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Abstract 
 

Rapporten fångar upp bakgrunden till dödsstraffet och syftet med den och min 

röda tråd, ligger i att ta reda på hur dödsstraffets tillämpning, i de delar av USA 

som fortfarande använder sig av straffet, egentligen ser ut och fungerar.                         

Den inriktar sig på det faktum att oskyldiga döms och avrättas vid felaktig 

tillämpning av dödsstraffet. Samtidigt beskrivs effekterna och de 

brottspreventiva funktioner som ligger bakom samt vilka avrättningsmetoder 

som används och om dessa egentligen fungerar och tillämpas på korrekt sätt, 

utan att liknas vid tortyr. I resultatet sammanställs rapportens frågeställningar 

utifrån aktuell litteratur i ämnet. Detta har jag åstadkommit genom att ha samlat 

kunskap ur bl. a. Amnesty Internationals hemsida och vissa Brå-rapporter.                                                               

Rapporten belyser generellt hur tillämpningen av straffet ser ut i USA, som 

fortfarande tillämpar straffet. 
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1   Inledning 

Hur tillämpas egentligen dödsstraffet i USA som är bara ett av alla länder som 

valt att behålla straffet. Hur ser problemet ut med det faktum att oskyldiga 

avrättas. Vilka effekter har det på dem som utför svårare brott samt vad 

använder man för avrättningsmetoder? Dödsstraffet har i sig många avsikter 

och det vanligaste är att det ska fungera som en typ av hämnd för ett 

avskyvärt brott där gärningsmannen inte längre har ”rätten till liv” som alla 

omfattas av enligt ”Förenta Nationerna; generalförsamling artikel 3 & 5”. 

1.1   Bakgrund 

Dödsstraffet har i alla tider varit ett maktmedel, antingen i kyrkans eller i 

politikens namn. Religion och rätt har gått hand i hand genom historien.1  

Dödsstraffet har tillämpats i de allra flesta samhällen historiskt sett och följt 

med sedan dess. Sedan dödsstraffet återinfördes i USA 1976, efter att först ha 

setts av Högsta domstolen som ”cruel and unusual punishment” på grund av 

att det sköttes illa, så tillämpas straffet idag i hela 38 delstater.2  

De avrättningsmetoder man använt i USA är fem till antalet. Idag använder 

man giftsprutan då den ses som mest human i tillämpningen av straffet. 

Giftsprutan går till som så att man först ger en injektion av svavel och natrium 

vilket söver den dömde. Man sprutar därefter in ett bromerat kolväte som gör 

att lungorna imploderar. Den sista injektionen består av fosforklorid som 

slutligen gör att hjärtat stannar, och avrättningen är slutförd.3 

Även då giftinjektionen ses som en human metod vid tillämpandet av 

dödsstraffet, så kan även en sådan injektion gå fel. Det förekommer fall i USA 

där man använder sig av outbildad personal för att utföra injektionen.                             

Ett exempel i USA var när man höll på i 41 minuter för att pröva kateternålen 

                                                
1 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.31 
2 Dödsstraffet i USA (2000) www.amnesty.se (060211) 
3 Avrättningsmetoder (2003) http://xdeb.org/node/54 (060211) 
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i olika delar av den dömdes arm – detta är att likna vid ren tortyr, både 

psykiskt och fysiskt.4  

Även omständigheterna kring en avrättning kan på grund av den långa tiden 

mellan dom och verkställighet också i sammanhanget liknas vid tortyr. 

