dräpa, är en moralisk regel som återfinns i alla mänskliga kulturer och 

civilisationer, det är det femte av Guds tio budord. Respekt för mänskligt liv är den 

mest grundläggande värderingen i alla kulturer, dödandet av en annan människa 

accepteras endast i fall som nödvärn eller i försvarandet av sitt land mot en 

angripande makt.20  

                                                
17 Andersson D( 1998); Dödsstraffet -ett försvar-, s.11 

18 Ibid., s.14 

19 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.13 

20 Anderson D (1998); Dödsstraffet -ett försvar-, s.54 
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Var och en äger sitt eget liv, inte ens nära anhöriga har någon äganderätt till någon 

annans liv. En mördare som förnekar andra rätten till liv, har på tydligt sätt kränkt 

denna rättighet. Ett brott mot denna rättighet, borde kanske straffas på det starkaste 

sättet. Något starkare straff än att mista livet finns inte. 

Ett viktigt argument mot dödsstraffet är att det är ett brott mot de mänskliga 

rättigheterna. 

 

3.2.2 Risk för att oskyldiga avrättas 

 

Det finns inget rättssystem som är felfritt, ingen domare, nämndemän, åklagare eller 

försvarare som är fullkomlig beträffande straffrätten. Bevis kan förfalskas, vittnen 

kan ljuga , åklagaren kan undanhålla uppgifter som talar för den tilltalades oskuld.21  

Dödsstraffet är oåterkalleligt, det går inte att göra ogjort. Människor vars liv tas med 

stöd av lag kan aldrig återkallas till livet.  

Oskyldiga kommer alltid att finnas bland de dödsdömda tills dess ett totalt 

avskaffande av dödsstraffet genomförs.  

 

3.2.3 Är dödsstraffet brottspreventivt? 

 

Trots allt återfaller mördare sällan i likartad brottslighet. Mellan perioden 1969-1983 

dömdes 1248 personer för mord i Sverige. Utav dessa återföll endast 2 procent, 

vilket motsvarar 25 personer 22. 

Om vi tar ett exempel från vårt svenska rättssystem där livstids fängelse brukas i 

stället för dödsstraffet; 

1. Livstidsfängelse motsvarar i regel 7-8 år 

2. Ingen garanti kan ges för återanpassning, vilket vid frigivning kan leda till nya 

brott. 

 

                                                
21 Anderson D (1998); Dödsstraffet -ett försvar-, s.46 

22 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.14 
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3. Om en eventuell rymning sker leder den sannolikt till nya brott23. 

4. Brott sker även under permissioner.24 

För att dödsstraffet skall vara avskräckande krävs att den presumtiva brottslingen 

stannar upp i sitt agerande för att begrunda påföljden av hans handlande. Att han vid 

tanken att mörda en annan människa överväger att han själv kan komma att mista 

livet.25 En brittisk fängelseläkare, W.F Roper, fann efter 35 år i tjänst att de flesta 

brottslingarna hade vid själva brottsögonblicket varit så nervösa att de slagit ifrån sig 

följderna av deras handlande eller intalat sig att de skulle lyckas utan att upptäckas.26   

Den rationella mördaren som berövar någon livet genom överlagt mord, tror sig 

kunna undgå gripande och fällas för brottet. De studier som genomförts av den 

upplevda upptäcktsrisken och strängheten hos påföljder för olika brott, visar att det i 

första hand är upptäcktsrisken som har effekt på brottsligt beteende. Om människor 

upplever att det finns en hög upptäcktsrisk, detta genom fler uppklarade brott, har 

detta en avhållande effekt på den brottsliga aktiviteten27. 

Dödsstraffet visar ingen hänsyn till den enskilda individens rätt till liv, liksom      

mördaren som kränkt denna rätt. 

 

3.2.4 Dödsstraff en ekonomisk utopi 

 

Många tror att det är dyrare att låta fångar avtjäna sitt straff i fängelse än att avrätta 

dem. Det blir kostnader för mat och logi samt eventuella utbildningsprogram. En 

undersökning i staten New York 1982 visade att en dödsstraffsrättegång och ett 

första överklagande kostade ca 1,8 miljoner dollar, vilket är dubbelt så mycket som 

att ha en fånge i fängelse på livstid.  

