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Sammanfattning 

Den här uppsatsen behandlar människors syn på dödsstraff. Jag har velat ta reda på om fler 

människor är för dödsstraff idag jämfört med hur många det brukar vara, vilket hävdats i me-

dia, eller om den höga opinionen beror på det sätt som frågorna ställts. Jag har också velat ta 

reda på vad som ligger bakom folks ställningstagande för eller mot dödsstraffet. Jag har an-

vänt mig av en enkät och ett antal intervjuer för att senare kvalitativt analysera både enkäten 

och intervjuerna. Dessutom har jag tagit mig friheten att jämföra mina kvalitativa enkätsvar 

med två andra - kvantitativa - undersökningar; jag har inte varit intresserad av att se mina re-

sultat i form av procent i förhållande till de andra, det som varit av intresse för mig har varit 

att se om sättet att svara skiljer sig om frågan ställs annorlunda. Enkät- och intervjufrågorna 

har gällt inställningen till dödsstraff och närliggande frågor; svaren har jag analyserat och 

grupperat för att få en översiktlig bild över svaren. Intervjuerna har, förutom att ge en bild av 

respektive intervjupersons personliga uppfattningar i frågan, fått fungera som illustration till 

enkätsvaren på hur man kan tänka runt dödsstraffet; jag har sedan studerat svaren för att för-

söka finna en etisk utgångspunkt, eller flera, bakom sättet att ta ställning till dödsstraffsfrågan. 

Det jag kommit fram till är att svaren skiljer sig beroende på hur man frågar och att svaren 

som lämnas ofta är motsägelsefulla och ännu oftare inkonsekventa. Slutsatserna är att svaren, 

när det gäller att ta ställning för eller mot dödsstraff, blir annorlunda beroende på hur en fråga 

ställs; svaren varierar alltså med frågorna. När man svarar använder man sig, i första hand av 

känslor och i andra hand av intellektuellt resonerande kring frågeställningen. Det verkar som 

många saknar ett genomtänkt etiskt resonerande och istället svarar känslomässigt, direkt när 

frågan ställs; eller att de tillfrågade använder sig av olika etiska modeller när de besvarar olika 

frågor. En följd av detta är att man inte kan lita på resultat från opinions- och attitydundersök-

ningar - åtminstone inte när det gäller människors inställning till dödsstraff. 
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Inledning 

Ytterst är ställningstagandet till dödsstraffets vara eller icke vara en etisk fråga. Etiska frågor 

har länge fångat mitt intresse, och särskilt frågan om dödsstraff. När det, i samband med att 

det var dags att välja uppsatsämne, började dyka upp siffror i media om att över var tredje 

svensk gymnasist kunde tänka sig att införa dödsstraff i Sverige och att nästan hälften av 

svenskarna var positivt inställda till dödsstraff, så var mitt val av ämne klart. När de här siff-

rorna presenterades blev jag förvånad, det brukar vara 15-20% (Guillou 1998) som säger sig 

vara positiva till dödsstraff. Den naturliga frågan var alltså: hur kan det komma sig att så 

många svenskar, relativt plötsligt som det verkar, blivit positiva till dödsstraff som bestraff-

ningsmetod? Den naturliga frågan nummer två blir i det sammanhanget: är det verkligen på 

det viset? De funderingarna fick ligga till grund för min undersökning.  

Syftet har varit att ta reda på om det är så att fler är positiva till dödsstraff idag, hur de frågor 

som legat till grund för undersökningarna varit utformade, om det blir någon skillnad i sättet 

att svara om man ställer andra typer av frågor och vilken typ av argument som kan ligga bak-

om ett ställningstagande för eller mot dödsstraff när man svarar på en enkät, samt hur det etis-

ka resonemanget bakom svaren eventuellt kan se ut. Målet med uppsatsen har varit att finna 

svar på dessa frågor. Jag har letat material via bibliotekens söksystem över böcker och artik-

lar, och jag har letat på Internet. Jag har nästan uteslutande funnit subjektiv information mot 

dödsstraffet; några neutrala artiklar och en artikel som var positiv till dödsstraff är det enda 

förutom det; en doktorsavhandling av Martin Bergman är också den ganska neutral. Jag tyck-

er ändå att materialet varit användbart då jag haft i tankarna att det varit publicerat med ett 

syfte, det bör naturligtvis läsaren av den här uppsatsen också ha i tankarna.  

Den största behållningen av det inlästa materialet har jag haft av boken Det barbariska straf-

fet, skriven av juristen, politikern och dödsstraffsmotståndaren Hans Göran Franck, med hjälp 

av Klas Nyman; och uppgifter jag fått från Amnesty Internationals svenska sektion och deras 

hemsida. De här källorna vänder sig kraftigt mot dödsstraffet.  

Jag hade stora problem att få tag på de undersökningar som låg till grund för medias uppgif-

ter, det visade sig att de inte publiceras på vanligt sätt utan säljs av de aktuella instituten, som 

i det här fallet var SIFO och Universuminstitutet; de ville ha ansenliga summor för att ge mig 

frågeformulär och resultat. SIFO kunde dock, när de hörde vad deras undersökning skulle 

användas till, skicka mig de frågor och resultat som behandlar avdelningen ”Brott och straff”, 

ur deras stora undersökning Samhällsbarometern. Företaget Universuminstitutet ville inte 
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lämna ut någon uppgift från deras undersökning Ungdomsbarometern gratis, så deras resultat 

har jag fått hämta från en tidningsartikel, medan frågorna stod att finna i ett formulär som 

fanns på Informationsavdelningen på Högskolan i Gävle.  

Det gick inte att få tag på siffror om hur synen på dödsstraff förändrats hos något av institu-

ten, varför det blev näst intill omöjligt att besvara frågan ”Har fler människor blivit positiva 

till dödsstraff?”, som var den första i mitt syfte. De andra återstod dock att besvara: ”Hur var 

de presenterade undersökningarnas frågor formulerade och i vilket sammanhang var de ställ-

da?”, och ”Blir det någon skillnad i svaren om man ställer frågorna på ett annat sätt?”. Jag var 

också intresserad av att ta reda på vilken typ av argument som kan tänkas ligga bakom ställ-

ningstaganden för eller mot dödsstraff och möjliga etiska resonemang bakom dessa ställnings-

taganden. Med grundmaterialet inläst återstod bara att, utifrån dessa frågeställningar, formule-

ra frågor och genomföra en enkät- respektive intervjuundersökning. 
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Metod 

Efter att ha studerat böcker, artiklar och information från ”nätet” och Amnestys kontor i 

Stockholm formulerade jag frågor till en enkät och till mina intervjuer. Frågorna finns med i 

arbetet som bilagor (1 och 2) och anledningen till att jag valt just dessa frågor finns att läsa 

under rubriken Mina undersökningar. Enkäten har delats ut till grupper av människor som 

varit samlade (av andra orsaker än att besvara min enkät). Jag har hela tiden befunnit mig i 

gruppen medan enkäten besvarats. Det har visat sig oerhört betydelsefullt, jag har kunnat be-

svara eventuella oklarheter kring frågeställningarna och i och med att jag väntat medan enkä-

ten fyllts i har svarsfrekvensen blivit hundra procent. De som besvarat enkäten har fått sju 

frågor som har kunnat besvaras med ja eller nej, och en fråga med ett öppet svarsalternativ. 

Jag har samlat in enkäterna, analyserat dem och, utifrån svaren på enkätens två första frågor, 

delat in sätten att besvara dem efter fyra kategorier; exakt vilka kommer att framgå senare. 

Enkäten är på intet sätt representativ; varken när det gäller kön, ålder, utbildning eller någon 

som helst annan kategori. Jag har inga statistiska ambitioner med den och har därför utgått 

från minsta motståndets lag. Den enkät jag gjort är helt och hållet kvalitativ, vilket inte uteslu-

tit att jag kunnat göra kvantitativa bedömningar av den när jag jämfört den med andra under-

sökningar än mina egna.  

Intervjuerna har också genomförts med en kvalitativ metod; de kan inte stå som en indikation 

på hur vanligt ett sätt är att tänka, men däremot hur man kan tänkas tänka runt frågor om 

dödsstraffets vara eller icke vara. Mina intervjupersoner har jag valt slumpvis efter ett sätt jag 

funnit bekvämt; genom att fråga människor jag stött på om de kunnat tänka sig att besvara 

några frågor om dödsstraff. Jag behövde bara fråga åtta människor för att få fem att ställa upp. 

Inte heller mina intervjupersoner är representativa då jag inte varit ute efter ett genomsnitt av 

det svenska samhället; utan att riskera att röja någons anonymitet törs jag ändå avslöja att tre 

är kvinnor och två är män. Jag har hållit relativt strikta intervjuer utifrån de frågor jag haft 

(Bilaga 2); de har jag ställt till personerna som alltså inte fått se frågorna. Jag har med hjälp av 

bandspelare spelat in varje intervju, och sedan skrivit av vad de intervjuade sagt för att ha 

dessa utskrifter som grund för analysen av svaren; jag har dock inte skrivit av intervjuerna 

ordagrant, eftersom ett sådant arbete är för tidsödande för en tiopoängsuppsats. Istället för 

bifogade avskrifter av varje intervju har jag gjort en sammanfattning av dem. Efter att samtli-

ga intervjuer genomförts har jag gjort en fenomenografisk analys av dem, dvs kategoriserat 

svaren för att finna de olika uppfattningarna. Avslutningsvis har jag använt de tre etiska väg-
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ledningsmodellerna konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik för att se vilka etiska resone-

mang som kan ligga bakom ett ställningstagande för eller mot dödsstraff. 

 

 8



Dödsstraffet; en kort historik 

När jag studerat dödsstraffets historia har jag bara funnit information om den historiska bilden 

i Europa och världsdelar ockuperade av européer. Jag vet inte om jag ska tolka det som om 

man inte känner till hur, eller om, dödsstraff praktiserats på andra håll i världen eller om det är 

tecken på etnocentrism, nåväl! Juristen och politikern Hans Göran Franck berättar i sin och 

Klas Nymans bok Det barbariska straffet (1997) om dödsstraffets historiska användning. 

Dödsstraff har använts sedan urminnes tider och har då ingått i olika samhällens rättsord-

ningar (Franck & Nyman 1997 s 31), skriver han. Vidare berättar han om rättsforskning som 

visat dödsstraffets ursprung i sakrala offerriter där man blidkade gudarna genom människoof-

fer, och i tankar om vedergällning och blodshämnd - en följd av ättesamhället, där det sakna-

des rättsväsen och man istället använde hämnd släkter emellan för att straffa brott. När mer 

organiserade samhällsformer och statsmakter växte fram blev det allt vanligare med dödsstraff 

för att få medborgarna att lyda härskarnas befallningar. Respektive härskare var allsmäktig i 

en allsmäktig stat och hade, ofta med påstådd gudomlig rätt, uttolkningsmonopol på rättvisa 

och fred. Härskarnas bestraffningsrätt ersatte privat vedergällning. 

 

Judendom, kristendom och dödsstraff 

I samband med judendomens och kristendomens framväxt rättfärdigades döds-

straffet av en teokratisk vedergällningslära. Den byggde på den mosaiska rätten 

och etablerade sig inom kyrkan för att senare även överföras till de världsliga 

härskarna (Franck & Nyman 1997 s 33). 

Franck menar att det ansågs att Gud och folket hade slutit ett förbund, där folket förbundit sig 

att följa vissa regler för att i gengäld stå under Guds beskydd. Religion och rätt hade ett nära 

samband; reglerna gällde såväl en dyrkan av Gud som en rättsordning för samhället. Det var 

människornas sak att bestraffa brott mot reglerna; man trodde att alla i samhället skulle drab-

bas av Guds vrede om man lät bli att straffa en förbrytare. Vissa förbrytelser, t.ex. sexualbrott, 

ansågs riktade mot Gud; och en försoning med Gud kunde bara åstadkommas med förbryta-

rens död.  

Franck har hittat stöd för dödsstraff i Moseböckerna; han hänvisar till Första Moseboken, ka-

pitel 9 och Andra Moseboken, kapitel 21. Tittar man i bibeln (1982), närmare bestämt på  

1 Mos 9:6, 2 Mos 21:12-25, så ser man att Franck använt sig av en äldre bibel men att de citat 

han använder stämmer i sak. Den gammaltestamentliga synen på dödsstraffet som vedergäll-
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ning övertogs av de världsliga härskarna och den kom att stödjas av teologerna. Den här sy-

nen präglade människorna fram till 1700-talet då en opinion mot dödsstraffet började växa 

fram.  

 

Kristendomens förhållande till dödsstraffet diskuteras än idag; går kärleksbudskapet ihop med 

dödsstraff? Franck exemplifierar problematiken utifrån Nya testamentet: 

Paulus förmanar i Romarbrevet 13:4 till underdånighet mot överheten, eftersom 

all världslig överhet är bestämd av Gud: ‘Överheten bär inte svärdet förgäves, 

utan är en Guds tjänare, en hämnare, till att utföra vredesmod över den som gör 

vad ont är.’, ( Franck & Nyman 1997 s 35). 

Här har man använt en äldre översättning, men citatet stämmer i sak. Franck tolkar också bi-

beln som att Jesus tar ställning mot dödsstraffet när han stoppar avrättningen av äktenskaps-

förbryterskan genom att uppmana de närvarande att den som själv är fri från synd ska kasta 

första stenen. Med det menar Jesus, enligt författaren, att ingen är fri från synd och att det 

därför inte kommer an på människan att döma någon annan, särskilt inte när det är frågan om 

liv eller död. 

Motstånd 

Företrädare för naturrätten började på 1700-talet kritisera straffrätten i allmänhet och döds-

straffet i synnerhet; tanken om att förbrytare kunde förbättras började spridas, förbättring blev 

ju en omöjlighet om denne avrättades. Till följd av en framväxande humanistisk rörelse och 

en begynnande liberaliseringsfilosofi för att begränsa statens absoluta makt, var dödsstraffs-

motståndet ännu starkare vid mitten av 1800-talet. Venezuela blev det första landet i världen 

som avskaffade dödsstraffet för alla brott 1863. Mot slutet av det decenniet kom kriminalpoli-

tiken att inrikta sig på att gradvis avskaffa dödsstraffet genom att allt färre brott kom att med-

föra avrättning.  

Vid tiden runt sekelskiftet började konservativa motkrafter verka för att bevara eller återinföra 

dödsstraffet för att stävja den brottsvåg som man ansåg härjade i Europa; socialdarwinism och 

auktoritära strömningar verkade för samma sak. Hos det nazistiska Tyskland och det fascistis-

ka Italien blev dödsstraffet ett viktigt inslag i kriminalpolitiken och samtidigt ett politiskt in-

strument.  

Efter det att andra världskriget tagit slut och FN bildats ökade kampen mot dödsstraffet igen.  

 10



Sverige och dödsstraffet 

Sedan urminnes tider har dödsstraffet använts i Sverige, skriver Hans Göran Franck och Klas 

Nyman (1997 s 121) . Landskapslagarna innehöll bestämmelser om dödsstraff. Man tar bl.a. 

upp häxprocesserna på 1500- och 1600-talen och dödsstraff för stöld över ett visst värde. Un-

der 1700-talet började ett motstånd mot dödsstraffet märkas även i Sverige, och på 1800-talet 

var det samma skeende som i övriga Europa. 

Martin Bergman berättar i sin doktorsavhandling (1996) om kyrkans och prästerskapets roll 

för dödsstraffet och dess bevarande; även om många präster var mot dödsstraffet var en klar 

majoritet, liksom institutionen kyrkan, länge positiva till dödsstraff, då de såg det som ett reli-

giöst exempel med en välgörande verkan när den dömde gjorde bot och bättring inför det 

stundande mötet med sin skapare. Den synen hos kyrkans män kom dock att förändras. Att 

studera förändringen av synen på dödsstraff menar Bergman är att studera en värderingsför-

ändring som har sin grund i sekulariseringen; att religionen privatiseras medan samhällslivet 

och samhällets världsbild och kultur förvärldsligas. En del av den processen var att gränser 

mellan stat och kyrka tillkommit successivt och förtydligats. Sekulariseringen tillsammans 

med ökad individualism, det rationella tänkandets starkare ställning och nyttotänkande kom 

att medföra rationella angrepp på dödsstraffet, vilket ledde till att man såg dödsstraffet som 

meningslöst. 

Det debatterades allt mer om dödsstraffet med åren; och 1919 tillsattes en utredning om döds-

straffets avskaffande i allmänna strafflagen liksom strafflagen för krigsmakten. 1921 avskaf-

fade Sveriges riksdag dödsstraffet för brott begångna i fredstid. Långt senare, 1973, avskaffa-

des dödsstraffet också för brott begångna i krigstid. Det som kom att bli den sista avrättningen 

i Sveriges historia verkställdes 1910 (Franck & Nyman 1997).  

Det är alltså i denna kontext vi debatterar dödsstraffet. 
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Världen idag 

När andra världskriget slutade 1945 hade 7 stater avskaffat dödsstraffet. Idag, i maj 1998, har 

63 stater avskaffat det. 41 länder har kvar dödsstraffet i sin lagstiftning men har i praktiken 

slutat använda det. I 15 länder har man kvar dödsstraffet för vad som brukar kallas exceptio-

nella brott och brott begångna i krigstid. Antalet länder som har dödsstraffet kvar och som 

avrättat människor de senaste tio åren är 91 stycken (Amnesty International 1998a och b). 

Amnestys årsrapport för 1997 är inte publicerad ännu men för åren innan finns det siffror; 

1994 avrättades minst 2331 människor, 1995 minst 2931 och 1996 avrättades minst 5137 

människor i världen. Ordet ”minst” är motiverat med tanke på att siffrorna bygger på svårtill-

gängliga uppgifter och på det faktum att avrättningar också sker utanför det officiella rättssy-

stemet och därför inte syns i statistiken. Idag använder man sig av sju olika avrättningsmeto-

der, de vanligaste är hängning och arkebusering.  