Samtidigt är det så att de avrättningsmetoder som idag används, faktiskt inte 

kan garantera en omedelbar död; man riskerar att dö långsamt och plågsamt.5 

Om dödsstraffet lider oskyldiga offer är ett faktum som är oacceptabelt. Idag 

sitter cirka 3 500 fångar i dödscell i USA. 606 amerikaner har avrättats sedan 

1977. Det finns under 1900-talet minst 23 säkra fall där oskyldiga avrättats. 

Cirka 400 personer har blivit felaktigt dömda till döden sedan sekelskiftet, 84 

av dem bara sedan 1976. Nu försöker flera delstater öka avrättningstakten, 

vilket ökar risken för att oskyldiga avrättas.6 

Dödsstraffet har också en i sammanhanget individualpreventiv funktion som 

menas att den enskilde som begått ett sådant svårt brott, skall hindras från att 

begå nya brott. Den individualpreventiva effekten är självklar i och med att 

den dömde avrättas. Det går dock inte att säga om den dömde skulle ha 

upprepat brottet om hon eller han har tillåtits leva. Ett misstag i utdömandet 

av straffet, går aldrig att reparera. Det är oåterkalleligt.7 

1.2  Syfte 

Syftet med rapporten ligger i att ta reda på hur dödsstraffets tillämpning i dem 

delar av USA som använder sig av straffet, egentligen ser ut och fungerar. Jag 

inriktar mig också på det faktum att oskyldiga döms och avrättas vid felaktig 

tillämpning av dödsstraffet. Samtidigt ser jag över vilka effekter och 

brottspreventiva funktioner som ligger bakom och vilka metoder som används 

vid avrättningar samt hur dessa egentligen fungerar och tillämpas. 

                                                
4 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.23 
5 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.20 
6 Dödsstraffet i USA (2000) www.amnesty.se (060211) 
7 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.13 
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1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som besvaras i rapporten är följande fyra: 

1. Hur tillämpas dödsstraffet i USA? 

2. Hur ser problemet ut med det faktum att oskyldiga avrättas? 

3. Har dödsstraffet några preventiva funktioner? 

4. Vilka avrättningsmetoder används och kan problem som uppstår i 

och med avrättningarna komma att liknas vid förbjuden tortyr? 

1.4  Avgränsningar 

Jag inriktar mig geografiskt till USA och hur tillämpningen av dödsstraffet har 

sett ut och fungerar på senare år i syfte för att avgränsa rapporten. 

1.5 Tillvägagångssätt 

Information till min rapport har jag tagit fram, dels ur facklitterära böcker med 

fakta om dödsstraffet i USA, dels från Internet och Amnesty International som 

ligger som största grund för besvarandet av rapportens frågeställningar och då 

det gäller avrättningsmetoder som används samt om mänskliga rättigheter och 

hur dödsstraffet, med de olika problem som ofta följer vid en avrättning, kan 

liknas vid tortyr. Min rapport har jag arbetat fram utifrån rena empiriska fakta 

från litteratur och Internet för att på bästa sätt besvara frågeställningarna.  

 

 

 

 

 



Rapportnummer 296, Dödsstraff 
Tobias Höiseth 

 4 

2006-01-23 

2 Teori 

De teorier jag valt att använda i rapporten är avskräckningsteorin där också den 

individualpreventiva funktionen kommer in samt den tertiära 

brottspreventionen som alla tre är befogade i diskussionen kring dödsstraffets 

vara eller icke vara. 

2.1 Avskräckningsteorin och den individualpreventiva funktionen 

Avskräckningsteorin och den individualpreventiva funktionen hänger på ett sätt 

samman då avskräckningsteorin i detta sammanhang går ut på att avskräcka den 

enskilde individen från att begå några brott. Det krävs här som förutsättning att 

en människa då är potentiell brottsling och att dödsstraffet i detta sammanhang 

då ska avskräcka denne från att begå brottet. Den individualpreventiva 

funktionen i sammanhanget fungerar som så att den enskilde som redan begått 

ett svårare brott, skall hindras från att begå nya, liknande brott. Den 

individualpreventiva effekten är i sammanhanget då självklar. Brottslingen 

kommer att dömas till döden men samtidigt går det dock inte att säga om den 

dömde skulle ha upprepat brottet om hon eller han har tillåtits leva. Det är just 

det som är problemet och ett misstag i utdömandet av straffet, går aldrig att 

reparera. Det är oåterkalleligt.8 

2.2 Den tertiära brottspreventionen 

Den tertiära brottspreventionen passar även den in i rapportens teoridel.         

Denna prevention går även den ut på en individuell avskräckning, men 

samtidigt så är det tänkt att brottslingen ska få rehabiliteras och behandlas, så 

att nya brott skall förhindras Dödsstraffet säger då emot den tertiära 

preventionen på grund av att brottslingen kommer att avrättas och en förbättring 

efter rehabilitering och behandling aldrig kan ses.9 

 

                                                
8 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.13 
9 Sarnecki J (2003); Introduktion till kriminologi, s. 390 
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3   Resultat 

I följande kapitel redovisas mina frågeställningar som är besvarade utifrån 

empiriska fakta. De redovisas i ordningsföljd utifrån frågeställningarna. 

3.1 Tillämpningen av dödsstraffet i USA 

Sedan år 1608 har 19 200 människor avrättats genom tillämpningen av 

dödsstraffet i USA. Sedan USA:s högsta domstol den 2 juni 1976 upphävde 

sitt kortlivade förbud mot dödsstraffet har 877 människor avrättats i landet. 