 

 

                                                
23 Brå rapport 2001:6. Markus Grundtman. www.bra.se 

24 Ibid 

25 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.14 
26 Ibid., s.14 

27 Sarnecki J (2003); Introduktion till kriminologi, s.364  
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Den dödsdömde har möjlighet att överklaga sin dom vid upprepade tillfällen för att 

söka benådning och det gör det hela mycket kostsamt.28   

Man måste dock ta i beaktande att denna undersökning gjorts i USA och deras 

rättegångspraxis ser lite annorlunda ut i jämförelse med Sverige.  

I USA är det möjligt att överklaga sin dom otaliga gånger, advokatsarvoden samt 

rättegångskostnaderna är högre än i Sverige och många dödsdömda sitter inne på 

”death row” i många år i väntan på verkställandet av avrättningen.29  

 

3.2.5 Verkställandet av dödsstraffet 

 

Uppfinningsrikedomen tycks inte haft några gränser vad gäller metoder att beröva 

någon livet. Än i dag används t ex. hängning och stening.  

Dessa metoder kan inte garantera en omedelbar död, utan risken för en långsam och 

plågande död är överhängande. Som exempel på metoder kan nämnas; 

 

Hängning; Fången hängs upp i ett rep som lagts runt halsen och dödas genom att 

repet dras åt när kroppen på grund av tyngdkraften faller ned. Fången placeras 

ovanpå en fallucka. Repets längd anpassas efter fångens vikt och längd. Metoden 

kräver att bödeln har den kunskap som krävs för att beräkna repets exakta längd. 

Medvetslöshet och död blir följden på grund av att ryggraden skadas när nacken 

knäcks. Vid fel kalibrering av repet bryts inte nacken och fången kvävs långsamt till 

döds.30   

 

Elektriska stolen; infördes för att utgöra ett mer humant avrättnings redskap i 

förhållande till hängning. Fången spänns fast i en special tillverkad stol, fuktiga 

kopparelektroder fästs vid fångens huvud samt ena ben. Fången får första en stöt på 

mellan 500 och 2000 volt under trettio sekunder.  

                                                
28 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.27 

29 Andersson D (1998); Dödsstraffet- ett försvar-, s.101 

30 Amnesty International. Avrättningsmetoder. Internet; www.amnesty.se,  050410. 
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Kroppens inre organ förbränns, urinering, avföring samt att fången får kräkblod är 

tecken på detta. Även om fången förlorat medvetandet efter första stöten kan de 

vitala organen fortsätta hålla honom vid liv. Följden blir att ytterligare stötar krävs 

innan avrättningen är fullbordad.31 

 

Gaskammaren; Fången spänns fast vid en stol, under vilken det står en skål med 

destillerat vatten. Ovanför skålen hänger en nätpåse med ett halvt kilo natriumcyanid 

i pillerform. Vid kontakt med vattnet utvecklas cyanväte vilket hindrar syret att ta sig 

till hjärnan. Fången drabbas av spasmer och efter några sekunder uppstår 

andningssvårigheter. Efter cirka tio minuter slutar fången att skaka. En läkare 

undersöker fången och dödförklarar denna.32 

 

Giftinjektioner; framhålls som human med tanke på att det är endast nålsticket som 

fången kan känna smärta från. Avrättning med dödlig injektion innebär att fången får 

en spruta med en snabbverkande drog i kombination med ett muskelförlamande 

medel. Trots detta kan avrättningen gå snett. Läkare har vittnat om problem såsom 

svårigheter att hitta en ven eller att injektionsvätskan kommer i en artär eller en 

muskel vilket orsakar svår smärta. Om lösningen är felaktigt blandad kan den bli 

trögflytande och täppa till venen vilket fördröjer dödsprocessen. 