De flesta länder som har kvar dödsstraffet finns i Asien och Afrika; Europa är den världsdel 

där flest länder avskaffat dödsstraffet.. Mellan 1993 och 1997 har fem länder, varje år, funnits 

med bland de tio länder som avrättat flest människor, länderna är Kina, Saudiarabien, Iran, 

Nigeria och USA. Irak är ett land där avrättningarna enligt uppgift är omfattande men där 

officiell statistik saknas. Kina avrättar överlägset flest människor av världens stater (Amnesty 

International 1998a och 1998b och 1998c och 1998d). 
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Mina undersökningar 

Frågorna till enkäten (se Bilaga 1) ställde jag medvetet otydliga och dubbelbottnade, helt i stil 

med SIFOs ”Finns det något eller några brott som bör kunna bestraffas med döden?”, som var 

första frågan i min enkät. Den andra frågan ”Anser du att vårt strängaste straff i svensk lag, 

livstids fängelse, bör ersättas med dödsstraff?” lånade jag av författaren och journalisten Jan 

Guillou (1998); det är hans förslag till alternativ fråga till SIFOs fråga ovan som han anser 

vara fel formulerad; hans förslag var ett svar på kollegan Herman Lindqvists (1998) önskan 

om återinförande av dödsstraff i Sverige. (Frågan är inte heller mycket annorlunda än Univer-

suminstitutets fråga ”Anser du att Sverige bör införa dödsstraff för mycket grova vålds-

brott?”). Jag tänkte mig att den skulle fungera bra som en dubbelkontroll av det första ställ-

ningstagandet; det måste vara närmast omöjligt att vara för dödsstraff om man inte vill ha det 

i Sverige och man kan knappast vara mot dödsstraff om man vill ha det i Sverige, var min 

tanke.  

De efterföljande frågorna var tänkta att se om de tillfrågade ansåg att det kunde finnas om-

ständigheter som kunde medföra ett annat straff. Redan i den första enkätgruppen blev det 

funderingar kring fråga tre ”Anser du att brottets art (t.ex. motiv, graden av våldsanvändning, 

antal offer etc.) bör påverka om dödsstraff ska utdömas eller inte?”. Jag får medge att jag varit 

lite väl otydlig på den frågan; de undrade om de förhållanden som beskrevs gällde i ett land 

där dödsstraff praktiserades, och naturligtvis var det det jag menade, vilket jag i de följande 

grupperna berättade när jag delade ut enkäten.  

I fråga fyra ” Anser du att straffet bör bli mildare om brottslingen är ångerfull?” har jag skrivit 

straffet och inte dödsstraffet för att de som var mot dödsstraff också skulle kunna besvara den 

och för att se om ånger kan vara en förmildrande omständighet. På uppkomna frågor har jag 

svarat att jag åsyftar dödsstraff i första hand och i andra hand andra typer av straff. Samma 

sak med fråga 5 ”Anser du att det kan finnas förmildrande omständigheter för brottslingen 

som borde medföra mildare straff (t. ex. om brottslingen är minderårig, förståndshandikappad, 

psykiskt sjuk etc.)?”. Fråga fyra var tänkt att spegla synen på brottslingens ånger och äktheten 

i den, medan fråga fem skulle ge en bild över synen på den fria viljan.  

Fråga sex ” Tror du att många svenskar är för dödsstraff?” var ett psykologiskt experiment; 

enligt religionspsykologen och universitetsadjunkten Åke Tilander (1998) kan svaret på en 

sådan typ av fråga ge en mer äkta bild av den utfrågade personens egna tankar om problem-

ställningen än om denne tillfrågas om just de egna tankarna.  
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Frågan om Tucker (se Bilaga 1) tänkte jag skulle visa hur de tillfrågade kunde tänka sig att ta 

ställning till om droger - frihet och ansvar, omvändelse - fromhet, ånger - tilltron till dess äkt-

het, eller dödsstraff i ett land där dödsstraff är accepterat, för att se om svaren skilde sig något 

från de två första frågorna; att jag valde just hennes fall berodde naturligtvis på att den stora 

uppmärksamheten runt hennes fall ökade chansen på att de tillfrågade redan kände till fallet.  

Den sista frågan var en öppen dubbelfråga och handlade om Thomas Quick (se Bilaga 1). Jag 

har medvetet skrivit ”straff”, inte ”vård” eller ”påföljd”, i frågan för att spetsa till den. Quick 

är ett extremfall, så frågan innebar automatiskt en fälla för den som svarat nej på den första 

eller andra frågan. Den var också tänkt att låta funderingar kring dödsstraffet och alternativ till 

det komma upp, både hos förespråkare och motståndare till dödsstraffet. 

 

Samma frågor som ställdes i enkäten ställdes också i intervjuerna men, helt naturligt, med 

betydligt större möjligheter att utveckla svaren; jag ställde dessutom några fler frågor än i 

enkäten (se Bilaga 2). Jag ville inte använda mig av ”det psykologiska experimentet” på inter-

vjupersonerna eftersom jag var rädd att ”skrämma” dem till ett politiskt korrekt svar, vilket 

man ändå måste anse att ett nej till dödsstraff är idag. Jag ångrar det lite så här i efterhand, det 

hade ju varit i intervjuerna jag hade haft störst nytta av svaren på den frågan; det borde ha gått 

att ställa den frågan i ett neutralt sammanhang; nåväl! Det inledande påståendet och de tre 

inledande frågorna ”I media hänvisas till en SIFO-undersökning som säger att knappt 50% av 

svenskarna är för dödsstraff och knappt 50% är mot. Tror du att siffrorna stämmer? Tror du 

att dödsstraffsanhängarna blivit fler de senaste åren? Tror du dödsstraffsmotståndarna blivit 

fler de senaste åren?”, kom istället att behandla intervjupersonernas uppfattning om döds-

straffsdebatten och ett ställningstagande till de siffror som presenterats i media. De frågor som 

jag använde både i enkäten och i intervjuerna var i intervjusituationerna, naturligt, tänkta att 

fördjupas och utvecklas.  

Frågan ” Är människan som individ fri att ta ansvar för sina handlingar?”, visade sig menings-

lös; ingen förstod den riktigt, i det här sammanhanget i alla fall, men jag tyckte inte jag plöts-

ligt kunde stryka den när jag väl hade ställt den till ett par av mina intervjupersoner. Den frå-

gan var tänkt att, tillsammans med de andra frågorna, ge en liten inblick i de tillfrågades män-

niskosyn. Frågan ” Kan en människa någonsin förbruka sin rätt att leva?” var tänkt att avslöja 

eventuella motsättningar i de intervjuades resonemang; om man svarat nej på ”Finns det något 

eller några brott som bör kunna bestraffas med döden?” men svarade ja på den här, eller tvärt 

om; ja på den första och nej på den här, kan inte inställningen till dödsstraff vara särskilt ge-

nomtänkt.
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Resultat av mina undersökningar 

Enkäten 
 

En enkel sammanfattning av enkätsvaren 

Av 100 personer framkom följande resultat: 

33 kan tänka sig dödsstraff. 

13 kan tänka sig dödsstraff i Sverige. 

62 tycker att brottets art ska påverka om dödsstraff ska utdömas eller inte. 

29 tycker att en brottslings ånger ska mildra ett straff. 

84 anser att det kan finnas förmildrande omständigheter som bör ge ett mildare straff. 

35 tror att många svenskar är  för dödsstraff. 

22 anser att det var rätt att avrätta Karla Faye Tucker. 

14 kan tänka sig döden som ett lämpligt straff för en sådan som Thomas Quick.  
 

En mer detaljerad beskrivning av enkätsvaren 

I enkäten fanns möjligheten att svara ja eller nej, förutom på sista frågan som var öppen och 

där man alltså kunde svara vad man ville (se Bilaga 1). Jag delade ut och fick in 100 enkäter. 

På fråga ett ”Finns det något eller några brott som bör kunna bestraffas med döden?” svarade 

sextiosju personer nej och trettiotre ja (eller, om man så vill: 67% tog ställning mot, och 33% 

för dödsstraff). Fråga två var ”Anser du att vårt strängaste straff i svensk lag, livstids fängelse, 

bör ersättas med dödsstraff?”. Det visade sig att av de som svarat nej på fråga ett svarade 

samtliga nej även på denna fråga. Av de 33 personer som svarade ja på fråga ett svarade 13 ja 

och 18 nej på fråga två. 2 personer var osäkra och hade skrivit dit ”kanske” respektive ”vet 

ej”. 

Jag hade alltså fått fyra kategorier av svar; de som svarat nej på både fråga ett och två: katego-

ri A, de som svarat ja på både fråga ett och två: kategori B, de som svarat ja på fråga ett men 

nej på fråga två: kategori C, och de som svarat ja på fråga ett men inte bestämt sig för fråga 

två: kategori D. Därmed hade jag min utgångspunkt; olika kategorier att jämföra svaren med. 

I kategori A har 36 svarat nej och 30 ja på fråga tre ” Anser du att brottets art (t.ex. motiv, 

graden av våldsanvändning, antal offer etc.) bör påverka om dödsstraff ska utdömas eller in-

te?”; 1 svarade både ja och nej. I kategori B svarade alla ja på fråga tre, i kategori C svarade 

17 ja och 1 nej få tredje frågan. I kategori D svarade båda 2 ja på trean. 
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På fråga fyra ”Anser du att straffet bör bli mildare om brottslingen är ångerfull?” svarade 45 

nej och 21 ja av kategori A; 1 har skrivit ett eget ”nja”. 

I kategori B svarade, här på fyran, 8 nej och 5 ja, siffrorna i kategori C blev 15 nej och 3 ja; i 

kategori D svarade 1 nej och 1 ett eget ”kanske”. 

”Anser du att det kan finnas förmildrande omständigheter för brottslingen som borde medföra 

mildare straff (t. ex. om brottslingen är minderårig, förståndshandikappad, psykiskt sjuk 

etc.)?”, var fråga fem. Här svarade 8 nej och 58 ja medan 1 avstod i kategori A. I kategori B 

svarade 1 nej och 11 ja, medan 1 avstod; i kategori C svarade 2 nej och 16 ja; de 2 i kategori 

D svarade ja. 

Fråga sex löd ” Tror du att många svenskar är för dödsstraff?”. Här svarade kategori A nej; 43 

stycken, ja: 22 stycken, vet ej: 2 stycken. Kategori B svarade nej: 4 stycken, ja: 7 stycken, vet 

ej: 2 stycken. Kategori C svarade nej: 12 stycken, ja: 6 stycken. Hos de osäkra i kategori D 

har 1 svarat nej och 1 vet ej. 

I kategori A har 60 svarat nej och 6 ja, medan 1 inte svarat på fråga sju ”… Var det rätt att 

avrätta Tucker?” (se Bilaga 1 för fullständig frågeställning). I kategori B har 5 svarat nej och 

8 ja. I kategori C har 10 svarat nej och 8 ja. I kategori D har 1 svarat nej och 1 vet ej. 

I fråga åtta skulle de som besvarade enkäten ta ställning till vilket straff en människa som 

Thomas Quick ska ha och varför just det straffet var lämpligt. För att underlätta läsningen 

något redovisar jag de olika svarstyperna understrukna; hur många som använt sig av den 

aktuella svarstypen har jag skrivit inom parentesen; och den vanligaste anledningen står efter 

kolonet, om flera olika anledningar varit ungefär lika många har jag angivit dessa. Hos kate-

gori A har jag funnit tio olika svarstyper. Psykiatrisk vård (hade 17 stycken skrivit): de vanli-

gaste anledningarna var: han är sjuk och sjuka människor ska ha vård, han är för farlig, han 

ska förstå vad han har gjort. Psykiatrisk vård på livstid (10): inget svar, han är sjuk och ska ha 

vård. Livstids fängelse kombinerat med psykiatrisk vård (7): inget svar. Fängelse resten av 

livet kombinerat med psykiatrisk vård (6)( tre av personerna betonade att ingen permission 

skulle beviljas): han är för farlig, inget svar. Fängelse resten av livet (11): han borde låsas in 

med en bibel (de som givit det här svaret sade sig som kristna anse Quick besatt av demoner), 

han är sjuk men ska ha ett straff. Livstids fängelse (7): han är en fara för samhället, det är det 

bästa straffet. Livstids ”förvaring” kombinerad med lobotomi och / eller kemisk kastrering 

(4): han är för farlig så andra måste skyddas. Livstids fängelse kombinerat med vård och sam-

hällstjänst respektive straffarbete (2): han är inte anpassningsbar till samhället och vård är för 

dyrt. Quick borde inte få leva, men staten bör inte döda (1): att döda honom strider mot vår 

moral och makthavarna har bestämt vår juridik. Frågan är för svår och omöjlig att besvara (2). 
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Hos kategori B har jag funnit sex svarstyper. Dödsstraff (6): han har ingen rätt att leva, han är 

en risk för andra. Sluten vård, alternativt dödsstraff (1): han blir troligtvis inte friskare. Fäng-

else resten av livet, alternativt dödsstraff (3): han kommer att begå samma brott om han släpps 

ut. Psykiatrisk vård resten av livet (1): han är sjuk. Studier av Quicks psyke och sedan döds-

straff (1): personen som besvarat frågan har inget till övers för Quicks syn på sina medmän-

niskor. Inlåsning resten av livet (1): samhället måste skyddas. 

Hos kategori C har jag funnit åtta svarstyper. Dödsstraff (3): han har dödat så många oskyldi-

ga, han har förstört många liv, han har ingen rätt fortsätta leva på skattebetalarnas bekostnad. 

Fängelse resten av sitt liv (6): han är sjuk men vård hjälper inte. Livstids fängelse (2): han blir 

inte bättre, andra måste skyddas. Psykiatrisk vård (2): han behöver vård och andra behöver 

skyddas. Lås in Quick och släng bort nyckeln (2): vård hjälper inte, han är farlig för andra, 

Försök med vård, om det inte hjälper - dödsstraff (1): det är enda lösningen. Vet ej (1): perso-

nen tycker sig inte ha tillräckligt med kunskaper för att ta ställning men tycker att Quick 

kommer för lindrigt undan med dödsstraff. Svår fråga: har han rätt att leva om han mördat - 

men vem har rätt att döma? (1). 

Hos kategori D har jag funnit två svarstyper. Vet ej (1): inget svar. Personen anser sig inte 

tillräckligt insatt men kan tänka sig kemisk kastrering(1): det är värt ett försök, det har funge-

rat i andra fall.
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En översikt av enkätresultaten 

Varje enkätgrupp förkortas ek. Siffrorna motsvarar det antal personer, eller procent om man 

föredrar det, som svarat vad. 

 

1 Finns det något eller några brott som bör kunna bestraffas med döden? 

Totalt Nej: 67. 

Totalt Ja: 33. 

 

2 Anser du att vårt strängaste straff i svensk lag, livstids fängelse, bör ersättas med 

dödsstraff? 

ek A: 67 nej. 

ek B: 13 ja. 

ek C: 18 nej. 

ek D: 2 vet ej.  

Totalt Nej: 85 

Totalt Ja: 13 

 

3 Anser du att brottets art (t.ex. motiv, graden av våldsanvändning, antal offer etc.) bör 

påverka om dödsstraff ska utdömas eller inte? 

ek A: 30 ja, 36 nej, 1 vet ej. 

ek B: 13 ja. 

ek C: 17 ja, 1 nej. 

ek D: 2 ja. 

Totalt Nej: 37 

Totalt Ja: 62. 
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4 Anser du att straffet bör bli mildare om brottslingen är ångerfull? 

ek A: 45 nej, 21 ja, 1 vet ej. 
ek B: 8 nej, 5 ja. 

ek C: 15 nej, 3 ja. 

ek D: 1 nej, 1 vet ej. 

Totalt Nej: 69. 

Totalt Ja: 29. 

 

5 Anser du att det kan finnas förmildrande omständigheter för brottslingen som borde 

medföra mildare straff (t. ex. om brottslingen är minderårig, förståndshandikappad, 

psykiskt sjuk etc.)? 

ek A: 8 nej, 58 ja, 1 vet ej. 

ek B: 1 nej, 11 ja, 1 vet ej. 

ek C: 2 nej, 16 ja. 

ek D: 2 ja. 

Totalt Nej: 11. 

Totalt Ja: 87. 

 

6 Tror du att många svenskar är för dödsstraff? 

ek A: 43 nej, 22 ja, 2 vet ej. 

ek B: 4 nej, 7 ja, 2 vet ej. 

ek C: 12 nej, 6 ja. 

ek D: 1 nej, 1 vet ej. 

Totalt Nej: 60. 

Totalt Ja: 35. 
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7 Var det rätt att avrätta Tucker? 

ek A: 60 nej, 6 ja, 1 vet ej. 

ek B: 5 nej, 8 ja. 

ek C: 10 nej, 8 ja. 

ek D: 1 nej, 1 vet ej. 

Totalt Nej: 76. 

Totalt Ja: 22. 

 

8 Vad tycker du är ett lämpligt straff för en människa som Quick? 

Totalt antal som föreslår annan påföljd än dödsstraff: 86. 

Totalt antal som föreslår dödsstraff: 14. 

   Varför är just det straffet lämpligt? 

Var vänlig se föregående avsnitt; att försöka förenkla den frågan här skulle nog snarare kom-

plicera den. 

Några exempel från enkäten 

Innan vi fortsätter med enkäten i stort ska vi titta på hur några personer besvarat några av frå-

gorna. Om vi börjar med enkätkategori A finner vi bl.a. en person som, liksom alla andra i 

samma kategori, svarat nej till om det finns brott som ska kunna medföra dödsstraff och till 

dödsstraff i Sverige, men däremot tycker att det var rätt att avrätta Tucker, för Quick föreslår 

personen livstids fängelse. En annan i samma grupp tycker inte att det finns några omständig-

heter som bör mildra ett straff men att det var fel att avrätta Tucker.  

I enkätgrupp B finner vi bl.a. en som svarat ja, som alla andra i kategorin, till att det finns 

brott som bör medföra dödsstraff och att vi bör ha det i Sverige, den här personen tycker inte 

att ett straff bör bli mildare om brottslingen är ångerfull men tycker inte det var rätt att avrätta 

Tucker och tycker att Quick ska låsas in resten av livet men inte ha dödsstraff. En annan tyck-

er att det var rätt att avrätta Tucker och att Quick borde ha dödsstraff eller livstid. En tredje 

tycker att det ska finnas förmildrande omständigheter, t.ex. psykisk sjukdom, som bör mildra 

ett straff men att Quick bör ha dödsstraff.  