Det var år1972 som dödstraffet stoppades sedan högsta domstolen i USA 

konstaterat att dödsstraffet bröt mot konstitutionen, eftersom det var så illa 

skött att det var "cruel and unusual punishment" (grymt och ovanligt straff). 

År 1976 hade dödsstraffslagarna justerats något och Högsta Domstolen 

beslutade att straffet kunde tillåtas. År 1977 återupptogs avrättningarna och 

enligt dödsstraffets ideologi så finns ett språk som talar för rättfärdigandet av 

dödsstraffet. Ideologin innebär att de människor som dömts till döden, 

betraktas inte längre som människor och det anses nödvändigt att avrätta dem 

för att ”rena” folket i USA.10  

Dödsstraffet döms bara ut för mord, landsförräderi, terrorism och upprepad 

grov misshandel. Angående den sista så ska det understrykas att den som 

dömts för upprepad grov misshandel, avtjänat sitt straff och fått vård, åter 

skall falla in i samma brottsliga bana.11 

3.1.1         Oskyldiga döms och avrättas 

Bara i USA har 118 dödsdömda släppts sedan bevis har framkommit att de 

var oskyldiga. En stor majoritet av alla som avrättats runt om i världen har 

aldrig fått en korrekt rättegång och många har dömts till döden efter 

"bekännelser" som framtvingats under tortyr.12 

                                                
10 Dödsstraffet i USA (2003) www.amnesty.com (060215) 
11 Dödsstraffet – ett försvar (1998, 2005) www.yesdeathpenalty.com (060216) 
12 Dödsstraffet i världen (2004) www.amnesty.se (060215) 
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Det finns inga belägg för att dödsstraffet har en avskräckande effekt, något 

som många förespråkare hävdar. Inte heller finns det några garantier för att 

inte oskyldiga döms till döden. Dödsstraffet utdöms främst till etniska 

minoriteter som svarta och latinamerikaner, och till fattiga människor som 

inte har råd med rättshjälp. Bland de 3 500 personer som idag sitter i dödscell 

i USA, finns många som med all säkerhet är oskyldiga och som har dömts i 

bristfälliga rättegångar. En kongressrapport uttryckte 1993 stor oro över 

rättssäkerheten för dödsdömda i USA. Rapporten omfattade 58 fall med 

dödsdömda som hade frigivits sedan 1972 och kom fram till att åtminstone 17 

stater upprepade gånger hade dömt oskyldiga till döden. Slutsatsen blev att 

rättsövergrepp mot dödsdömda är ett påtagligt problem i USA.13 

Det finns minst 23 säkra fall där oskyldiga har avrättas under 1900-talet, men 

den verkliga siffran är förmodligen betydligt högre. Cirka 400 personer har 

blivit felaktigt dömda till döden sedan sekelskiftet, 84 av dem bara sedan 

1976. Nu försöker flera delstater öka avrättningstakten, vilket ökar risken för 

att oskyldiga avrättas.14 

Det finns inget rättsystem som är felfritt. Ingen domare, nämndemän, åklagare 

eller försvarare som är fullkomlig beträffande straffrätten. Samtidigt så kan 

bevis förfalskas, vittnen ljuga och åklagaren undanhålla uppgifter som talar 

för den tilltalades oskuld. Dödsstraffet är oåterkalleligt, det går inte att göra 

ogjort. Människor vars liv tas med stöd av lag, kan aldrig återkallas till livet 

och oskyldiga människor kommer det alltid att finnas bland de dödsdömda till 

dess att ett totalt avskaffande av dödsstraffet genomförs.15 

3.1.2  Dödsstraffets preventiva funktioner 

Dödsstraffet innebär att en gärningsman med en 100-procentig säkerhet, 

förhindras från att falla tillbaka till ett brottsligt leverne. Ett av de främsta 

argumenten för dödsstraffet är dess förväntade avskräckande effekt på 

                                                
13 Avskaffa dödsstraffet! (2003) www.amnesty.se (060216) 
14 Dödsstraffet i USA (2000) www.amnesty.se (060215) 
15 Andersson D (1998); Dödsstraffet – ett försvar, s.46 
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potentiella brottslingar. Dödsdömda har man också ofta låtit avrätta offentligt, 