 

Stening; denna metod genomförs vanligtvis genom att fången begravts upp till 

halsen eller på annat sätt fjättras för att förhindra honom/ henne från att röra sig. 

Döden orsakas av skador på hjärnan, genom kvävning eller i kombination av flera 

skador. I Iran där stening finns föreskrivet i lag går metoden ut på att vara en 

långdragen process där många stenar skall träffa fången.33  

 

 

                                                
31 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.21 

32 Ibid., s.23 

33 Amnesty International. Avrättningsmetoder. Internet;  www.amnesty.se, 050410 
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Även om avrättningsmetoderna lyckas finslipas till dess att inga misstag begås, 

ingen smärta uppstår, innebär dödsstraffet ett psykiskt lidande, fången är levande 

död från det att straffet utdöms till dess avrättningen genomförts. En dödsdömd 

fånge i USA får i genomsnitt vänta sex till åtta år på sin avrättning.34 Själva 

avrättningsmetoden orsakar stor fysisk smärta. Oavsett vilken metod som används 

kan fel begås.   

 

3.3 Varför vill vissa länder ha kvar dödsstraffet 

Det finns fortfarande många länder som har kvar dödsstraffet. Idag tillämpas 

dödsstraffet i 78 länder, och som sagts tidigare är USA en av de länderna.35 Politiker 

och debattörer i dessa länder för fram som argument för dödsstraffet att den rådande 

allmänna opinionen kräver det. Den allmänna opinionen visar tidvis stöd för 

dödsstraffet. Det svänger en hel del gällande straffets vara eller icke vara. När ett 

hemskt våldsdåd har skett vill folket ha hämnd och hårdare tag i kriminalpolitiken.  

Det har även konstaterats att de flesta människorna har lite kunskap om dödsstraffets 

effekter och att stödet för straffet sjönk när de erhöll information om straffet. Det kan 

även vara så att kort tid efter ett lands avskaffande av dödsstraffet kan folket 

fortfarande vara för straffet men efter ett antal år accepteras det av majoriteten. Det 

finns fortfarande de som anser att det finns brott som är så vedervärdiga att den enda 

vettiga samhälleligareaktionen är att avrätta brottslingen.36 

 

3.4 Vad säger svenska folket om dödsstraff? 

 

Det finns en svensk grupp som intresserat sig för frågan om dödsstraff som heter 

Demokratirådet. Den består av en grupp statsvetare. 

 

 

                                                
34Franck H G (1997); Det barbariska straffet,, s.24 

35 Amnesty International. Organisationer bakom de mänskliga rättigheterna. Internet; www.amnesty.se, 
050410. 

36 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.17-18 
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De lät göra en enkätundersökning 1995 som handlade om Samhälle, Opinion och 

Massmedia. Sammanlagt deltog 1702 personer. 

En av frågorna i undersökningen handlade om dödsstraff, ”Borde dödsstraff vara 

tillåtet för mord?”, 37 procent av de tillfrågade männen förespråkade dödsstraffet 

och 31 procent av kvinnorna. Av de som var för dödsstraff var 36 procent 

heltidsanställda, medan 47 procent var arbetslösa.  

Straffet förespråkades mest av ungdomar; 43 procent i gruppen 15-19 år och 45 

procent i gruppen 20-29 år, vilket skall jämföras med 21 procent av pensionärerna. 

Undersökningen visade också att utbildning och geografisk hemvist var betydande 

faktorer för inställningen till dödsstraff.  

Formellt lågutbildade förespråkade dödsstraffet mest, 40 procent, medan de 

högutbildade var 28 procent. Bland landsortsborna var 38 procent för dödsstraff 

medan stadsborna (Stockholm, Göteborg och Malmö) var 21 procent.37 

 

I juni 1999 utfördes en enkätundersökning till svenska folket om dödandets moral av 

SIFO. Det var 1109 personer som blev tillfrågade, av de var 545 män och 564 

kvinnor. I den undersökningen ställdes det två frågor som har att göra med 

dödsstraffet.  