Enkätkategori C var de som svarat ja på om det finns brott som bör medföra dödsstraff men 

nej när det gäller att ha dödsstraff i Sverige; en av dem tyckte att Quick skulle ha dödsstraff, 

en annan tyckte han skulle ha psykiatrisk vård, ytterligare en annan tyckte inte att ånger skulle 

medföra mildare straff men att det var fel att avrätta Tucker.  
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Den sista enkätkategorin, D, var de personer som tyckte det finns brott som bör medföra 

dödsstraff men var osäkra på om det skulle införas i Sverige eller inte. En tyckte att det fanns 

förmildrande omständigheter och att straffet kanske skulle mildras om brottslingen var ånger-

full, och ansåg sig för dåligt insatt för att veta vad som vore rätt att göra med Tucker och 

Quick. Den andre tyckte inte att ånger skulle medföra mildare straff men att det var fel att 

avrätta Tucker, personen visste inte vad som kunde vara ett lämpligt straff för Quick. 

Kvantitet av kvalitet 

Min enkät kan inte ligga till grund för ett statistiskt underlag och den har relativt få svarsper-

soner - den är helt och hållet kvalitativ; därför kan den egentligen inte jämföras med andra, 

kvantitativa, undersökningar. Men det finns ändå en poäng med att omvandla mina enkätre-

sultat till procent; vi får en klar bild av hur olika man kan besvara en fråga om man jämför 

den med en eller flera andra frågor. Så om jag tillåter mig att göra något kvantitativt av den 

här kvalitativa undersökningen blir resultaten så här:  

I min undersökning kan 33% tänka sig dödsstraff för åtminstone ett brott. 13% kan tänka sig 

att införa dödsstraff i Sverige. 62% tycker att brottets art ska påverka om dödsstraff ska utdö-

mas eller inte. 29% tycker att en brottslings ånger ska mildra ett straff. 84% anser att det kan 

finnas förmildrande omständigheter som bör ge ett mildare straff. 35% tror att många svens-

kar är för dödsstraff. 22% anser att det var rätt att avrätta Karla Faye Tucker. 14% kan tänka 

sig döden som ett lämpligt straff för en sådan som Thomas Quick.  
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Intervjuerna 

Sammanfattning av respektive intervju 

Jag genomförde fem intervjuer och har kallat intervjupersonerna för A, B, C, D och E. 

Jag har här sammanfattat respektive persons åsikter och kommentarer. (Se Bilaga 2 för inter-

vjufrågorna.) 

 

Intervjun med A:  

Siffrorna stämmer och de som är positiva till dödsstraff har ökat i antal p.g.a. ökat våld. Mot-

ståndarna till dödsstraff har inte blivit färre, utan att de tidigare osäkra har svängt för.  

Det finns brott då A kan tänka att brottslingen bör dö men att staten inte ska ha rätt att utdöma 

känslomässiga straff, dödsstraff ska aldrig användas som lagligt straff. Inte heller om brotts-

lingen är bevisat skyldig och erkänner. Dödsstraff ska absolut inte ersätta livstids fängelse i 

Sverige. I ett land med dödsstraff ska brottets art spela roll men bara användas i de extremaste 

extremfallen; om man nu ska ha dödsstraff, vilket A inte tycker man ska. Ånger ska mildra 

straff om inte någon sätter ånger i system. Det finns många omständigheter som bör ge milda-

re straff. A anser att alla har ansvar för sina handlingar, även om alla inte har samma förut-

sättningar för bra handlingar kan man inte avsäga sig ansvar för dem. Kan en människa nå-

gonsin förbruka sin rätt att leva? Ja, kan man tycka som känslomässigt drabbad av en vålds-

handling, men att gå därifrån till att utdöma dödsstraff är två helt skilda saker. Det är skillnad 

på människors känslor och det som staten ska göra.  

Det var fel att avrätta Tucker; det är aldrig rätt att avrätta någon, det spelar ingen roll om nå-

gon ångrar sig eller inte, det är aldrig rätt. Quick ska aldrig bli fri, det spelar ingen roll om det 

blir fotbojor eller Kumla, det viktiga är att han inte släpps ut vind för våg. Det viktigaste är att 

inte brotten kan upprepas; om åtgärderna skulle göra det mindre behagligt för Quick är det av 

mindre betydelse än att upprepning av brotten förhindras. Alla människor som Quick är ska-

pade av sin tid; av samhälle, miljö, omgivningen - allting; dödsstraff blir en lite lätt väg ur för 

omgivningen; då slipper samhället ta hand om produkterna de skapat. Quick har tillkommit på 

något sätt, någon måste ha blundat på vägen, någon måste ha misslyckats, innan det blev som 

det blev. Sådana missar måste man komma till rätta med så att det inte händer fler gånger. 
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Intervjun med B:  

B tror att siffrorna stämmer, (de positiva till dödsstraff har blivit fler, de negativa har kanske 

blivit något färre men ännu starkare i sin övertygelse) men att man kan se det på två olika sätt; 

känslomässigt kan nog hälften av befolkningen vara för dödsstraff men moraliskt är nog 

många av dem mot det, det beror på hur frågan ställs; om en pedofil t.ex. åker fast i USA är 

nog fler än 50% för dödsstraff i Sverige.  

Känslomässigt tycker B att pedofiler ska skjutas, men att man kan diskutera moralen i att sta-

ten ska göra något man inte får göra: döda; det går inte ihop. Om någon erkänt och bevisats 

skyldig ska denne avrättas om den är pedofil; B säger sig vara specifik på pedofiler. Livstids 

fängelse bör inte ersättas av dödsstraff men de 12 åren ska vara 12 år, straffet ska inte kortas 

av. Livstid kan gärna vara längre än 12 år. Brottets art borde spela roll i ett samhälle med 

dödsstraff eftersom så mycket annat avgörs efter alla omständigheter. En kvinna som dödar 

sin man efter att han i 20 år misshandlat henne och barnen ska inte ha dödsstraff, t.ex.. Många 

psykopater är duktiga skådespelare, det är svårt att veta vem som är ångerfull, B tar Thomas 

Quick som exempel. Det bästa straffet för Quick vore kanske dödsstraff, han verkar lida i de 

svåra stunder han kommer på vad han gjort, han har gjort hemska saker som barn så det är 

bäst att låta honom gå hädan. 

Det är svårt att avgöra om någon är t.ex. psykiskt sjuk och ska ha ett mildare straff men unga 

måste få chans till bättring. Det är svårt att säga om människor är fria att ta ansvar. I bibeln är 

det väldigt dubbelt; vi har en fri vilja men är samtidigt väldigt syndiga. Vi vet inte om allt vi 

gör redan är förutbestämt. Kan en människa någonsin förbruka sin rätt att leva? Ja, pedofiler 

absolut. Det finns ett visst kriterium som förbrukat sin rätt att leva. Var Tucker ångerfull eller 

spelade hon, undrar B och säger att man i USA är pigga på att avrätta människor som inte är 

anglosaxiska, om en vit och en svart man begår samma brott löper den svarte mycket större 

risk att få dödsstraff än den vite (Tucker var vit). Om hon var ärlig med sin ånger och bot och 

bättring skulle hon ha fått en ny rättegång och straffet omprövat, men om hon ljög om det 

så… 

 

Intervjun med C:  

C kan inte riktigt tro det är sant trots att undersökningarna visar det, den första tanken när C 

fick reda på resultaten var att det inte kunde vara möjligt. C skulle vilja veta hur frågorna 

ställdes och var formulerade, de måste varit ställda på ett speciellt vis. C tror att anhängarna 

till dödsstraff blivit fler och att motståndarna därför blivit färre. Dödsstraff får aldrig före-

komma och ska inte ersätta livstid. Ett brotts art ska påverka straffet men dödsstraff ska aldrig 
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användas. C kan inte svara på om ånger ska ge ett mildare straff, frågan är trovärdigheten. 

Förmildrande omständigheter finns som ska ge mildare straff. Man måste ha som utgångs-

punkt, även om det inte alltid är så , att alla är fria att ta ansvar.  

Det var inte rätt att avrätta Tucker. Det är svårt att säga vad Quick ska ha för straff. Frågan är 

om vi ska ha straff eller kriminalvård. Quick är sjuk, man kan diskutera hans vårdkostnader, 

det är tveksamt om han kan vårdas frisk; hur mycket av den kvalificerade vården ska läggas 

på honom istället för de anhöriga? Men han är för sjuk för ett vanligt fängelse…, kan inte 

säga vad han ska ha för typ av vård. Anledningen är att omgivningen måste skyddas, han är 

för farlig. Det är också en markering för vad samhället accepterar. Quick är ett extremfall och 

ingen typisk brottsling.  

C vill tillägga att man behöver fundera över hur våldet skildras i media, hur rapporteringen 

går till. Bilden ges att fler dör av misshandel än av bilolyckor fast det är tvärtom. Sned för-

medling av nyheter kan få folk att ropa på dödsstraff för att de tror att våldet ökar mer än vad 

det gör och att det blir grövre. Det vore intressant med följdfrågor i undersökningarna om 

dödsstraff, frågor som vad de anser om våldet, då kanske man kan se samband mellan upp-

fattning av våldet och synen på dödsstraff. 

 

Intervjun med D:  

D hoppas att en undersökning som presenteras har siffror som stämmer, men för egen del tror 

D inte att de här stämmer. Det är möjligt att de positiva till dödsstraff blivit fler, de som varit 

uttalat mot, som medlemmar i någon förening, har nog blivit färre utan att de som hoppat av 

ändrat värdering.  

Det finns inte något brott som bör medföra dödsstraff ens om det erkänts och livstids fängelse 

bör inte ersättas med dödsstraff. D kan inte acceptera ett samhälle med dödsstraff så om brot-

tets art ska påverka går inte att besvara. Ånger ska medföra mildare straff om den visas under 

strafftiden, inte när domen fälls. Det finns verkligen förmildrande omständigheter vid ett 

brott, t.ex. för kvinnor som använder våld mot män som länge misshandlat dem. Människan är 

fri att ta ansvar. Kan en människa någonsin förbruka sin rätt att leva? Bara om man själv anser 

det, alltså självmord, det är var och ens ensak; om man förenklar det och bortser från t.ex. 

anhöriga.  

Det var fel att avrätta Tucker. Frågan om Quick är svår att svara på, men han ska förstå vad 

han har gjort. Han verkar oförbätterlig så han ska inte ut i samhället igen. Anledningen är att 

skydda folk och att det inte är mer än rätt att han ska fås att förstå vad han har gjort. C vill 
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lägga till att det är svåra frågor det här; C är klart mot dödsstraff men vet inte hur man ska 

lösa det istället; om de ska låsas in, hur de ska behandlas. 

 

Intervjun med E:  

E tror att siffrorna stämmer definitivt och att medias bevakning påverkar siffrorna. De som är 

positiva till dödsstraffet har blivit fler jämfört med 70-talets peace, love and understanding 

men inte med de senaste åren. I USA verkar motståndarna blivit fler men E vet inte hur det är 

i Sverige.  

Det finns ett brott som E kan tänka sig dödsstraff för: landsförräderi och nämner Stig Berg-

lings namn; det är det enda brottet för att det är så hemskt (jag fick uppfattningen att E tror att 

dödsstraff är tillåtet i Sverige i krigstid.) Det är bara det brottet, annars blir det så absurt; om 

man mördat en människa ska man bli mördad själv, det är en så konstig karusell. Å andra si-

dan kan man spekulera i om Singapore och Malaysia gör rätt i att avrätta knarklangare…nej 

inte dödsstraff. Ett erkänt brott bör inte medföra dödsstraff annat än vid landsförräderi, men 

däremot har samhället en skyldighet att skydda medborgarna från brottslingar genom att låsa 

in de senare, men det är fel att döda dem. Livstids fängelse ska inte ersättas, att leva i en cell 

kan vara värre, döden kan vara en befrielse som vi inte ska bjuda på. Det tas inte ställning till 

brotts art i de länder man har dödsstraff; i USA avrättas mest outbildade svarta och latiname-

rikaner, det är ett orättvist system. Naturligtvis ska brottets art påverka straffet,  E funderar ett 

tag över om någon som dödat 37 personer…nej, dödsstraff är nog E mot där… men om någon 

däremot skulle göra Es familj något skulle E ta ihjäl denne, det lägger E inte på samhället att 

besluta sådana saker. När det gäller ånger ska man inte begå ett brott om man inte kan ta straf-

fet, har man gjort något får man stå sitt kast, så är det genom hela livet. Det kan finnas för-

mildrande omständigheter men brottslingar måste ändå ges straff så att samhället skyddas från 

dem. Det sociala arvet påverkar friheten att ta ansvar, men alla människor är fria att forma sin 

egen framtid.  

Kan en människa förbruka sin rätt att leva? ”I väldigt speciella fall tycker jag det, tyvärr” sä-

ger E. Det var fel att avrätta Tucker, men det saknar betydelse om hon blivit omvänd eller 

inte, det har inget med det att göra, men ett straff ska hon ha. Man måste samtidigt se på pro-

blemen i USA med överfulla fängelser, det är mycket politik i det. Ett väldigt lämpligt straff 

för Quick tycker E är, som för Hannibal Lector i filmen När lammen tystnar; en källare tolv 

meter under jorden med galler och grejer, han skulle aldrig få komma upp. Man kan inte vara 

human mot alla människor, det handlar om att skydda andra medborgare. Men det är fel att ha 

ihjäl honom, han är ju sinnesförvirrad. E vill utveckla det här med Bergling: det han gjorde 
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kunde medfört 20 000 unga svenska mäns död, det är det som gör landsförräderi till ett så 

pass hemskt brott. 
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En översikt av intervjuerna 

Följande ”rutmönster” är tänkt att sammanfatta de intervjuades svar av respektive fråga, dock 

i ett förkortat skick. Frågorna står till vänster (för fullständiga formuleringar se Bilaga 2) och 

intervjupersonerna står längst upp, ip är förkortning för intervjuperson. 

 

 ip A ip B ip C ip D ip E 

1 Finns det 

något eller 

några brott 

som bör 

kunna be-

straffas med 

döden? 

 

Nej. Staten 

har ingen rätt 

att döda, men 

man kan kän-

na att någon 

borde dö. 

Ja, känslo-

mässigt, men 

moraliskt är 

det tveksamt. 

Nej. Aldrig. Nej. Aldrig. Ja. För lands-

förräderi. 

2 Anser du 

att vårt 

strängaste 

straff i 

svensk lag, 

livstids fäng-

else, bör er-

sättas med 

dödsstraff? 

 

Nej. Nej. Nej. Nej. Ja. För lands-

förräderi. 

3 Anser du 

att brottets 

art bör på-

verka om 

dödsstraff 

ska utdömas 

eller inte? 

 

Dödsstraff ska 

inte användas. 

Ja. För straff, 

men inte för 

dödsstraff. 

Man kan ald-

rig acceptera 

dödsstraff. 

Ja. 

4 Anser du Ja. Om inte Det är svårt Kan inte sva- Ja. Om den Nej, kan man 
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att straffet 

bör bli mil-

dare om 

brottslingen 

är ångerfull? 

 

ångern sätts i 

system. 

att veta vem 

som är ånger-

full och vem 

som spelar 

teater. 

ra, frågan är 

trovärdighe-

ten. 

visas under 

strafftiden och 

inte vid do-

men. 

inte ta straffet 

ska man inte 

begå brottet. 

5 Anser du 

att det kan 

finnas för-

mildrande 

omständighe-

ter för 

brottslingen 

som borde 

medföra mil-

dare straff? 

 

Ja, många. Det är svårt 

att avgöra om 

någon är t.ex. 

psykiskt sjuk, 

men unga 

måste få 

chans till bätt-

ring. 

Ja. Ja, verkligen. Ja, men de 

måste ändå ha 

straff så att 

samhället 

skyddas från 

dem. 

7 Var det 

rätt att av-

rätta Tuck-

er? 

 

Nej. Det är 

aldrig rätt att 

avrätta någon. 

Om oskyldig 

nej, om skyl-

dig ja. 

Nej. Nej. Nej, men 

straff skulle 

hon ha fått. 
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8 Vad tycker 

du är ett 

lämpligt 

straff för en 

människa 

som Quick? 

Varför är 

just det straf-

fet lämpligt? 

 

Det viktiga är 

att han inte 

släpps fri. Det 

viktigaste är 

att inte brot-

ten upprepas. 

Dödsstraff, 

för att han ska 

slippa lida. 

Han är för 

sjuk för fäng-

else, men vet 

inte vilken 

vård han ska 

ha, kanske 

vore bättre 

lägga pengar-

na på de an-

höriga. 

Svårt att svara 

på. Han ska 

inte ut i sam-

hället igen; 

och han ska 

förstå vad han 

har gjort.  

”Hannibal 

Lector”, ”När 

lammen tyst-

nar”. Andra 

måste skyd-

das, man kan 

inte vara hu-

man mot alla. 

      

      

I I media 

hänvisas till 

en SIFO-

undersök-

ning som 

säger att 

knappt 50% 

av svenskar-

na är för 

dödsstraff 

och knappt 

50% är mot. 

 

Siffrorna 

stämmer, an-

hängarna har 

blivit fler då 

de osäkra 

blivit säkra 

anhängare. 

Siffrorna 

stämmer, an-

hängarna har 

blivit fler, 

motståndarna 

något färre. 

Siffrorna kan 

inte stämma, 

men anhäng-

arna har blivit 

fler och mot-

ståndarna 

därför färre. 

Siffrorna kan 

inte stämma, 

anhängarna 

kan ha blivit 

fler, motstån-

det är oför-

ändrat. 

Siffrorna 

stämmer an-

hängarna har 

blivit fler, 

motståndarna 

i USA också; 

inte i Sverige. 
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II Om någon 

bevisligen 

begått ett 

grovt brott 

och dessutom 

erkänt, bör 

det kunna 

bestraffas 

med döden? 

 

Nej. Ja, om det är 

en pedofil. 

Nej. Nej. Ja, vid lands-

förräderi. 

III Är män-

niskan som 

individ fri att 

ta ansvar för 

sina hand-

lingar? 

 

Ja. Man kan 

aldrig frånsä-

ga sig ansva-

ret för sina 

handlingar. 

Svårt att säga. Det måste 

man ha som 

utgångspunkt 

att människan 

har. 

Ja. Det sociala 

arvet påver-

kar, men alla 

kan forma sin 

egen framtid. 

 

 

IV Kan en 

människa 

någonsin 

förbruka sin 

rätt att leva? 