allt för att ingjuta fruktan hos befolkningen. Med detta straff vill man påverka 

den stora allmänheten att se brottsliga gärningar som förkastliga.16 

För att dödsstraffet egentligen skall vara brottspreventivt, krävs att den 

presumtiva brottslingen stannar upp i sitt agerande för att begrunda påföljden 

av hans handlande. Att denne vid tanken på att mörda en annan människa, 

överväger att denne själv kan komma att mista livet.17 

Dödsstraffet har också en egentlig individualpreventiv funktion som menas att 

den enskilde som begått ett sådant svårt brott, skall hindras från att begå nya, 

liknande brott. Den individualpreventiva effekten är självklar. Det går dock 

inte att säga om den dömde skulle ha upprepat brottet om hon eller han har 

tillåtits leva. Det är just det som är problemet och ett misstag i utdömandet av 

straffet, går aldrig att reparera. Det är oåterkalleligt.18 

3.1.3 Avrättningsmetoderna och deras problem 

De avrättningsmetoder man använt i USA är fem till antalet. Dessa är i följd 

elektriska stolen, gaskammare, giftspruta, hängning samt arkebusering. Idag 

använder man främst giftsprutan då den ses som mest human i tillämpningen 

av straffet, men i vissa delstater utdöms även de andra metoderna.              

Dödsstraffet kränker den fundamentala rätten till liv och utgör den yttersta 

formen av tortyr. Vid en avrättning tillfogas en människas kropp sådan skada 

att livet utsläcks. Avrättningar i elektriska stolen infördes i USA 1888 med 

motiveringen att det skulle vara en humanare avrättningsmetod än hängning. 

Det går till på följande sätt: fången spänns fast i en för ändamålet särskilt 

byggd stol, därefter fäster vakterna fuktade kopparelektroder vid fångens 

huvud och ena ben. Stark ström på mellan 500 och 2000 volt kopplas på under 

några perioder. Döden orsakas av att hjärtat stannar och andningen upphör. 

Vid kvävning med gas spänns fången fast i en stol i en gaskammare, som är 

                                                
16 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.13 
17 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.14 
18 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.14 
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ett lufttätt rum. Cyanidgas släpps in i gaskammaren och fången förgiftas när 

han andas in. Avrättning med dödlig injektion innebär att fången får en spruta 

med en dödlig dos av en snabbverkande drog i kombination med ett särskilt 

muskelförlamande medel. Vid hängning så hängs fången upp i ett rep som 

lagts runt halsen och dödas genom att repet dras åt när kroppen på grund av 

tyngdkraften faller ner. Medvetslöshet och död förorsakas på grund av att 

ryggraden skadas när nacken knäcks, eller på grund av kvävning när 

luftstrupen snörs åt. Avrättning genom arkebusering utförs antingen av en 

ensam bödel eller av en exekutionspluton. Fången förs fram med huvudet 

täckt och ställs upp för att invänta skotten. Dödsorsaken kan vara en eller 

flera, exempelvis skador på vitala organ som hjärta och lungor, skador på det 

centrala nervsystemet eller inre blödningar.19                                                                                                       

När det gäller giftinjektionen där man använder sig av outbildad personal för 

att utföra injektionen. Ett exempel i USA var när man i 41 minuter att prövade 

en nål i olika delar av den dömdes arm – detta är att likna vid ren tortyr, både 

psykiskt och fysiskt.20  

Även omständigheterna kring en avrättning kan på grund av den långa tiden 

mellan dom och verkställighet också i sammanhanget liknas vid tortyr. 

Samtidigt är det så att de avrättningsmetoder som idag används, faktiskt inte 

kan garantera en omedelbar död; man riskerar att dö långsamt och plågsamt.21 

3.2  Kritisk granskning av resultatet 

Utifrån rapportens frågeställningar framkommer det tydligt i den empiriska 

delen i resultatet, när det gäller problemen vid tillämpningen av dödsstraffet i 

USA, att det är en fråga om vara eller icke vara. Det framkommer att det 

faktiskt inte fungerar som det ska med tanke på att straffet är oåterkalleligt 

efter utförd dom. Samtidigt är det så att vissa metoder i tillämpningen medför 

att förbjuden tortyr faktiskt förekommer vid tillämpandet. Det är också 

                                                
19 Avrättningsmetoder (2003) www.amnesty.se (060217) 
20 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.23 
21 Franck H G (1997); Det barbariska straffet, s.20 
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intressant med det faktum att vissa metoder som kan anses stenåldersmässiga, 

fortfarande förekommer i vissa av delstaterna. Då tänker jag främst på 

avrättningsmetoder som arkebusering, hängning och stening, som långtifrån är 

humana, som man ändå försöker vara så långt det går vid tillämpningen av 

dödsstraffet. Att dödsstraffet också skördar oskyldiga offer är också en 

självklarhet och även det ett slag i bältet när det kommer till frågan om 

tillämpningen och om straffets vara eller icke vara. 