Den ena löd ”Finns det något eller några brott som borde kunna beläggas med 

dödsstraff?”. Utgången blev att 44 procent svarade ja på den frågan och 52 procent 

svarade nej. Av de som svarade ja var 51 procent män och 37 procent var kvinnor.  

I åldersgruppen 29 år och yngre svarade 52 procent ja på den frågan och 45 procent 

nej. I åldersgruppen 30-49 år svarade 51 procent ja och 45 procent nej. 35 procent 

svarade ja och 61 procent svarade nej i åldersgruppen 50-64 år och gruppen som var 

65 år och äldre var 32 procent ja-sägare och 64 procent nej-sägare. 38  

 

 

 

                                                
37 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.130-131 

38 SIFO Research & Consulting, P-3295330, fråga nr. 140, 1999-06-29 
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Den andra frågan som ställdes löd ”Om det kunde bevisas att vi skulle få färre mord 

i vårt land om vi hade dödsstraff, skulle du i så fall vara för att dödsstraff infördes i 

vårt land?”. Där svarade 42 procent ja och 54 procent nej.  

Av de som svarade ja var 50 procent män och 34 procent kvinnor.  

I åldersgruppen 29 år och yngre svarade 51 procent ja på den frågan och 45 procent 

nej. I åldersgruppen 30-49 år svarade 48 procent ja och 48 procent nej. 31 procent 

svarade ja och 65 procent svarade nej i åldersgruppen 50-64 år och gruppen som var 

65 år och äldre var 28 procent ja-sägare och 67 procent nej-sägare.39 

 

3.5 Resultatsammanfattning 

 

Motivet för dödstraffet har genom historiens gång varit tanken på vedergällning, 

rätten att hämnas den person som gjort någon orätt. Ett av de främsta argumenten för 

dödsstraffet är dess förväntade avskräckande effekt på potentiella brottslingar. 

Motståndare till dödsstraffet använder sig av dels argumentet att alla människor har 

rätt till sitt liv, dödsstraffet är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Mord kan 

endast accepteras i fall om nödvärn och vid försvarandet av sitt land. 

Risken att oskyldiga avrättas är påtaglig med tanke på att inget rättssystem är felfritt, 

bevis kan förfalskas m.m. 

 

Dödsstraffets preventiva effekt grundar sig på tanken att den presumtiva brottslingen 

stannar upp för att överväga påföljden av hans/ hennes brottsliga handlande. Problem 

uppstår då brottslingen agerar utifrån sina känslor, vilket kan orsaka förträngning av 

följderna av sitt handlande. 

 

Hängning, elektriska stolen, gaskammaren, giftinjektion och stening är metoder som 

används runt om i världen för att verkställa dödsstraffet.  

 

                                                
39 SIFO Research & Consulting, P-3295330, fråga nr. 141, 1999-06-29 
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Ingen av dessa metoder är felfria, följden av att ett fel uppstår under processen kan 

bli ett långt lidande innan döden inträder. Lidandet för den dödsdömde sträcker sig 

bortom avrättnings ögonblicket det startar redan när hans/ hennes straff utdöms. 

Det finns många länder som har kvar dödsstraffet i dag. Politiker i dessa länder 

hävdar att det är den allmänna opinionen som kräver det. Vid större tragedier 

orsakad av hemska våldsdåd vill ofta människor kräva ut sin hämnd och göra 

kriminalpolitiken strängare. Detta utnyttjar politiker och debattörer skickligt för att 

vidmakthålla dödsstraffet. 

Även i Sverige finns det ett visst medhåll till dödsstraffets fördel. I en undersökning 

gjord av SIFO svarade 42 procent Ja och 54 procent Nej på frågan; ” Om det kunde 

bevisas att vi skulle få färre mord i vårt land om vi hade dödsstraff skulle du i så fall 

vara för ett återinförande av dödsstraffet?”. 
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4 Diskussion 

 

Dödsstraffets effekter skiljer sig radikalt från andra straff, främst genom att det är 

oåterkalleligt. Straffet avvisar helt möjligheten till rehabilitering av brottslingen 

vilket är grunden till vår kriminalvård. Dödsstraffet kräver en opartisk rättegång 

vilket är svårt med tanke på alla inblandade parter, vittnen, åklagare, försvarare, 

målsägande och misstänkt, som framhäver sina egna åsikter och värderingar. Utifrån 

deras utsagor skall domaren fatta ett rättvist och opartiskt domslut, där oskyldiga kan 

komma att dömas.  