 

Den känslan 

kan man ha, 

men det är 

skillnad på 

känslor och 

om staten ska 

få döda. 

Ja, ett visst 

kriterium. 

Pedofiler ab-

solut. 

Nej. Bara en 

självmördare 

kan förbruka 

den rätten om 

denne anser 

det. 

Ja, i väldigt 

speciella fall. 
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V Är det nå-

got du vill 

tillägga, 

klargöra el-

ler ändra? 

 

Nej. Nej. Medias roll 

när det gäller 

förmedling av 

våld i samhäl-

let borde stu-

deras i kopp-

ling till män-

niskors åsikt 

om dödsstraff.

Är helt klart 

mot döds-

straff, men vet 

inte hur pro-

blemet ska 

lösas istället. 

Vill utveckla 

åsikterna om 

landsförräde-

ri; det kan 

medföra tu-

sentals unga 

svenska mäns 

död. 

 

 

Kategorisering 

Man kan dela in de här svaren i två kategorier; de som kan tänka sig dödsstraff, respektive de 

som inte kan tänka sig dödsstraff. Vad är det då som är de största beröringspunkterna inom 

respektive kategori? Och vad är de största skillnaderna mellan de båda kategorierna? De som 

kan tänka sig dödsstraff får heta kategori 1, och består av B och E; de som inte kan tänka sig 

denna bestraffningsform får sålunda heta kategori 2, och består av A, C och D.  

Det utmärkande för kategori 1 är att man anser att dödsstraff bör användas vid vissa typer av 

brott, att i en stat med dödsstraff bör brottets art påverka om dödsstraff ska utdömas eller inte, 

samt att människor kan förbruka sin rätt att leva. Det som utmärker kategori 2 är att man anser 

att dödsstraff aldrig bör användas, att dödsstraff aldrig ska komma i fråga, samt att en männi-

ska inte kan förbruka sin rätt att leva (trots att man spontant kan känna så), annat än om en 

person själv känner att den förbrukat denna rätt och därför tar sitt liv.  

Och det är precis det som kännetecknar respektive kategori som skiljer de båda från varandra: 

om en stat ska använda dödsstraff eller inte, om ett brotts art ska kunna avgöra om dödsstraff 

ska användas eller inte, liksom uppfattningen om en människa någonsin kan förbruka sin rätt 

att leva eller inte. 

 

Enkäten i sken av intervjuerna 

Intervjukategori 1, bestående av B och E, kan räknas till enkätkategori C, och intervjukategori 

2, bestående av A, C och D, till enkätkategori A. Intervjuerna står naturligtvis för respektive 
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intervjuperson, men de kan också användas för att illustrera vad man, som svarande på sådana 

här frågor, kan tänkas tänka, åtminstone i de två nyss nämnda enkätkategorigrupperna.  

Att man svarar nej i enkäten på frågan om dödsstraffets införande som högsta straff i Sverige 

kan således bero på flera olika skäl; man kan bl.a., likt E, anse att dödsstraff skulle vara en 

alltför lindrig strafform för brottslingen, eller så kan man resonera som B; att det är moraliskt 

tveksamt att staten ska döda, liksom man naturligtvis kan vara mot dödsstraff över huvud ta-

get och därför anse att det varken ska användas i Sverige eller någon annanstans.  

När det gäller ånger kan man anföra ett ja eller ett nej eller ett eget nja i enkäten; intervjusva-

ren visar att man kan fundera över problemställningen utifrån tankar om att det borde kunna 

mildra straffet om det inte sätts i system, vilket A anser, eller att det bör det göra men det kan 

bli problem med trovärdigheten, vilket C anför, och naturligtvis kan man helt enkelt svara ja 

eller nej utan förbehåll.  

Att anse att det aldrig finns förmildrande omständigheter för en brottsling kan man göra, lik-

som att det visst finns omständigheter som bör medföra mildare straff; det kan motiveras från 

t.ex. att ”mord i nödvärn”, som både B och D är inne på, bör mildra ett straff, eller så kan 

man, som E, resonera att har man gjort sig skyldig till något får man stå sitt kast.  

När det gäller uppfattningen om många svenskar är positiva till dödsstraff kan man troligtvis 

inte svara på annat sätt än ja, nej eller vet ej. Bakom ställningstagandet om det var rätt att av-

rätta Karla Faye Tucker eller inte finns det självklart också många sätt att resonera; man kan, 

som A, C och D, anse att det aldrig är rätt att avrätta någon eller, som B, tycka att det var rätt 

om hon var skyldig men fel om hon var oskyldig. När det gäller vad man kan göra åt personer 

som Thomas Quick finns det i enkäterna och intervjuerna en uppsjö med förslag till vad som 

bör göras och varför man bör göra just det. 
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Etikundersökning 

För att bättre förstå resonemangen bakom de olika ställningstagandena har jag studerat några 

av sätten att svara på, och använt de tre vägledningsmodellerna konsekvensetik, pliktetik och 

sinnelagsetik - vilka Carl Eber Olivestam, Håkan Thorsén och Ann Westermark beskriver i 

boken Hela livet (1994) - som ett ”raster” på vilket jag lagt vissa av svaren. Det, liksom mina 

egna kunskaper från mina tidigare religionsstudier i momentet Etik på grundkursen, har legat 

till grund för den etiska analysen. Jag har, för att underlätta denna analys, generaliserat de 

olika vägledningsmodellerna, och satt relativt skarpa gränser modellerna emellan, vilket låter 

sig göras betydligt enklare i teorin än i praktiken. Vägledningsmodellerna beskrivs bäst som 

följer. 

Som konsekvensetiker avgör man om en handling är rätt eller fel utifrån handlingens konse-

kvenser; alltså vilka effekter handlingen har och om dessa konsekvenser är goda eller onda. 

Som pliktetiker avgör man om en handling är rätt eller fel genom egenskaper hos själva hand-

lingen; alltså att vissa principer efterlevs; eventuella effekter har underordnad betydelse. Som 

sinnelagsetiker avgör man om en handling är rätt eller fel enbart utifrån den handlande perso-

nens avsikter eller motiv; alltså att goda motiv innebär att handlingen är god, onda motiv in-

nebär att handlingen är ond. 

Om jag åter igen studerar mina intervjupersoner (liksom att de ännu en gång får illustrera de 

olika enkäterna) utifrån dessa etiska vägledningsmodeller finner jag vägledningsmodellerna 

tydligast uttryckta så här.  

På fråga 1 svarar C och D utifrån den pliktetiska modellen; det gör A och E också, men A 

svarar även efter den sinnelagsetiska och E efter den konsekvensetiska; B svarar utifrån den 

sinnelags- och den konsekvensetiska. A och D uttrycker med svaren  på fråga 3 en ståndpunkt 

för den pliktetiska modellen; det gör också B och E på fråga 4. På fråga 7 svarar A, C och D 

utifrån pliktetik, B utifrån sinnelagsetik, och E utifrån både plikt- och konsekvensetik. A och 

B visar på konsekvensetik på fråga 8, C på sinnelagsetik, D på plikt- och sinnelagsetik, E på 

plikt- och konsekvensetik. På fråga IV svarar A utifrån både sinnelags- och pliktetik, C utifrån 

pliktetik, D utifrån sinnelagsetik; både B och E svarar utifrån pliktetik med en möjlig antydan 

till konsekvensetik. 

Vi kan se att alla som svarat har använt sig av åtminstone två, och i något fall samtliga tre, av 

de olika vägledningsmodellerna när de besvarat frågorna. B och D har båda kombinerat den 

pliktetiska vägledningsmodellen med den sinnelagsetiska; A har också kombinerat den plikt-
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etiska med den sinnelagsetiska, men har även visst  inslag av den konsekvensetiska modellen. 

E har kombinerat den pliktetiska vägledningsmodellen med den konsekvensetiska. B har 

kombinerat den konsekvensetiska väledningsmodellen, den sinnelagsetiska och den pliktetis-

ka. 
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Diskussion 

De egna undersökningarna 

Jag har, som jag tidigare berättat, haft svårt att hitta bakgrundsmaterial till den här uppsatsen, 

det jag funnit har övervägande varit subjektivt och nästan uteslutande starkt kritiskt till döds-

straff. Jag tycker ändå att jag med just detta faktum i åtanke har återgivit en trovärdig bild av 

dödsstraffets användning.  

När det gäller min kvalitativa enkät tyder allt på att svaren är seriösa. Jag tycker att jag med 

enkäten lyckats visa hur man kan jämföra hur svaren skiljer sig beroende på hur frågan ställs 

eller vilka dimensioner som läggs in i frågan. Enkätresultaten har också visat att även en 

kvantitativ skillnad blir synlig.  

De personer som svarat på de kvalitativa intervjufrågorna finner jag som högst trovärdiga och 

även om de inte på något sätt är representativa för varken befolkning eller de som svarat på 

min enkät ger de ändå en bra illustration till hur man kan tänka kring frågor om dödsstraff. 

Styrkan i mitt arbete är att man kan kontrollera skillnaderna i svaret beroende på hur en fråga 

ställs. Eventuella svagheter ligger i så fall på att den kvalitativa undersökningen skulle vunnit 

på att användas på en kvantitativ och representativ undersökning. Det är i så fall mitt förslag 

på hur det här arbetet kunnat utföras istället. En annan svaghet är att några frågor hade vunnit 

på att ha formulerats på ett annat sätt. 

SIFOs och Universuminstitutets undersökningar 

Som jag tidigare berättat har det varit svårt att ta del av Samhällsbarometern och Ungdomsba-

rometern. Deras undersökningar är kvantitativa och mina är kvalitativa, men en jämförelse 

har, som vi ska få se, en poäng.  

Från SIFO (1998) lyckades jag få en redogörelse av svaren under rubriken ”Brott och straff” 

som ingår i Samhällsbarometern. Här kommer frågan ”Finns det något eller några slags brott 

som borde kunna bestraffas med döden?” (och som 49% svarat ja på, och 48% nej), mot slutet 

i en rad av frågor; den raden av frågor lyder som följer. ”Oroar du dig för något inför framti-

den?” är den första; man kan välja på sju olika alternativ: att inte få jobb, att inte klara av en 

utbildning, att inte kunna tjäna tillräckligt med pengar, att inte få råd med den bostad jag öns-

kar, att inte få (behålla) familj(en), att våldet och kriminaliteten ökar, inget av ovanstående. 

Exakt 50% av de tillfrågade har svarat ”Att våldet och kriminaliteten ökar”. Nästa ”fråga” är 

att säga ja eller nej till frågor om gatuvåld och förtroende för rättsväsende. ”Vem bär det 
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tyngsta ansvaret för det våld som förekommer bland ungdomar på gator och allmänna plat-

ser?” är nästa, följd av ”Vem skulle kunna göra något för att stoppa det våld som förekommer 

bland ungdomar på gator och allmänna platser?” och ”Vilka åtgärder bör vidtas mot ung-

domsvåld på gator och allmänna platser?”. Sedan kommer en ”påstående-fråga” igen, som 

besvarats med ja eller nej, och behandlar brott som de som svarat kan tänka sig acceptera. 

Efter den kommer frågan ”Om en inbrottstjuv bryter sig in i ditt hem, på vilket sätt tycker du 

då att man skall få skydda sitt hem?” (olika alternativ med olika grader av åtgärder, från att 

ringa polis till att döda). Den näst sista frågan är den om dödsstraff och den sista - i fotostat-

kopian jag fått skickad till mig - är ”Om någon försöker begå en våldtäkt, vad tycker du då att 

den angripna eller någon i närheten har rätt att göra för att avvärja våldtäkten?” (alternativ 

från att inte skada till att använda tillhygge som riskerar att döda). 

Universuminstitutets Ungdomsbarometern och den undersökningens resultat har jag inte fått 

tag på men jag har fått tag på en kopierad sida ur frågeformuläret (Universuminstitutet 1998) 

för frågorna i 1997 års undersökning, resultaten för Ungdomsbarometern har jag inte hittat, 

men en artikel (Kling & Enocson 1997) jag funnit berättar om Ungdomsbarometern 96/97 där 

35% av Sveriges gymnasister tycker att Sverige bör införa dödsstraff. Sammanhanget frågan 

”Anser du att Sverige bör införa dödsstraff för mycket grova våldsbrott?” är insatt i kanske 

illustreras av den sida jag kommit över en kopia av. Först ”Vilka samhällsfrågor tycker du är 

viktigast just nu?” med tjugosex alternativ. Sedan ”Vad anser du om dina möjligheter att på-

verka samhället?” med sju alternativ, följd av ”Om det vore riksdagsval idag och du fick rös-

ta, vilket parti skulle du rösta på?” med elva alternativ. Efter den kommer frågan om döds-

straffets införande i Sverige med tre alternativ: ja, nej och osäker / vet inte. Nästa fråga är 

”Vad tror du kommer att vara viktigast för att på lång sikt få ner arbetslösheten?” med fjorton 

alternativ, följd av ”När du ska rösta hur viktigt är då följande frågor för val av politiskt par-

ti?” där sex frågor ska graderas på en femgradig skala. 

SIFOs fråga om dödsstraffet behandlas tillsammans med frågor om brott och straff, dess orsa-

ker och verkan, om upplevelse av hot och hur man ska få värja sig mot våld, och uppfattning-

en om myndigheternas möjligheter att förhindra våldet i samhället. Universuminstitutets fråga 

om dödsstraffets införande i Sverige har ställts bland frågor om hur ungdomarna ser på sin 

framtid, på politik och på samhälle. Båda instituten har ställt en enda fråga som rör dödsstraf-

fet och svarsalternativen har hos båda varit få. 

Med andra ord har frågorna varit betydligt färre än i min undersökning; och sammanhangen 

frågorna presenterats i har varit väsensskilda.  
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Kan man lita på opinions- och attitydundersökningar? 

Hans Göran Franck berättar i sin och Klas Nymans bok (1997) om hur opinionsundersökning-

ar ibland kan visa att befolkningen i ett visst land ger ett starkt stöd för dödsstraffet som be-

straffningsmetod; men han berättar också att opinionen kan svänga kraftigt. Som den jurist 

han är, (eller var; Hans Göran Franck avled i våras) ser han de svenska domstolarnas själv-

ständighet som skydd mot sådana tillfälliga opinioner.  

Han visar också på forskning i USA, som stöder hans tes om att information är bästa sättet att 

vända människor mot dödsstraffet, där man visat att väldigt få vet något alls om dödsstraffets 

effekter; när fakta ges sjunker stödet för dödsstraff. Han menar också att tiden spelar in och 

tar Tyskland som exempel, där många var för dödsstraffet en tid efter det att det avskaffats 

men att det 20 år senare var en majoritet som var mot.  

Apropå de svenska undersökningar som visat stort stöd för dödsstraff skriver han att: både 

ungdomar och vuxna ofta ändrar inställning till dödsstraffet när de tillfrågas om vem som 

skall ‘trycka på knappen’ (Franck & Nyman 1997 s 131); tanken på vem som ska utföra själ-

va avrättningen får människor att tänka efter vad ett dödsstraff verkligen innebär. Franck me-

nar också att en undersöknings resultat ofta beror på hur frågorna formulerats samt det faktum 

att många är okunniga om vilka andra straff som finns som alternativ; han tror också att 

många låter sig påverkas av de krav som ställs på hårdare tag. 

Svenska Amnestys generalsekreterare Ann-Marie Orler höll ett tal (1998) i Stockholm i feb-

ruari i år där hon framförde kritik mot media, som i samband med Karla Faye Tuckers stun-

dande avrättning i Texas, USA, ville ha en svensk vinkling på ämnet; resultatet blev att man 

fann SIFOs Samhällsbarometern från 1997 och presenterade den utan att berätta att den inte 

var färsk; Orler menade att samma undersökning under aktuella omständigheter skulle få ett 

annat resultat. Annan kritik var att frågan om dödsstraff var ställd i samband med tvåhundra 

andra frågor. Orler hävdade vidare att all erfarenhet tyder på att som man frågar får man svar, 

ju fler frågor som ställs desto större avvikelse från den, eller de, tillfrågades första spontana 

ja. 

Hon hänvisade till en undersökning som en dagstidning, Houston Chronicle, i Texas genom-

förde i januari i år, där man kan se sådana resultat. 
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Slutsatser av mitt arbete 

Vad kan jag då dra för slutsatser av mitt arbete? 

För att besvara den frågan ska jag börja med att återknyta bekantskapen med några av de per-

soner som finns nämnda under rubriken Några exempel från enkäten, nåja, med deras svar i 

alla fall. En av personerna har motsatt sig dödsstraff och dödsstraff i Sverige men tycker att 

det var rätt att avrätta Tucker; en annan som förutom sagt nej till dödsstraff både i Sverige och 

i andra länder och inte anser att ånger bör mildra ett straff tycker det var fel att avrätta Tucker. 

En av de som är för dödsstraff både i Sverige och annorstädes och inte tyckte att straffet borde 

bli mildare om brottslingen ångrade sig, tyckte det var fel att avrätta Tucker; en annan med 

samma inställning till dödsstraffets användande och syn på ånger tyckte det var fel att avrätta 

Tucker och att Quick borde sitta i fängelse resten av sitt liv, men betonade att han inte ska ha 

dödsstraff. Några har kunnat tänka sig dödsstraff men inte i Sverige, av dem har en svarat att 

Quick borde ha dödsstraff. En person som sade sig positiv till dödsstraff och var osäker på om 

det skulle användas i Sverige eller inte, och inte ansåg att ånger skulle mildra ett straff tyckte 

det var fel att avrätta Tucker.  

 

För och mot 

33 personer anser att det finns brott som bör kunna straffas med döden, av dem vill bara 13 se 

dödsstraff i Sverige; hur detta går ihop vet jag inte, kan man vara för dödsstraff om man inte 

vill ha det i landet där man bor? Jag tror inte det.  

62 personer tycker att brottets art ska påverka om dödsstraff ska utdömas eller inte. Tyvärr har 

jag ingen aning om varför eller på vilket sätt, frågan borde ha formulerats annorlunda.  

Av 13 som vill ha dödsstraff i Sverige anser 5 att straffet bör bli mildare om brottslingen är 

ångerfull, 11 av dem anser att det kan finnas förmildrande omständigheter som borde medföra 

ett mildare straff, 1 vet inte - 1 (en) tycker att sådana omständigheter inte ska spela någon roll. 