3.3  Resultatsammanfattning 

Motivet för dödsstraffet har genom historiens gång varit tanken på 

vedergällning. Alltså rätten att hämnas på den person som gjort något orätt.        

Ett av de främsta argumenten för dödsstraffet är dess förväntade avskräckande 

effekt på potentiella brottslingar. I USA är dödsstraffet fortfarande, i majoritet 

accepterat av landets invånare och inget talar för ett avskaffande.                         

Att dödsstraffet i USA tillämpas på ett orättvist och felaktigt sätt kan 

diskuteras och dess brottspreventiva effekter är svåra att utröna på grund av 

att inget finns att jämföra med då den dömde aldrig kan påvisas ändra sitt 

brottsliga beteende på grund av straffet, som är oåterkalleligt. Att dödsstraffet 

skördar oskyldiga offer är ett faktum och att så skett genom historiens gång.                                                                       

Slutligen visar rapporten på avrättningsmetoder i USA som ses av många 

invånare som ren och skär tortyr, vilket är absolut förbjudet. Vissa av 

metoderna verkar mot en plågsam död och på grund av att outbildade 

”bödlar” används, sker flera problem och misstag. Dessa misstag gör att 

avrättningsmetoderna i vissa fall kan komma att liknas vid tortyr. 
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4  Diskussion 

Jag väljer att vara opartisk i frågan om dödsstraffets vara eller icke vara, men 

samtidigt så finns det tydliga brister i tillämpningen av straffet i USA.               

Dels så framkommer det i rapporten att motivet för dödsstraffet genom åren 

varit att fungera som en vedergällning. Man skulle ha rätt till hämnd på den 

person som gjort orätt. De allvarliga problem som idag finns kring 

tillämpandet av dödsstraffet är det faktum att oskyldiga döms och avrättas. 

Detta beror till viss del på grund av bristfälliga rättegångar. Den 

bristfälligheten medför en stor risk för fattiga svarta råkar i en svårare 

situation än en vit person med bättre sociala förhållanden. 

Därefter så är det vid själva avrättningen, oavsett metod, ofta så att den som 

skall utföra avrättningen, den så kallade ”bödeln”, ibland är oprofessionell och 

outbildad. Detta leder till det faktum att avrättningarna då och då utförs på ett 

dåligt sätt och medför onödigt lidande för den avrättade, vilket kan jämföras 

med tortyr, som också ä förbjuden. Vidare för att se till teorierna om straffets 

förväntade avskräckande effekt, så visar rapporten på det faktum att så inte är 

fallet, utan att det handlar om tillfällighet att en människa begår ett brott, trots 

att den vet om att dödsstraffet tillämpas i sitt land.  

En annan del i rapporten som är värd att diskuteras är avrättningsmetoderna i 

sig som fortfarande används. Det är tänkt att giftspruta ska fungera som en 

human avrättning, men i vissa delstater så används fortfarande 

stenåldermässiga avrättningsmetoder såsom hängning och elektriska stolen 

med flera. I dessa metoder så är det som nämnts tidigare, en brist vid 

uttagningen av ”bödeln”, som till och med kan vara oprofessionell, vilket allt 

som oftast leder till att den som ska avrättas, lider onödigt mycket smärta, 

vilket direkt kan ledas till och jämföras med förbjuden tortyr.              
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4.1  Slutsatser och förslag 

Som avslutning i denna rapport i vilken det framkommer tydliga brister när 

man ser till hela tillämpandet av dödsstraffet i USA, så vill jag ändå påpeka 

att jag är opartisk i frågan, även om jag kan hålla med om bristerna, sett 

utifrån det faktum som rapporten beskriver. Förslag är svårt att lägga fram då 

jag inte arbetat utifrån ett polisiärt problem och jag anser att jag själv inte ska 

lägga ner mig i hur dödsstraffet, på alla plan, kan förändras till det bättre. I 

vilket fall så är det ett intressant ämne som kan diskuteras i en evighet när det 

gäller tillämpning och straffets vara eller icke vara. 
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