Vi kan inte med någon som helst säkerhet säga att fången verkligen skulle återfalla i 

brott om han eller hon tillåtits leva. Genom att döma brottslingen till långvariga 

fängelsestraff som avslutas med villkorlig frigivning under övervakning ger man den 

dömde en chans till återanpassning till samhället. 

 

Är dödsstraffet verkligen ett rättvist straff? Många hävdar att det enda rätta är 

vedergällningsprincipen, att har man haft ihjäl en annan människa har man inte kvar 

rätten att själv få leva. Men det finns skillnader mellan hur offret har dödats och hur 

gärningsmannen i så fall kommer att dödas. Offren är i de flesta fall ovetande om 

vad som skall hända dem, det som händer sker snabbt. För gärningsmannen skulle 

det bli lite annorlunda. Han kommer att vara föremål för utredning, ställas in för 

rätta, få sin dom och sedan vänta i fängelse på verkställandet av domen. Denna så 

kallade ”death row”, som det heter i USA, måste vara en ångestladdad tid för den 

dömde, man kanske kan gå så långt att kalla det för tortyr? 

 

När det kommer till dödsstraffets förväntade avskräckande effekt finns det ingen 

statistik som direkt kan stödja eller förkasta detta antagande. Hans Göran Frank 

skriver i sin rapport att 1959 gjorde den svenska juristen Thorsten Sellin en studie 

där han jämförde förekomsten av mord och dråp i amerikanska delstater, varav vissa 

tillämpade dödsstraffet och andra inte.  
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Hans studie visade att brotten förhöll sig på en likartad jämn nivå oavsett 

förekomsten av dödsstraff.40  

För att avskräckningen skall ge effekt krävs det att den presumtiva brottslingen är 

rationell, att brottslingen väger sitt agerande mot dess negativa konsekvens. Många 

av dessa brott är affektbrott då gärningsmannen styrs av sina känslor. Klarsynthet 

och rationellt tänkande hamnar på efterkälken.  

Brottslingen som drivs av sin fantasi, ideologiska eller religiösa skäl biter troligen 

inte dödsstraffet på. Att straffa våldsdåd, som är politiskt eller religiöst motiverade, 

med dödsstraff  kan snarare orsaka ett martyrskap för deras sympatisörer att knyta 

sig till. I detta fall kan nog straffet öka våldshandlingarna. 

Narkomanen drivs av sin last och är föga intresserad av det straff som kan följa av  

hans handlande i jakten efter nästa kick. Med andra ord anser vi att brott där 

rationellt tänkande undermineras av känslor, där fanatism, religion och narkomanens 

last är starkare än människans rätt till liv, råder inte avskräckningen på.   

En av effekterna man vill uppnå med dödsstraffet är att minska brottsligheten. 

Genom att begränsa en brottslings frihet uppnår man samma resultat. En av teorierna 

som vi tagit upp i arbetet är inkapaciteringsteorin som säger att genom att en person 

under en viss tid sitter i fängelse begränsar det brottslingens möjligheter att begå 

brott under denna tid. Samtidigt finns det möjligheter under denna tiden att 

rehabilitera och få brottslingen på bättre tankar. 

 

Att svenska folket visar ett visst stöd för dödsstraffet kan bero på många faktorer, en 

trolig kan vara okunnighet om vilka andra påföljder som finns tillhands samt 

bristande kunskap om hur en avrättning går till. 

Vid en undersökningen som görs i nära anslutning till en större våldshändelse kan 

det vara lätt att många låter sig påverkas av omgivningens krav på hårdare tag.  

 

 

  

                                                
40 Sellin T (1959); The death penalty, Philadelphia, American law institute  
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