Nu kan jag kanske inte dra slutsatsen att bara en person i min enkätundersökning egentligen är 

positivt inställd till dödsstraff; men jag kan dra slutsatsen att ju fler följdfrågor jag ställer, 

desto färre personer ser dödsstraffet som den enda utvägen. Vad som talar mot min tes är att 

de som tror att antalet svenskar som är för dödsstraff, 33, stämmer ganska bra med antalet på 

hur många som säger sig vara för det på fråga ett, 35, och jag tänker då på vad Tilander 

(1998) sagt; att om någon svarar på vad denne har för uppfattning om vad andra tror, kan det 

svaret säga mer om vad personen själv tycker än vad en direkt fråga om personens egen upp-
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fattning gör. Men tittar man på de två enkätkategorier som sagt sig positiva till dödsstraff på 

den första frågan ser man att 16 av 33, alltså nästan hälften, inte tror att många svenskar är för 

dödsstraff. Bara 22 personer anser att det var rätt att avrätta Karla Faye Tucker och endast 14 

stycken föreslår dödsstraff som ett lämpligt straff för Thomas Quick. 

 

Svaren tyder på att de som besvarat enkäten inte har en klar inställning till dödsstraffet; att de 

egentligen svarat på det de tror förväntas av dem, eller så har de svarat på något helt annat, 

exakt vad vet bara de själva. När man tittar på enkäterna över huvud taget ser man samma 

sak; det finns en inkonsekvens, och i vissa fall rena motsägelser, när man tar ställning till 

dödsstraffet; det märks på ”båda sidor”, både hos de som är mot dödsstraffet och, framför allt, 

hos de som är för det. När man studerar svaren från enkäten kan man tydligt se hur sättet att 

ställa frågan påverkar svaren man får: man svarar på ett sätt på en fråga medan man kan svara 

på ett helt annat sätt på en annan fråga som behandlar samma problemställning. Det verkar 

inte som om det alltid finns ett genomtänkt etiskt ställningstagande, det verkar snarare som 

om man svarar känslomässigt direkt när frågan ställs; som om det saknas ett intellektuellt re-

sonerande runt frågan och att det istället är känslorna som ges störst utrymme. 

 

Etiskt resonemang 

Men som jag visat behöver det alltså inte vara motsägelsefulla paradoxer som ligger bakom 

svaren; problemet kan lika gärna förstås som att var och en som svarar på frågorna använder  

olika etiska vägledningsmodeller beroende på vilken specifik fråga han eller hon besvarar för 

tillfället. Samtliga mina intervjupersoner har använt sig av åtminstone två av de tre etiska väg-

ledningsmodellerna konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik när de besvarat frågorna; jag 

är övertygad om att samma sak gäller även de personer som besvarat enkäten. 

 

Kategorier 

Det går visserligen att dela in de som svarat på enkäten i fyra kategorier beroende på de svar 

man lämnat i fråga ett och två: ”Finns det något eller några brott som bör kunna bestraffas 

med döden?” respektive ”Anser du att vårt strängaste straff i svensk lag, livstids fängelse, bör 

ersättas med dödsstraff?”, (kategorierna är: A, som svarat nej på båda frågorna; B, som svarat 

ja på båda; C, som svarat ja på den första men nej på den andra; D, som svarat ja på den första 
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och inte kunnat bestämma sig för svaret på den andra); men sedan upphör alla likheter inom 

kategorierna.  

Och visserligen har jag kunnat dela in mina intervjupersoner i två kategorier; kategori 1 som 

kan tänka sig att en stat använder dödsstraff, och kategori 2 som inte kan tänka sig att en stat 

använder dödsstraff. Det som förenar inom respektive kategori är det som mest skiljer de båda 

kategorierna åt; om det finns något brott som borde kunna medföra dödsstraff (tycker 1 men 

inte 2), om brottets art ska påverka om dödsstraff ska utdömas eller inte i en stat med döds-

straff (tycker 1 men inte 2), samt om en människa någonsin kan förbruka sin rätt att leva 

(tycker 1 men inte 2). Men man kommer inte från det faktum att intervjuerna understryker det 

här om hur man kan resonera utifrån frågorna. T.ex. skulle E ha svarat ja på enkätens första 

fråga om det finns brott som bör medföra dödsstraff, om ett institut ställt den till E (utan att få 

reda på vilket eller vilka brott), det skulle troligtvis B också svarat; och kanske hade A gjort 

det om någon t.ex. slagit A samma dag. E skulle ha svarat ja på frågan om vi ska ha dödsstraff 

i Sverige (men det eventuella institutet skulle aldrig få reda på att E tyckte att det gällde just 

brottet landsförräderi och inget annat). Hade frågan ställts till A hade A svarat absolut inte, 

vilket hade blivit väldigt annorlunda mot för om enkätens första fråga ställts när A just fått en 

fläskläpp. Det finns som vi sett fler exempel. Man kan naturligtvis, som C och D, vara konse-

kvent i sitt ställningstagande, både känslomässigt och logiskt resonerande, men det är enligt 

resultaten av mina undersökningar inte så vanligt.  

Jag har sett och visat att man kan säga nej till dödsstraff när man först får frågan, för att sedan 

kunna svara ja när den ställs i ett annat sammanhang; men vanligare är att göra tvärtom, att 

säga ja till dödsstraff när frågan ställs och sedan svara nej när den återkommer i en annan 

skepnad i ett annat sammanhang. 

 

Opinions- och attitydundersökningar 

Man kan inte lita på opinions- och attitydundersökningar, åtminstone inte när det gäller män-

niskors syn på dödsstraff. Jag törs säga så efter att ha sett SIFOs och Universuminstitutets 

frågeformuleringar och de sammanhang frågorna ställts i, och efter att ha jämfört resultaten 

med de resultat jag fått fram i mina undersökningar.  

Av betydelse är att titta på hur dödsstraffet korresponderar med de andra frågorna i undersök-

ningar som har gjorts. SIFOs och Universuminstitutets undersökningar representerar vad som 

måste vara två ytterligheter när det gäller att klämma in dödsstraffsfrågan. SIFO har den i ett 

block om den, som det antyds i deras formuleringar (1997), hemska, omfattande brottslighe-
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ten och det våldsamma, omfattande gatuvåldet. Hälften av de tillfrågade svarar också att den 

tilltagande brottsligheten är det som oroar dem mest inför framtiden. Dessutom innehåller 

Samhällsbarometern över tvåhundra andra frågor. Universuminstitutet (1997) ger intrycket av 

att råka nämna frågan i förbigående bland en rad andra frågor utan någon som helst relevans 

till dödsstraffet; dessutom har man bara tre svarsalternativ, till skillnad från övriga frågor som 

har betydligt fler. Jag har berättat utförligare om de här undersökningarna under rubriken SI-

FOs och Universuminstitutets undersökningar. När SIFO kommenterar sin undersökning sä-

ger man att hälften av de undersökta kan tänka sig dödsstraff, enligt Universuminstitutet är 

drygt en tredjedel av de svenska gymnasisterna positiva till att införa dödsstraff i Sverige. 

Eftersom de här undersökningarna anses representativa kan man dra slutsatsen att 49% av 

Sveriges befolkning vill ha dödsstraff och att 35% av ungdomarna i landet vill ha dödsstraff i 

Sverige.  

Jag har fått fram resultat som visar på siffror som ligger på samma nivå, och även lägre, som 

opinionen för dödsstraff ”normalt” brukar ligga på i det här landet; 15-20% (Guillo 1998). Nu 

gjorde ju inte jag någon representativ och kvalitativ undersökning, men det intressanta i sam-

manhanget är att ju fler frågor i andra sammanhang jag ställde, desto färre framhärdade en 

positiv syn på dödsstraffet. Det är denna förändring som är springpunkten. Det jag har visat är 

att svaren förändras, och det ganska mycket, beroende på hur en fråga ställs och vilket sam-

manhang den är insatt i. Jag är övertygad om att instituten hade kunnat visa samma tendenser 

i sina kvantitativa undersökningar om de utfört undersökningarna på ett liknande sätt som jag. 

I det här sammanhanget måste man ifrågasätta SIFOs och Universuminstitutets sätt att formu-

lera sina frågor om dödsstraffet, liksom de sammanhang dessa frågor är insatta i.  

På sättet de utformat undersökningarna är det tveksamt om frågor som rör dödsstraff över 

huvud taget är meningsfulla. 

 

De inledande frågeställningarna 

Förutom att jag fått reda på en rad fakta och utifrån dem dragit slutledningar, betyder under-

sökningarna att jag kan besvara de frågor jag inledningsvis ställde. ”Har fler människor blivit 

positiva till dödsstraff?”, var den första. ”Hur var de presenterade undersökningarnas frågor 

formulerade och i vilket sammanhang var de ställda?”, var den andra. ”Blir det någon skillnad 

i svaren om man ställer frågorna på ett annat sätt?”, var den tredje. 

Den första frågan måste besvaras med: jag vet inte. Jag kan inte se om anhängarna till döds-

straff blivit fler eftersom jag saknar jämförelsematerial, men ska man tro det man läser i tid-
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ningarna så är det fler nu än förr som säger sig vara positiva till dödsstraff i de undersökningar 

som har gjorts. Hur de presenterade undersökningarnas frågor var formulerade har jag redo-

gjort för ovan, liksom de sammanhang frågorna ställdes i. Att det blir skillnad i svaren bero-

ende på hur frågorna ställs har jag också visat. Och så var jag intresserad av att ta reda på vil-

ken typ av argument som kan tänkas ligga bakom ställningstaganden för eller mot dödsstraff, 

liksom de etiska värderingarna bakom dessa argument. Den nyfikenheten har också stillats i 

och med de intervjuer jag genomfört och de kommenterande svaren på enkäten. 

 

Några avslutande funderingar 

Om det nu är på det viset att fler människor i Sverige svarar ja till dödsstraff i större utsträck-

ning än tidigare, måste man naturligtvis fråga sig varför de svarar så (även om de kanske inte 

står fast vi den ståndpunkten alla gånger, vilket jag tycker jag visat). Det är visserligen ett 

ämne som räcker för ännu en uppsats, och kanske inte inom området religion och livsåskåd-

ning, men jag har mina aningar.  

I vårt samhälle finns en bild av en tilltagande brottslighet och ett allt brutalare och råare våld; 

sant eller inte - bilden finns där. Och förutom att vi står inför ett nytt årtusende, med allt vad 

det tycks innebära av förväntningar och rädslor, står vi, här i västvärlden, inför en brytningstid 

vad det gäller försörjning och kommunikation, och som brukar beskrivas som den största för-

ändringen sedan industrialismen (sedan hjulet uppfanns har jag också hört hävdas).  

Det finns inga ”färdiga sanningar” längre vare sig religiösa, filosofiska eller politiska; vår 

värdegrund har förändrats på mycket kort tid.  

Vi lever idag i mångkulturella samhällen i betydligt större utsträckning än förr.  

Det är, som det verkar, en tid av uppbrott och förändringar, det välkända försvinner och något 

nytt och främmande gör sig påmint. Vi har här i Sverige, och i övriga västvärlden, fått se, som 

en följd av ovanstående fakta (tillsammans med andra faktorer), en allt större intolerans mot 

avvikare i vårt samhällssystem, mot de som egentligen inte passar in. Det finns många avvika-

re; etniska ”icke-svenskar”, invandrare, homosexuella, missbrukare, veganer, etc etc. Till av-

vikarna räknas också brottslingen, och då särskilt den som begått allvarliga brott. I den kon-

texten kommer dödsstraffet in.  

Martin Bergman berättar i sin avhandling (1996) om hur dödsfångar dehumaniseras, hur döds-

fången kommer att allt mindre betraktas som en människa och allt mer som en symbol.  

Och hur mycket lättare är det inte att vilja se en symbol för det främmande, annorlunda, farli-

ga avrättad än att föredra att man tar livet av en annan människa? 

 42



Till syvende og sist måste vi konstatera att synen på dödsstraff hänger samman med var och 

ens människosyn. Om många säger sig vara för dödsstraff är det ytterligare ett tecken på att vi 

behöver öva mer på att förstå vår människosyn och vår världsbild; hur vi bygger vår, och hur 

andra bygger sin, etiska plattform. 
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DÖDSSTRAFF ELLER INTE? 
Dödsstraffsdebatten är som vanligt aktuell. Den här enkäten är ett försök att kartlägga hur 
många procent som är positiva respektive negativa till dödsstraff utifrån enkätens frågor. Frå-
gorna är inte graderade, de flesta frågorna kan besvaras med JA eller NEJ; ringa in det svar 
som du anser passar bäst med din åsikt. Den sista frågan är en dubbelfråga med öppna svars-
alternativ; skriv så utförligt du tycker du behöver; ett enda ord eller ett helt stycke går lika bra. 
Full anonymitet garanteras. 
Jag tackar på förhand för din medverkan 
 
   Tomas Stenbäck 
 
 
 
ENKÄTEN: 
 
1. Finns det något eller några brott som bör kunna bestraffas med döden? 
  
   JA  NEJ 
  
  
2. Anser du att vårt strängaste straff i svensk lag, livstids fängelse, bör ersättas med döds-

straff? 
   JA  NEJ 
  
  
3. Anser du att brottets art (t.ex. motiv, graden av våldsanvändning, antal offer etc.) bör på-

verka om dödsstraff ska utdömas eller inte? 
  
   JA  NEJ 
  
  
4. Anser du att straffet bör bli mildare om brottslingen är ångerfull? 
  
   JA  NEJ 
  
  
5. Anser du att det kan finnas förmildrande omständigheter för brottslingen som borde med-

föra mildare straff (t. ex. om brottslingen är minderårig, förståndshandikappad, psykiskt 
sjuk etc.)? 

  
   JA  NEJ 
  
  
6. Tror du att många svenskar är för dödsstraff? 
  
   JA  NEJ 
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7. Amerikanskan Karla Faye Tucker utförde under drogpåverkan ett dubbelmord med en yx-

hacka då hon och en kumpan överraskades vid ett inbrott 1983. Under fängelsetiden fick 
hon en religiös övertygelse och blev bekännande kristen; hon ångrade sitt brott. Den 3.e 
februari 1998 avrättades hon. 

 Var det rätt att avrätta Tucker? 
  
   JA  NEJ 
  
  
8.  1969 dömdes Thomas Quick till vård på psykiatrisk anstalt för sexuella övergrepp på poj-

kar. Samma dom fick han 1990 för ett rån; under terapi på anstalten, Säters sjukhus, börja-
de han minnas och erkänna mord han begått. Han har hittills erkänt 17 mord och dömts för 
4. 

     Vad tycker du är ett lämpligt straff för en människa som Quick? 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Varför är just det straffet lämpligt? 
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Intervjufrågor: Dödsstraff 
 
I media hänvisas till en SIFO-undersökning som säger att knappt 50% av svenskarna är för 
dödsstraff och knappt 50% är mot: 
• Tror du att siffrorna stämmer? 
• Tror du att dödsstraffsanhängarna blivit fler de senaste åren?  
• Tror du dödsstraffsmotståndarna blivit fler de senaste åren? 
 
 
Vad tycker du: 
• Finns det något eller några brott som bör kunna bestraffas med döden? 
• Om någon bevisligen begått ett grovt brott och dessutom erkänt, bör det kunna bestraffas 

med döden? 
• Anser du att vårt strängaste straff i svensk lag, livstids fängelse, bör ersättas med döds-

straff? 
• Om vi antar att det samhälle vi diskuterar använder dödsstraff som bestraffningsmetod: 

Anser du att brottets art (t.ex. motiv, grad av våld, antal offer etc) bör påverka om döds-
straff ska utdömas eller inte? 

• Anser du att straffet bör bli mildare om brottslingen är ångerfull? 
• Anser du att det kan finnas förmildrande omständigheter för brottslingen som borde med-

föra mildare straff (t. ex. minderårig, förståndshandikappad, psykiskt sjuk etc.)? 
• Är människan som individ fri att ta ansvar för sina handlingar? 
• Kan en människa någonsin förbruka sin rätt att leva? 
 
 
 
 
• KF Tucker: Dubbelmord med yxhacka under drogpåverkan. Omvänd under fängelsetiden 

och ångerfull. I dödscell sedan domen 1983 till avrättningen 3.e februari 1998 å den verk-
ställdes. Var det rätt att avrätta henne? 

 
 
• T Quick: Tidigare vårdad på psykiatrisk anstalt för sexuella övergrepp och rån. Har under 

terapi börjat minnas och erkänna mord. Hittills har han erkänt 17 mord och dömts för 4.  
 Vilket straff är lämpligt för en sån som Quick? Varför just det straffet? 
 
 
 
 
Är det något du vill tillägga, klargöra eller ändra? 
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Bilagor:


Bilaga 1:1 och 1:2:
Enkät.


Bilaga 2:

Intervjufrågor.


Bilaga 3:

 Franquin, ur Svarta idéer. 


Sammanfattning

Den här uppsatsen behandlar människors syn på dödsstraff. Jag har velat ta reda på om fler människor är för dödsstraff idag jämfört med hur många det brukar vara, vilket hävdats i media, eller om den höga opinionen beror på det sätt som frågorna ställts. Jag har också velat ta reda på vad som ligger bakom folks ställningstagande för eller mot dödsstraffet. Jag har använt mig av en enkät och ett antal intervjuer för att senare kvalitativt analysera både enkäten och intervjuerna. Dessutom har jag tagit mig friheten att jämföra mina kvalitativa enkätsvar med två andra - kvantitativa - undersökningar; jag har inte varit intresserad av att se mina resultat i form av procent i förhållande till de andra, det som varit av intresse för mig har varit att se om sättet att svara skiljer sig om frågan ställs annorlunda. Enkät- och intervjufrågorna har gällt inställningen till dödsstraff och närliggande frågor; svaren har jag analyserat och grupperat för att få en översiktlig bild över svaren. Intervjuerna har, förutom att ge en bild av respektive intervjupersons personliga uppfattningar i frågan, fått fungera som illustration till enkätsvaren på hur man kan tänka runt dödsstraffet; jag har sedan studerat svaren för att försöka finna en etisk utgångspunkt, eller flera, bakom sättet att ta ställning till dödsstraffsfrågan.


Det jag kommit fram till är att svaren skiljer sig beroende på hur man frågar och att svaren som lämnas ofta är motsägelsefulla och ännu oftare inkonsekventa. Slutsatserna är att svaren, när det gäller att ta ställning för eller mot dödsstraff, blir annorlunda beroende på hur en fråga ställs; svaren varierar alltså med frågorna. När man svarar använder man sig, i första hand av känslor och i andra hand av intellektuellt resonerande kring frågeställningen. Det verkar som många saknar ett genomtänkt etiskt resonerande och istället svarar känslomässigt, direkt när frågan ställs; eller att de tillfrågade använder sig av olika etiska modeller när de besvarar olika frågor. En följd av detta är att man inte kan lita på resultat från opinions- och attitydundersökningar - åtminstone inte när det gäller människors inställning till dödsstraff.


Inledning

Ytterst är ställningstagandet till dödsstraffets vara eller icke vara en etisk fråga. Etiska frågor har länge fångat mitt intresse, och särskilt frågan om dödsstraff. När det, i samband med att det var dags att välja uppsatsämne, började dyka upp siffror i media om att över var tredje svensk gymnasist kunde tänka sig att införa dödsstraff i Sverige och att nästan hälften av svenskarna var positivt inställda till dödsstraff, så var mitt val av ämne klart. När de här siffrorna presenterades blev jag förvånad, det brukar vara 15-20% (Guillou 1998) som säger sig vara positiva till dödsstraff. Den naturliga frågan var alltså: hur kan det komma sig att så många svenskar, relativt plötsligt som det verkar, blivit positiva till dödsstraff som bestraffningsmetod? Den naturliga frågan nummer två blir i det sammanhanget: är det verkligen på det viset? De funderingarna fick ligga till grund för min undersökning. 


Syftet har varit att ta reda på om det är så att fler är positiva till dödsstraff idag, hur de frågor som legat till grund för undersökningarna varit utformade, om det blir någon skillnad i sättet att svara om man ställer andra typer av frågor och vilken typ av argument som kan ligga bakom ett ställningstagande för eller mot dödsstraff när man svarar på en enkät, samt hur det etiska resonemanget bakom svaren eventuellt kan se ut. Målet med uppsatsen har varit att finna svar på dessa frågor. Jag har letat material via bibliotekens söksystem över böcker och artiklar, och jag har letat på Internet. Jag har nästan uteslutande funnit subjektiv information mot dödsstraffet; några neutrala artiklar och en artikel som var positiv till dödsstraff är det enda förutom det; en doktorsavhandling av Martin Bergman är också den ganska neutral. Jag tycker ändå att materialet varit användbart då jag haft i tankarna att det varit publicerat med ett syfte, det bör naturligtvis läsaren av den här uppsatsen också ha i tankarna. 


Den största behållningen av det inlästa materialet har jag haft av boken Det barbariska straffet, skriven av juristen, politikern och dödsstraffsmotståndaren Hans Göran Franck, med hjälp av Klas Nyman; och uppgifter jag fått från Amnesty Internationals svenska sektion och deras hemsida. De här källorna vänder sig kraftigt mot dödsstraffet. 


Jag hade stora problem att få tag på de undersökningar som låg till grund för medias uppgifter, det visade sig att de inte publiceras på vanligt sätt utan säljs av de aktuella instituten, som i det här fallet var SIFO och Universuminstitutet; de ville ha ansenliga summor för att ge mig frågeformulär och resultat. SIFO kunde dock, när de hörde vad deras undersökning skulle användas till, skicka mig de frågor och resultat som behandlar avdelningen ”Brott och straff”, ur deras stora undersökning Samhällsbarometern. Företaget Universuminstitutet ville inte lämna ut någon uppgift från deras undersökning Ungdomsbarometern gratis, så deras resultat har jag fått hämta från en tidningsartikel, medan frågorna stod att finna i ett formulär som fanns på Informationsavdelningen på Högskolan i Gävle. 


Det gick inte att få tag på siffror om hur synen på dödsstraff förändrats hos något av instituten, varför det blev näst intill omöjligt att besvara frågan ”Har fler människor blivit positiva till dödsstraff?”, som var den första i mitt syfte. De andra återstod dock att besvara: ”Hur var de presenterade undersökningarnas frågor formulerade och i vilket sammanhang var de ställda?”, och ”Blir det någon skillnad i svaren om man ställer frågorna på ett annat sätt?”. Jag var också intresserad av att ta reda på vilken typ av argument som kan tänkas ligga bakom ställningstaganden för eller mot dödsstraff och möjliga etiska resonemang bakom dessa ställningstaganden. Med grundmaterialet inläst återstod bara att, utifrån dessa frågeställningar, formulera frågor och genomföra en enkät- respektive intervjuundersökning.


Metod

Efter att ha studerat böcker, artiklar och information från ”nätet” och Amnestys kontor i Stockholm formulerade jag frågor till en enkät och till mina intervjuer. Frågorna finns med i arbetet som bilagor (1 och 2) och anledningen till att jag valt just dessa frågor finns att läsa under rubriken Mina undersökningar. Enkäten har delats ut till grupper av människor som varit samlade (av andra orsaker än att besvara min enkät). Jag har hela tiden befunnit mig i gruppen medan enkäten besvarats. Det har visat sig oerhört betydelsefullt, jag har kunnat besvara eventuella oklarheter kring frågeställningarna och i och med att jag väntat medan enkäten fyllts i har svarsfrekvensen blivit hundra procent. De som besvarat enkäten har fått sju frågor som har kunnat besvaras med ja eller nej, och en fråga med ett öppet svarsalternativ. Jag har samlat in enkäterna, analyserat dem och, utifrån svaren på enkätens två första frågor, delat in sätten att besvara dem efter fyra kategorier; exakt vilka kommer att framgå senare. Enkäten är på intet sätt representativ; varken när det gäller kön, ålder, utbildning eller någon som helst annan kategori. Jag har inga statistiska ambitioner med den och har därför utgått från minsta motståndets lag. Den enkät jag gjort är helt och hållet kvalitativ, vilket inte uteslutit att jag kunnat göra kvantitativa bedömningar av den när jag jämfört den med andra undersökningar än mina egna. 


Intervjuerna har också genomförts med en kvalitativ metod; de kan inte stå som en indikation på hur vanligt ett sätt är att tänka, men däremot hur man kan tänkas tänka runt frågor om dödsstraffets vara eller icke vara. Mina intervjupersoner har jag valt slumpvis efter ett sätt jag funnit bekvämt; genom att fråga människor jag stött på om de kunnat tänka sig att besvara några frågor om dödsstraff. Jag behövde bara fråga åtta människor för att få fem att ställa upp. Inte heller mina intervjupersoner är representativa då jag inte varit ute efter ett genomsnitt av det svenska samhället; utan att riskera att röja någons anonymitet törs jag ändå avslöja att tre är kvinnor och två är män. Jag har hållit relativt strikta intervjuer utifrån de frågor jag haft (Bilaga 2); de har jag ställt till personerna som alltså inte fått se frågorna. Jag har med hjälp av bandspelare spelat in varje intervju, och sedan skrivit av vad de intervjuade sagt för att ha dessa utskrifter som grund för analysen av svaren; jag har dock inte skrivit av intervjuerna ordagrant, eftersom ett sådant arbete är för tidsödande för en tiopoängsuppsats. Istället för bifogade avskrifter av varje intervju har jag gjort en sammanfattning av dem. Efter att samtliga intervjuer genomförts har jag gjort en fenomenografisk analys av dem, dvs kategoriserat svaren för att finna de olika uppfattningarna. Avslutningsvis har jag använt de tre etiska vägledningsmodellerna konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik för att se vilka etiska resonemang som kan ligga bakom ett ställningstagande för eller mot dödsstraff.


Dödsstraffet; en kort historik


När jag studerat dödsstraffets historia har jag bara funnit information om den historiska bilden i Europa och världsdelar ockuperade av européer. Jag vet inte om jag ska tolka det som om man inte känner till hur, eller om, dödsstraff praktiserats på andra håll i världen eller om det är tecken på etnocentrism, nåväl! Juristen och politikern Hans Göran Franck berättar i sin och Klas Nymans bok Det barbariska straffet (1997) om dödsstraffets historiska användning. Dödsstraff har använts sedan urminnes tider och har då ingått i olika samhällens rättsordningar (Franck & Nyman 1997 s 31), skriver han. Vidare berättar han om rättsforskning som visat dödsstraffets ursprung i sakrala offerriter där man blidkade gudarna genom människooffer, och i tankar om vedergällning och blodshämnd - en följd av ättesamhället, där det saknades rättsväsen och man istället använde hämnd släkter emellan för att straffa brott. När mer organiserade samhällsformer och statsmakter växte fram blev det allt vanligare med dödsstraff för att få medborgarna att lyda härskarnas befallningar. Respektive härskare var allsmäktig i en allsmäktig stat och hade, ofta med påstådd gudomlig rätt, uttolkningsmonopol på rättvisa och fred. Härskarnas bestraffningsrätt ersatte privat vedergällning.


Judendom, kristendom och dödsstraff


I samband med judendomens och kristendomens framväxt rättfärdigades dödsstraffet av en teokratisk vedergällningslära. Den byggde på den mosaiska rätten och etablerade sig inom kyrkan för att senare även överföras till de världsliga härskarna (Franck & Nyman 1997 s 33).

Franck menar att det ansågs att Gud och folket hade slutit ett förbund, där folket förbundit sig att följa vissa regler för att i gengäld stå under Guds beskydd. Religion och rätt hade ett nära samband; reglerna gällde såväl en dyrkan av Gud som en rättsordning för samhället. Det var människornas sak att bestraffa brott mot reglerna; man trodde att alla i samhället skulle drabbas av Guds vrede om man lät bli att straffa en förbrytare. Vissa förbrytelser, t.ex. sexualbrott, ansågs riktade mot Gud; och en försoning med Gud kunde bara åstadkommas med förbrytarens död. 


Franck har hittat stöd för dödsstraff i Moseböckerna; han hänvisar till Första Moseboken, kapitel 9 och Andra Moseboken, kapitel 21. Tittar man i bibeln (1982), närmare bestämt på 


1 Mos 9:6, 2 Mos 21:12-25, så ser man att Franck använt sig av en äldre bibel men att de citat han använder stämmer i sak. Den gammaltestamentliga synen på dödsstraffet som vedergällning övertogs av de världsliga härskarna och den kom att stödjas av teologerna. Den här synen präglade människorna fram till 1700-talet då en opinion mot dödsstraffet började växa fram. 


Kristendomens förhållande till dödsstraffet diskuteras än idag; går kärleksbudskapet ihop med dödsstraff? Franck exemplifierar problematiken utifrån Nya testamentet:


Paulus förmanar i Romarbrevet 13:4 till underdånighet mot överheten, eftersom all världslig överhet är bestämd av Gud: ‘Överheten bär inte svärdet förgäves, utan är en Guds tjänare, en hämnare, till att utföra vredesmod över den som gör vad ont är.’, ( Franck & Nyman 1997 s 35).


Här har man använt en äldre översättning, men citatet stämmer i sak. Franck tolkar också bibeln som att Jesus tar ställning mot dödsstraffet när han stoppar avrättningen av äktenskapsförbryterskan genom att uppmana de närvarande att den som själv är fri från synd ska kasta första stenen. Med det menar Jesus, enligt författaren, att ingen är fri från synd och att det därför inte kommer an på människan att döma någon annan, särskilt inte när det är frågan om liv eller död.


Motstånd


Företrädare för naturrätten började på 1700-talet kritisera straffrätten i allmänhet och dödsstraffet i synnerhet; tanken om att förbrytare kunde förbättras började spridas, förbättring blev ju en omöjlighet om denne avrättades. Till följd av en framväxande humanistisk rörelse och en begynnande liberaliseringsfilosofi för att begränsa statens absoluta makt, var dödsstraffsmotståndet ännu starkare vid mitten av 1800-talet. Venezuela blev det första landet i världen som avskaffade dödsstraffet för alla brott 1863. Mot slutet av det decenniet kom kriminalpolitiken att inrikta sig på att gradvis avskaffa dödsstraffet genom att allt färre brott kom att medföra avrättning. 


Vid tiden runt sekelskiftet började konservativa motkrafter verka för att bevara eller återinföra dödsstraffet för att stävja den brottsvåg som man ansåg härjade i Europa; socialdarwinism och auktoritära strömningar verkade för samma sak. Hos det nazistiska Tyskland och det fascistiska Italien blev dödsstraffet ett viktigt inslag i kriminalpolitiken och samtidigt ett politiskt instrument. 


Efter det att andra världskriget tagit slut och FN bildats ökade kampen mot dödsstraffet igen. 


Sverige och dödsstraffet


Sedan urminnes tider har dödsstraffet använts i Sverige, skriver Hans Göran Franck och Klas Nyman (1997 s 121) . Landskapslagarna innehöll bestämmelser om dödsstraff. Man tar bl.a. upp häxprocesserna på 1500- och 1600-talen och dödsstraff för stöld över ett visst värde. Under 1700-talet började ett motstånd mot dödsstraffet märkas även i Sverige, och på 1800-talet var det samma skeende som i övriga Europa.


Martin Bergman berättar i sin doktorsavhandling (1996) om kyrkans och prästerskapets roll för dödsstraffet och dess bevarande; även om många präster var mot dödsstraffet var en klar majoritet, liksom institutionen kyrkan, länge positiva till dödsstraff, då de såg det som ett religiöst exempel med en välgörande verkan när den dömde gjorde bot och bättring inför det stundande mötet med sin skapare. Den synen hos kyrkans män kom dock att förändras. Att studera förändringen av synen på dödsstraff menar Bergman är att studera en värderingsförändring som har sin grund i sekulariseringen; att religionen privatiseras medan samhällslivet och samhällets världsbild och kultur förvärldsligas. En del av den processen var att gränser mellan stat och kyrka tillkommit successivt och förtydligats. Sekulariseringen tillsammans med ökad individualism, det rationella tänkandets starkare ställning och nyttotänkande kom att medföra rationella angrepp på dödsstraffet, vilket ledde till att man såg dödsstraffet som meningslöst.


Det debatterades allt mer om dödsstraffet med åren; och 1919 tillsattes en utredning om dödsstraffets avskaffande i allmänna strafflagen liksom strafflagen för krigsmakten. 1921 avskaffade Sveriges riksdag dödsstraffet för brott begångna i fredstid. Långt senare, 1973, avskaffades dödsstraffet också för brott begångna i krigstid. Det som kom att bli den sista avrättningen i Sveriges historia verkställdes 1910 (Franck & Nyman 1997). 


Det är alltså i denna kontext vi debatterar dödsstraffet.


Världen idag


När andra världskriget slutade 1945 hade 7 stater avskaffat dödsstraffet. Idag, i maj 1998, har 63 stater avskaffat det. 41 länder har kvar dödsstraffet i sin lagstiftning men har i praktiken slutat använda det. I 15 länder har man kvar dödsstraffet för vad som brukar kallas exceptionella brott och brott begångna i krigstid. Antalet länder som har dödsstraffet kvar och som avrättat människor de senaste tio åren är 91 stycken (Amnesty International 1998a och b).

Amnestys årsrapport för 1997 är inte publicerad ännu men för åren innan finns det siffror; 1994 avrättades minst 2331 människor, 1995 minst 2931 och 1996 avrättades minst 5137 människor i världen. Ordet ”minst” är motiverat med tanke på att siffrorna bygger på svårtillgängliga uppgifter och på det faktum att avrättningar också sker utanför det officiella rättssystemet och därför inte syns i statistiken. Idag använder man sig av sju olika avrättningsmetoder, de vanligaste är hängning och arkebusering. 


De flesta länder som har kvar dödsstraffet finns i Asien och Afrika; Europa är den världsdel där flest länder avskaffat dödsstraffet.. Mellan 1993 och 1997 har fem länder, varje år, funnits med bland de tio länder som avrättat flest människor, länderna är Kina, Saudiarabien, Iran, Nigeria och USA. Irak är ett land där avrättningarna enligt uppgift är omfattande men där officiell statistik saknas. Kina avrättar överlägset flest människor av världens stater (Amnesty International 1998a och 1998b och 1998c och 1998d).


Mina undersökningar


Frågorna till enkäten (se Bilaga 1) ställde jag medvetet otydliga och dubbelbottnade, helt i stil med SIFOs ”Finns det något eller några brott som bör kunna bestraffas med döden?”, som var första frågan i min enkät. Den andra frågan ”Anser du att vårt strängaste straff i svensk lag, livstids fängelse, bör ersättas med dödsstraff?” lånade jag av författaren och journalisten Jan Guillou (1998); det är hans förslag till alternativ fråga till SIFOs fråga ovan som han anser vara fel formulerad; hans förslag var ett svar på kollegan Herman Lindqvists (1998) önskan om återinförande av dödsstraff i Sverige. (Frågan är inte heller mycket annorlunda än Universuminstitutets fråga ”Anser du att Sverige bör införa dödsstraff för mycket grova våldsbrott?”). Jag tänkte mig att den skulle fungera bra som en dubbelkontroll av det första ställningstagandet; det måste vara närmast omöjligt att vara för dödsstraff om man inte vill ha det i Sverige och man kan knappast vara mot dödsstraff om man vill ha det i Sverige, var min tanke. 


De efterföljande frågorna var tänkta att se om de tillfrågade ansåg att det kunde finnas omständigheter som kunde medföra ett annat straff. Redan i den första enkätgruppen blev det funderingar kring fråga tre ”Anser du att brottets art (t.ex. motiv, graden av våldsanvändning, antal offer etc.) bör påverka om dödsstraff ska utdömas eller inte?”. Jag får medge att jag varit lite väl otydlig på den frågan; de undrade om de förhållanden som beskrevs gällde i ett land där dödsstraff praktiserades, och naturligtvis var det det jag menade, vilket jag i de följande grupperna berättade när jag delade ut enkäten. 


I fråga fyra ” Anser du att straffet bör bli mildare om brottslingen är ångerfull?” har jag skrivit straffet och inte dödsstraffet för att de som var mot dödsstraff också skulle kunna besvara den och för att se om ånger kan vara en förmildrande omständighet. På uppkomna frågor har jag svarat att jag åsyftar dödsstraff i första hand och i andra hand andra typer av straff. Samma sak med fråga 5 ”Anser du att det kan finnas förmildrande omständigheter för brottslingen som borde medföra mildare straff (t. ex. om brottslingen är minderårig, förståndshandikappad, psykiskt sjuk etc.)?”. Fråga fyra var tänkt att spegla synen på brottslingens ånger och äktheten i den, medan fråga fem skulle ge en bild över synen på den fria viljan. 


Fråga sex ” Tror du att många svenskar är för dödsstraff?” var ett psykologiskt experiment; enligt religionspsykologen och universitetsadjunkten Åke Tilander (1998) kan svaret på en sådan typ av fråga ge en mer äkta bild av den utfrågade personens egna tankar om problemställningen än om denne tillfrågas om just de egna tankarna. 


Frågan om Tucker (se Bilaga 1) tänkte jag skulle visa hur de tillfrågade kunde tänka sig att ta ställning till om droger - frihet och ansvar, omvändelse - fromhet, ånger - tilltron till dess äkthet, eller dödsstraff i ett land där dödsstraff är accepterat, för att se om svaren skilde sig något från de två första frågorna; att jag valde just hennes fall berodde naturligtvis på att den stora uppmärksamheten runt hennes fall ökade chansen på att de tillfrågade redan kände till fallet. 


Den sista frågan var en öppen dubbelfråga och handlade om Thomas Quick (se Bilaga 1). Jag har medvetet skrivit ”straff”, inte ”vård” eller ”påföljd”, i frågan för att spetsa till den. Quick är ett extremfall, så frågan innebar automatiskt en fälla för den som svarat nej på den första eller andra frågan. Den var också tänkt att låta funderingar kring dödsstraffet och alternativ till det komma upp, både hos förespråkare och motståndare till dödsstraffet.


Samma frågor som ställdes i enkäten ställdes också i intervjuerna men, helt naturligt, med betydligt större möjligheter att utveckla svaren; jag ställde dessutom några fler frågor än i enkäten (se Bilaga 2). Jag ville inte använda mig av ”det psykologiska experimentet” på intervjupersonerna eftersom jag var rädd att ”skrämma” dem till ett politiskt korrekt svar, vilket man ändå måste anse att ett nej till dödsstraff är idag. Jag ångrar det lite så här i efterhand, det hade ju varit i intervjuerna jag hade haft störst nytta av svaren på den frågan; det borde ha gått att ställa den frågan i ett neutralt sammanhang; nåväl! Det inledande påståendet och de tre inledande frågorna ”I media hänvisas till en SIFO-undersökning som säger att knappt 50% av svenskarna är för dödsstraff och knappt 50% är mot. Tror du att siffrorna stämmer? Tror du att dödsstraffsanhängarna blivit fler de senaste åren? Tror du dödsstraffsmotståndarna blivit fler de senaste åren?”, kom istället att behandla intervjupersonernas uppfattning om dödsstraffsdebatten och ett ställningstagande till de siffror som presenterats i media. De frågor som jag använde både i enkäten och i intervjuerna var i intervjusituationerna, naturligt, tänkta att fördjupas och utvecklas. 


Frågan ” Är människan som individ fri att ta ansvar för sina handlingar?”, visade sig meningslös; ingen förstod den riktigt, i det här sammanhanget i alla fall, men jag tyckte inte jag plötsligt kunde stryka den när jag väl hade ställt den till ett par av mina intervjupersoner. Den frågan var tänkt att, tillsammans med de andra frågorna, ge en liten inblick i de tillfrågades människosyn. Frågan ” Kan en människa någonsin förbruka sin rätt att leva?” var tänkt att avslöja eventuella motsättningar i de intervjuades resonemang; om man svarat nej på ”Finns det något eller några brott som bör kunna bestraffas med döden?” men svarade ja på den här, eller tvärt om; ja på den första och nej på den här, kan inte inställningen till dödsstraff vara särskilt genomtänkt.


Resultat av mina undersökningar

Enkäten


En enkel sammanfattning av enkätsvaren


Av 100 personer framkom följande resultat:


33 kan tänka sig dödsstraff.


13 kan tänka sig dödsstraff i Sverige.


62 tycker att brottets art ska påverka om dödsstraff ska utdömas eller inte.


29 tycker att en brottslings ånger ska mildra ett straff.


84 anser att det kan finnas förmildrande omständigheter som bör ge ett mildare straff.


35 tror att många svenskar är  för dödsstraff.


22 anser att det var rätt att avrätta Karla Faye Tucker.


14 kan tänka sig döden som ett lämpligt straff för en sådan som Thomas Quick. 


En mer detaljerad beskrivning av enkätsvaren


I enkäten fanns möjligheten att svara ja eller nej, förutom på sista frågan som var öppen och där man alltså kunde svara vad man ville (se Bilaga 1). Jag delade ut och fick in 100 enkäter.


På fråga ett ”Finns det något eller några brott som bör kunna bestraffas med döden?” svarade sextiosju personer nej och trettiotre ja (eller, om man så vill: 67% tog ställning mot, och 33% för dödsstraff). Fråga två var ”Anser du att vårt strängaste straff i svensk lag, livstids fängelse, bör ersättas med dödsstraff?”. Det visade sig att av de som svarat nej på fråga ett svarade samtliga nej även på denna fråga. Av de 33 personer som svarade ja på fråga ett svarade 13 ja och 18 nej på fråga två. 2 personer var osäkra och hade skrivit dit ”kanske” respektive ”vet ej”.


Jag hade alltså fått fyra kategorier av svar; de som svarat nej på både fråga ett och två: kategori A, de som svarat ja på både fråga ett och två: kategori B, de som svarat ja på fråga ett men nej på fråga två: kategori C, och de som svarat ja på fråga ett men inte bestämt sig för fråga två: kategori D. Därmed hade jag min utgångspunkt; olika kategorier att jämföra svaren med.


I kategori A har 36 svarat nej och 30 ja på fråga tre ” Anser du att brottets art (t.ex. motiv, graden av våldsanvändning, antal offer etc.) bör påverka om dödsstraff ska utdömas eller inte?”; 1 svarade både ja och nej. I kategori B svarade alla ja på fråga tre, i kategori C svarade 17 ja och 1 nej få tredje frågan. I kategori D svarade båda 2 ja på trean.


På fråga fyra ”Anser du att straffet bör bli mildare om brottslingen är ångerfull?” svarade 45 nej och 21 ja av kategori A; 1 har skrivit ett eget ”nja”.


I kategori B svarade, här på fyran, 8 nej och 5 ja, siffrorna i kategori C blev 15 nej och 3 ja; i kategori D svarade 1 nej och 1 ett eget ”kanske”.


”Anser du att det kan finnas förmildrande omständigheter för brottslingen som borde medföra mildare straff (t. ex. om brottslingen är minderårig, förståndshandikappad, psykiskt sjuk etc.)?”, var fråga fem. Här svarade 8 nej och 58 ja medan 1 avstod i kategori A. I kategori B svarade 1 nej och 11 ja, medan 1 avstod; i kategori C svarade 2 nej och 16 ja; de 2 i kategori D svarade ja.


Fråga sex löd ” Tror du att många svenskar är för dödsstraff?”. Här svarade kategori A nej; 43 stycken, ja: 22 stycken, vet ej: 2 stycken. Kategori B svarade nej: 4 stycken, ja: 7 stycken, vet ej: 2 stycken. Kategori C svarade nej: 12 stycken, ja: 6 stycken. Hos de osäkra i kategori D har 1 svarat nej och 1 vet ej.


I kategori A har 60 svarat nej och 6 ja, medan 1 inte svarat på fråga sju ”… Var det rätt att avrätta Tucker?” (se Bilaga 1 för fullständig frågeställning). I kategori B har 5 svarat nej och 8 ja. I kategori C har 10 svarat nej och 8 ja. I kategori D har 1 svarat nej och 1 vet ej.


I fråga åtta skulle de som besvarade enkäten ta ställning till vilket straff en människa som Thomas Quick ska ha och varför just det straffet var lämpligt. För att underlätta läsningen något redovisar jag de olika svarstyperna understrukna; hur många som använt sig av den aktuella svarstypen har jag skrivit inom parentesen; och den vanligaste anledningen står efter kolonet, om flera olika anledningar varit ungefär lika många har jag angivit dessa. Hos kategori A har jag funnit tio olika svarstyper. Psykiatrisk vård (hade 17 stycken skrivit): de vanligaste anledningarna var: han är sjuk och sjuka människor ska ha vård, han är för farlig, han ska förstå vad han har gjort. Psykiatrisk vård på livstid (10): inget svar, han är sjuk och ska ha vård. Livstids fängelse kombinerat med psykiatrisk vård (7): inget svar. Fängelse resten av livet kombinerat med psykiatrisk vård (6)( tre av personerna betonade att ingen permission skulle beviljas): han är för farlig, inget svar. Fängelse resten av livet (11): han borde låsas in med en bibel (de som givit det här svaret sade sig som kristna anse Quick besatt av demoner), han är sjuk men ska ha ett straff. Livstids fängelse (7): han är en fara för samhället, det är det bästa straffet. Livstids ”förvaring” kombinerad med lobotomi och / eller kemisk kastrering (4): han är för farlig så andra måste skyddas. Livstids fängelse kombinerat med vård och samhällstjänst respektive straffarbete (2): han är inte anpassningsbar till samhället och vård är för dyrt. Quick borde inte få leva, men staten bör inte döda (1): att döda honom strider mot vår moral och makthavarna har bestämt vår juridik. Frågan är för svår och omöjlig att besvara (2).


Hos kategori B har jag funnit sex svarstyper. Dödsstraff (6): han har ingen rätt att leva, han är en risk för andra. Sluten vård, alternativt dödsstraff (1): han blir troligtvis inte friskare. Fängelse resten av livet, alternativt dödsstraff (3): han kommer att begå samma brott om han släpps ut. Psykiatrisk vård resten av livet (1): han är sjuk. Studier av Quicks psyke och sedan dödsstraff (1): personen som besvarat frågan har inget till övers för Quicks syn på sina medmänniskor. Inlåsning resten av livet (1): samhället måste skyddas.


Hos kategori C har jag funnit åtta svarstyper. Dödsstraff (3): han har dödat så många oskyldiga, han har förstört många liv, han har ingen rätt fortsätta leva på skattebetalarnas bekostnad. Fängelse resten av sitt liv (6): han är sjuk men vård hjälper inte. Livstids fängelse (2): han blir inte bättre, andra måste skyddas. Psykiatrisk vård (2): han behöver vård och andra behöver skyddas. Lås in Quick och släng bort nyckeln (2): vård hjälper inte, han är farlig för andra, Försök med vård, om det inte hjälper - dödsstraff (1): det är enda lösningen. Vet ej (1): personen tycker sig inte ha tillräckligt med kunskaper för att ta ställning men tycker att Quick kommer för lindrigt undan med dödsstraff. Svår fråga: har han rätt att leva om han mördat - men vem har rätt att döma? (1).


Hos kategori D har jag funnit två svarstyper. Vet ej (1): inget svar. Personen anser sig inte tillräckligt insatt men kan tänka sig kemisk kastrering(1): det är värt ett försök, det har fungerat i andra fall.


En översikt av enkätresultaten


Varje enkätgrupp förkortas ek. Siffrorna motsvarar det antal personer, eller procent om man föredrar det, som svarat vad.


1 Finns det något eller några brott som bör kunna bestraffas med döden?


Totalt Nej: 67.


Totalt Ja: 33.


2 Anser du att vårt strängaste straff i svensk lag, livstids fängelse, bör ersättas med dödsstraff?


ek A: 67 nej.


ek B: 13 ja.


ek C: 18 nej.


ek D: 2 vet ej. 


Totalt Nej: 85


Totalt Ja: 13


3 Anser du att brottets art (t.ex. motiv, graden av våldsanvändning, antal offer etc.) bör påverka om dödsstraff ska utdömas eller inte?


ek A: 30 ja, 36 nej, 1 vet ej.


ek B: 13 ja.


ek C: 17 ja, 1 nej.


ek D: 2 ja.


Totalt Nej: 37


Totalt Ja: 62.


4 Anser du att straffet bör bli mildare om brottslingen är ångerfull?


ek A: 45 nej, 21 ja, 1 vet ej.

ek B: 8 nej, 5 ja.


ek C: 15 nej, 3 ja.


ek D: 1 nej, 1 vet ej.


Totalt Nej: 69.


Totalt Ja: 29.


5 Anser du att det kan finnas förmildrande omständigheter för brottslingen som borde medföra mildare straff (t. ex. om brottslingen är minderårig, förståndshandikappad, psykiskt sjuk etc.)?


ek A: 8 nej, 58 ja, 1 vet ej.


ek B: 1 nej, 11 ja, 1 vet ej.


ek C: 2 nej, 16 ja.


ek D: 2 ja.


Totalt Nej: 11.


Totalt Ja: 87.


6 Tror du att många svenskar är för dödsstraff?


ek A: 43 nej, 22 ja, 2 vet ej.


ek B: 4 nej, 7 ja, 2 vet ej.


ek C: 12 nej, 6 ja.


ek D: 1 nej, 1 vet ej.


Totalt Nej: 60.


Totalt Ja: 35.


7 Var det rätt att avrätta Tucker?


ek A: 60 nej, 6 ja, 1 vet ej.


ek B: 5 nej, 8 ja.


ek C: 10 nej, 8 ja.


ek D: 1 nej, 1 vet ej.


Totalt Nej: 76.


Totalt Ja: 22.


8 Vad tycker du är ett lämpligt straff för en människa som Quick?


Totalt antal som föreslår annan påföljd än dödsstraff: 86.


Totalt antal som föreslår dödsstraff: 14.


   Varför är just det straffet lämpligt?


Var vänlig se föregående avsnitt; att försöka förenkla den frågan här skulle nog snarare komplicera den.


Några exempel från enkäten


Innan vi fortsätter med enkäten i stort ska vi titta på hur några personer besvarat några av frågorna. Om vi börjar med enkätkategori A finner vi bl.a. en person som, liksom alla andra i samma kategori, svarat nej till om det finns brott som ska kunna medföra dödsstraff och till dödsstraff i Sverige, men däremot tycker att det var rätt att avrätta Tucker, för Quick föreslår personen livstids fängelse. En annan i samma grupp tycker inte att det finns några omständigheter som bör mildra ett straff men att det var fel att avrätta Tucker. 


I enkätgrupp B finner vi bl.a. en som svarat ja, som alla andra i kategorin, till att det finns brott som bör medföra dödsstraff och att vi bör ha det i Sverige, den här personen tycker inte att ett straff bör bli mildare om brottslingen är ångerfull men tycker inte det var rätt att avrätta Tucker och tycker att Quick ska låsas in resten av livet men inte ha dödsstraff. En annan tycker att det var rätt att avrätta Tucker och att Quick borde ha dödsstraff eller livstid. En tredje tycker att det ska finnas förmildrande omständigheter, t.ex. psykisk sjukdom, som bör mildra ett straff men att Quick bör ha dödsstraff. 


Enkätkategori C var de som svarat ja på om det finns brott som bör medföra dödsstraff men nej när det gäller att ha dödsstraff i Sverige; en av dem tyckte att Quick skulle ha dödsstraff, en annan tyckte han skulle ha psykiatrisk vård, ytterligare en annan tyckte inte att ånger skulle medföra mildare straff men att det var fel att avrätta Tucker. 


Den sista enkätkategorin, D, var de personer som tyckte det finns brott som bör medföra dödsstraff men var osäkra på om det skulle införas i Sverige eller inte. En tyckte att det fanns förmildrande omständigheter och att straffet kanske skulle mildras om brottslingen var ångerfull, och ansåg sig för dåligt insatt för att veta vad som vore rätt att göra med Tucker och Quick. Den andre tyckte inte att ånger skulle medföra mildare straff men att det var fel att avrätta Tucker, personen visste inte vad som kunde vara ett lämpligt straff för Quick.


Kvantitet av kvalitet


Min enkät kan inte ligga till grund för ett statistiskt underlag och den har relativt få svarspersoner - den är helt och hållet kvalitativ; därför kan den egentligen inte jämföras med andra, kvantitativa, undersökningar. Men det finns ändå en poäng med att omvandla mina enkätresultat till procent; vi får en klar bild av hur olika man kan besvara en fråga om man jämför den med en eller flera andra frågor. Så om jag tillåter mig att göra något kvantitativt av den här kvalitativa undersökningen blir resultaten så här: 


I min undersökning kan 33% tänka sig dödsstraff för åtminstone ett brott. 13% kan tänka sig att införa dödsstraff i Sverige. 62% tycker att brottets art ska påverka om dödsstraff ska utdömas eller inte. 29% tycker att en brottslings ånger ska mildra ett straff. 84% anser att det kan finnas förmildrande omständigheter som bör ge ett mildare straff. 35% tror att många svenskar är för dödsstraff. 22% anser att det var rätt att avrätta Karla Faye Tucker. 14% kan tänka sig döden som ett lämpligt straff för en sådan som Thomas Quick. 


Intervjuerna

Sammanfattning av respektive intervju


Jag genomförde fem intervjuer och har kallat intervjupersonerna för A, B, C, D och E.


Jag har här sammanfattat respektive persons åsikter och kommentarer. (Se Bilaga 2 för intervjufrågorna.)


Intervjun med A: 


Siffrorna stämmer och de som är positiva till dödsstraff har ökat i antal p.g.a. ökat våld. Motståndarna till dödsstraff har inte blivit färre, utan att de tidigare osäkra har svängt för. 


Det finns brott då A kan tänka att brottslingen bör dö men att staten inte ska ha rätt att utdöma känslomässiga straff, dödsstraff ska aldrig användas som lagligt straff. Inte heller om brottslingen är bevisat skyldig och erkänner. Dödsstraff ska absolut inte ersätta livstids fängelse i Sverige. I ett land med dödsstraff ska brottets art spela roll men bara användas i de extremaste extremfallen; om man nu ska ha dödsstraff, vilket A inte tycker man ska. Ånger ska mildra straff om inte någon sätter ånger i system. Det finns många omständigheter som bör ge mildare straff. A anser att alla har ansvar för sina handlingar, även om alla inte har samma förutsättningar för bra handlingar kan man inte avsäga sig ansvar för dem. Kan en människa någonsin förbruka sin rätt att leva? Ja, kan man tycka som känslomässigt drabbad av en våldshandling, men att gå därifrån till att utdöma dödsstraff är två helt skilda saker. Det är skillnad på människors känslor och det som staten ska göra. 


Det var fel att avrätta Tucker; det är aldrig rätt att avrätta någon, det spelar ingen roll om någon ångrar sig eller inte, det är aldrig rätt. Quick ska aldrig bli fri, det spelar ingen roll om det blir fotbojor eller Kumla, det viktiga är att han inte släpps ut vind för våg. Det viktigaste är att inte brotten kan upprepas; om åtgärderna skulle göra det mindre behagligt för Quick är det av mindre betydelse än att upprepning av brotten förhindras. Alla människor som Quick är skapade av sin tid; av samhälle, miljö, omgivningen - allting; dödsstraff blir en lite lätt väg ur för omgivningen; då slipper samhället ta hand om produkterna de skapat. Quick har tillkommit på något sätt, någon måste ha blundat på vägen, någon måste ha misslyckats, innan det blev som det blev. Sådana missar måste man komma till rätta med så att det inte händer fler gånger.


Intervjun med B: 


B tror att siffrorna stämmer, (de positiva till dödsstraff har blivit fler, de negativa har kanske blivit något färre men ännu starkare i sin övertygelse) men att man kan se det på två olika sätt; känslomässigt kan nog hälften av befolkningen vara för dödsstraff men moraliskt är nog många av dem mot det, det beror på hur frågan ställs; om en pedofil t.ex. åker fast i USA är nog fler än 50% för dödsstraff i Sverige. 


Känslomässigt tycker B att pedofiler ska skjutas, men att man kan diskutera moralen i att staten ska göra något man inte får göra: döda; det går inte ihop. Om någon erkänt och bevisats skyldig ska denne avrättas om den är pedofil; B säger sig vara specifik på pedofiler. Livstids fängelse bör inte ersättas av dödsstraff men de 12 åren ska vara 12 år, straffet ska inte kortas av. Livstid kan gärna vara längre än 12 år. Brottets art borde spela roll i ett samhälle med dödsstraff eftersom så mycket annat avgörs efter alla omständigheter. En kvinna som dödar sin man efter att han i 20 år misshandlat henne och barnen ska inte ha dödsstraff, t.ex.. Många psykopater är duktiga skådespelare, det är svårt att veta vem som är ångerfull, B tar Thomas Quick som exempel. Det bästa straffet för Quick vore kanske dödsstraff, han verkar lida i de svåra stunder han kommer på vad han gjort, han har gjort hemska saker som barn så det är bäst att låta honom gå hädan.


Det är svårt att avgöra om någon är t.ex. psykiskt sjuk och ska ha ett mildare straff men unga måste få chans till bättring. Det är svårt att säga om människor är fria att ta ansvar. I bibeln är det väldigt dubbelt; vi har en fri vilja men är samtidigt väldigt syndiga. Vi vet inte om allt vi gör redan är förutbestämt. Kan en människa någonsin förbruka sin rätt att leva? Ja, pedofiler absolut. Det finns ett visst kriterium som förbrukat sin rätt att leva. Var Tucker ångerfull eller spelade hon, undrar B och säger att man i USA är pigga på att avrätta människor som inte är anglosaxiska, om en vit och en svart man begår samma brott löper den svarte mycket större risk att få dödsstraff än den vite (Tucker var vit). Om hon var ärlig med sin ånger och bot och bättring skulle hon ha fått en ny rättegång och straffet omprövat, men om hon ljög om det så…


Intervjun med C: 


C kan inte riktigt tro det är sant trots att undersökningarna visar det, den första tanken när C fick reda på resultaten var att det inte kunde vara möjligt. C skulle vilja veta hur frågorna ställdes och var formulerade, de måste varit ställda på ett speciellt vis. C tror att anhängarna till dödsstraff blivit fler och att motståndarna därför blivit färre. Dödsstraff får aldrig förekomma och ska inte ersätta livstid. Ett brotts art ska påverka straffet men dödsstraff ska aldrig användas. C kan inte svara på om ånger ska ge ett mildare straff, frågan är trovärdigheten. Förmildrande omständigheter finns som ska ge mildare straff. Man måste ha som utgångspunkt, även om det inte alltid är så , att alla är fria att ta ansvar. 


Det var inte rätt att avrätta Tucker. Det är svårt att säga vad Quick ska ha för straff. Frågan är om vi ska ha straff eller kriminalvård. Quick är sjuk, man kan diskutera hans vårdkostnader, det är tveksamt om han kan vårdas frisk; hur mycket av den kvalificerade vården ska läggas på honom istället för de anhöriga? Men han är för sjuk för ett vanligt fängelse…, kan inte säga vad han ska ha för typ av vård. Anledningen är att omgivningen måste skyddas, han är för farlig. Det är också en markering för vad samhället accepterar. Quick är ett extremfall och ingen typisk brottsling. 


C vill tillägga att man behöver fundera över hur våldet skildras i media, hur rapporteringen går till. Bilden ges att fler dör av misshandel än av bilolyckor fast det är tvärtom. Sned förmedling av nyheter kan få folk att ropa på dödsstraff för att de tror att våldet ökar mer än vad det gör och att det blir grövre. Det vore intressant med följdfrågor i undersökningarna om dödsstraff, frågor som vad de anser om våldet, då kanske man kan se samband mellan uppfattning av våldet och synen på dödsstraff.


Intervjun med D: 


D hoppas att en undersökning som presenteras har siffror som stämmer, men för egen del tror D inte att de här stämmer. Det är möjligt att de positiva till dödsstraff blivit fler, de som varit uttalat mot, som medlemmar i någon förening, har nog blivit färre utan att de som hoppat av ändrat värdering. 


Det finns inte något brott som bör medföra dödsstraff ens om det erkänts och livstids fängelse bör inte ersättas med dödsstraff. D kan inte acceptera ett samhälle med dödsstraff så om brottets art ska påverka går inte att besvara. Ånger ska medföra mildare straff om den visas under strafftiden, inte när domen fälls. Det finns verkligen förmildrande omständigheter vid ett brott, t.ex. för kvinnor som använder våld mot män som länge misshandlat dem. Människan är fri att ta ansvar. Kan en människa någonsin förbruka sin rätt att leva? Bara om man själv anser det, alltså självmord, det är var och ens ensak; om man förenklar det och bortser från t.ex. anhöriga. 


Det var fel att avrätta Tucker. Frågan om Quick är svår att svara på, men han ska förstå vad han har gjort. Han verkar oförbätterlig så han ska inte ut i samhället igen. Anledningen är att skydda folk och att det inte är mer än rätt att han ska fås att förstå vad han har gjort. C vill lägga till att det är svåra frågor det här; C är klart mot dödsstraff men vet inte hur man ska lösa det istället; om de ska låsas in, hur de ska behandlas.


Intervjun med E: 


E tror att siffrorna stämmer definitivt och att medias bevakning påverkar siffrorna. De som är positiva till dödsstraffet har blivit fler jämfört med 70-talets peace, love and understanding men inte med de senaste åren. I USA verkar motståndarna blivit fler men E vet inte hur det är i Sverige. 


Det finns ett brott som E kan tänka sig dödsstraff för: landsförräderi och nämner Stig Berglings namn; det är det enda brottet för att det är så hemskt (jag fick uppfattningen att E tror att dödsstraff är tillåtet i Sverige i krigstid.) Det är bara det brottet, annars blir det så absurt; om man mördat en människa ska man bli mördad själv, det är en så konstig karusell. Å andra sidan kan man spekulera i om Singapore och Malaysia gör rätt i att avrätta knarklangare…nej inte dödsstraff. Ett erkänt brott bör inte medföra dödsstraff annat än vid landsförräderi, men däremot har samhället en skyldighet att skydda medborgarna från brottslingar genom att låsa in de senare, men det är fel att döda dem. Livstids fängelse ska inte ersättas, att leva i en cell kan vara värre, döden kan vara en befrielse som vi inte ska bjuda på. Det tas inte ställning till brotts art i de länder man har dödsstraff; i USA avrättas mest outbildade svarta och latinamerikaner, det är ett orättvist system. Naturligtvis ska brottets art påverka straffet,  E funderar ett tag över om någon som dödat 37 personer…nej, dödsstraff är nog E mot där… men om någon däremot skulle göra Es familj något skulle E ta ihjäl denne, det lägger E inte på samhället att besluta sådana saker. När det gäller ånger ska man inte begå ett brott om man inte kan ta straffet, har man gjort något får man stå sitt kast, så är det genom hela livet. Det kan finnas förmildrande omständigheter men brottslingar måste ändå ges straff så att samhället skyddas från dem. Det sociala arvet påverkar friheten att ta ansvar, men alla människor är fria att forma sin egen framtid. 


Kan en människa förbruka sin rätt att leva? ”I väldigt speciella fall tycker jag det, tyvärr” säger E. Det var fel att avrätta Tucker, men det saknar betydelse om hon blivit omvänd eller inte, det har inget med det att göra, men ett straff ska hon ha. Man måste samtidigt se på problemen i USA med överfulla fängelser, det är mycket politik i det. Ett väldigt lämpligt straff för Quick tycker E är, som för Hannibal Lector i filmen När lammen tystnar; en källare tolv meter under jorden med galler och grejer, han skulle aldrig få komma upp. Man kan inte vara human mot alla människor, det handlar om att skydda andra medborgare. Men det är fel att ha ihjäl honom, han är ju sinnesförvirrad. E vill utveckla det här med Bergling: det han gjorde kunde medfört 20 000 unga svenska mäns död, det är det som gör landsförräderi till ett så pass hemskt brott.


En översikt av intervjuerna


Följande ”rutmönster” är tänkt att sammanfatta de intervjuades svar av respektive fråga, dock i ett förkortat skick. Frågorna står till vänster (för fullständiga formuleringar se Bilaga 2) och intervjupersonerna står längst upp, ip är förkortning för intervjuperson.


		

		ip A

		ip B

		ip C

		ip D

		ip E



		1 Finns det något eller några brott som bör kunna bestraffas med döden?




		Nej. Staten har ingen rätt att döda, men man kan känna att någon borde dö.

		Ja, känslomässigt, men moraliskt är det tveksamt.

		Nej. Aldrig.

		Nej. Aldrig.

		Ja. För landsförräderi.



		2 Anser du att vårt strängaste straff i svensk lag, livstids fängelse, bör ersättas med dödsstraff?




		Nej.

		Nej.

		Nej.

		Nej.

		Ja. För landsförräderi.



		3 Anser du att brottets art bör påverka om dödsstraff ska utdömas eller inte?




		Dödsstraff ska inte användas.

		Ja.

		För straff, men inte för dödsstraff.

		Man kan aldrig acceptera dödsstraff.

		Ja.



		4 Anser du att straffet bör bli mildare om brottslingen är ångerfull?




		Ja. Om inte ångern sätts i system.

		Det är svårt att veta vem som är ångerfull och vem som spelar teater.

		Kan inte svara, frågan är trovärdigheten.

		Ja. Om den visas under strafftiden och inte vid domen.

		Nej, kan man inte ta straffet ska man inte begå brottet.



		5 Anser du att det kan finnas förmildrande omständigheter för brottslingen som borde medföra mildare straff?




		Ja, många.

		Det är svårt att avgöra om någon är t.ex. psykiskt sjuk, men unga måste få chans till bättring.

		Ja.

		Ja, verkligen.

		Ja, men de måste ändå ha straff så att samhället skyddas från dem.



		7 Var det rätt att avrätta Tucker?




		Nej. Det är aldrig rätt att avrätta någon.

		Om oskyldig nej, om skyldig ja.

		Nej.

		Nej.

		Nej, men straff skulle hon ha fått.





		8 Vad tycker du är ett lämpligt straff för en människa som Quick?


Varför är just det straffet lämpligt?




		Det viktiga är att han inte släpps fri. Det viktigaste är att inte brotten upprepas.

		Dödsstraff, för att han ska slippa lida.

		Han är för sjuk för fängelse, men vet inte vilken vård han ska ha, kanske vore bättre lägga pengarna på de anhöriga.

		Svårt att svara på. Han ska inte ut i samhället igen; och han ska förstå vad han har gjort. 

		”Hannibal Lector”, ”När lammen tystnar”. Andra måste skyddas, man kan inte vara human mot alla.



		

		

		

		

		

		





		

		

		

		

		

		



		I I media hänvisas till en SIFO-undersökning som säger att knappt 50% av svenskarna är för dödsstraff och knappt 50% är mot.




		Siffrorna stämmer, anhängarna har blivit fler då de osäkra blivit säkra anhängare.

		Siffrorna stämmer, anhängarna har blivit fler, motståndarna något färre.

		Siffrorna kan inte stämma, men anhängarna har blivit fler och motståndarna därför färre.

		Siffrorna kan inte stämma, anhängarna kan ha blivit fler, motståndet är oförändrat.

		Siffrorna stämmer anhängarna har blivit fler, motståndarna i USA också; inte i Sverige.





		II Om någon bevisligen begått ett grovt brott och dessutom erkänt, bör det kunna bestraffas med döden?




		Nej.

		Ja, om det är en pedofil.

		Nej.

		Nej.

		Ja, vid landsförräderi.



		III Är människan som individ fri att ta ansvar för sina handlingar?




		Ja. Man kan aldrig frånsäga sig ansvaret för sina handlingar.

		Svårt att säga.

		Det måste man ha som utgångspunkt att människan har.

		Ja.

		Det sociala arvet påverkar, men alla kan forma sin egen framtid.






		IV Kan en människa någonsin förbruka sin rätt att leva?




		Den känslan kan man ha, men det är skillnad på känslor och om staten ska få döda.

		Ja, ett visst kriterium. Pedofiler absolut.

		Nej.

		Bara en självmördare kan förbruka den rätten om denne anser det.

		Ja, i väldigt speciella fall.





		V Är det något du vill tillägga, klargöra eller ändra?




		Nej.

		Nej.

		Medias roll när det gäller förmedling av våld i samhället borde studeras i koppling till människors åsikt om dödsstraff.

		Är helt klart mot dödsstraff, men vet inte hur problemet ska lösas istället.

		Vill utveckla åsikterna om landsförräderi; det kan medföra tusentals unga svenska mäns död.





Kategorisering


Man kan dela in de här svaren i två kategorier; de som kan tänka sig dödsstraff, respektive de som inte kan tänka sig dödsstraff. Vad är det då som är de största beröringspunkterna inom respektive kategori? Och vad är de största skillnaderna mellan de båda kategorierna? De som kan tänka sig dödsstraff får heta kategori 1, och består av B och E; de som inte kan tänka sig denna bestraffningsform får sålunda heta kategori 2, och består av A, C och D. 


Det utmärkande för kategori 1 är att man anser att dödsstraff bör användas vid vissa typer av brott, att i en stat med dödsstraff bör brottets art påverka om dödsstraff ska utdömas eller inte, samt att människor kan förbruka sin rätt att leva. Det som utmärker kategori 2 är att man anser att dödsstraff aldrig bör användas, att dödsstraff aldrig ska komma i fråga, samt att en människa inte kan förbruka sin rätt att leva (trots att man spontant kan känna så), annat än om en person själv känner att den förbrukat denna rätt och därför tar sitt liv. 


Och det är precis det som kännetecknar respektive kategori som skiljer de båda från varandra: om en stat ska använda dödsstraff eller inte, om ett brotts art ska kunna avgöra om dödsstraff ska användas eller inte, liksom uppfattningen om en människa någonsin kan förbruka sin rätt att leva eller inte.


Enkäten i sken av intervjuerna


Intervjukategori 1, bestående av B och E, kan räknas till enkätkategori C, och intervjukategori 2, bestående av A, C och D, till enkätkategori A. Intervjuerna står naturligtvis för respektive intervjuperson, men de kan också användas för att illustrera vad man, som svarande på sådana här frågor, kan tänkas tänka, åtminstone i de två nyss nämnda enkätkategorigrupperna. 


Att man svarar nej i enkäten på frågan om dödsstraffets införande som högsta straff i Sverige kan således bero på flera olika skäl; man kan bl.a., likt E, anse att dödsstraff skulle vara en alltför lindrig strafform för brottslingen, eller så kan man resonera som B; att det är moraliskt tveksamt att staten ska döda, liksom man naturligtvis kan vara mot dödsstraff över huvud taget och därför anse att det varken ska användas i Sverige eller någon annanstans. 


När det gäller ånger kan man anföra ett ja eller ett nej eller ett eget nja i enkäten; intervjusvaren visar att man kan fundera över problemställningen utifrån tankar om att det borde kunna mildra straffet om det inte sätts i system, vilket A anser, eller att det bör det göra men det kan bli problem med trovärdigheten, vilket C anför, och naturligtvis kan man helt enkelt svara ja eller nej utan förbehåll. 


Att anse att det aldrig finns förmildrande omständigheter för en brottsling kan man göra, liksom att det visst finns omständigheter som bör medföra mildare straff; det kan motiveras från t.ex. att ”mord i nödvärn”, som både B och D är inne på, bör mildra ett straff, eller så kan man, som E, resonera att har man gjort sig skyldig till något får man stå sitt kast. 


När det gäller uppfattningen om många svenskar är positiva till dödsstraff kan man troligtvis inte svara på annat sätt än ja, nej eller vet ej. Bakom ställningstagandet om det var rätt att avrätta Karla Faye Tucker eller inte finns det självklart också många sätt att resonera; man kan, som A, C och D, anse att det aldrig är rätt att avrätta någon eller, som B, tycka att det var rätt om hon var skyldig men fel om hon var oskyldig. När det gäller vad man kan göra åt personer som Thomas Quick finns det i enkäterna och intervjuerna en uppsjö med förslag till vad som bör göras och varför man bör göra just det.


Etikundersökning

För att bättre förstå resonemangen bakom de olika ställningstagandena har jag studerat några av sätten att svara på, och använt de tre vägledningsmodellerna konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik - vilka Carl Eber Olivestam, Håkan Thorsén och Ann Westermark beskriver i boken Hela livet (1994) - som ett ”raster” på vilket jag lagt vissa av svaren. Det, liksom mina egna kunskaper från mina tidigare religionsstudier i momentet Etik på grundkursen, har legat till grund för den etiska analysen. Jag har, för att underlätta denna analys, generaliserat de olika vägledningsmodellerna, och satt relativt skarpa gränser modellerna emellan, vilket låter sig göras betydligt enklare i teorin än i praktiken. Vägledningsmodellerna beskrivs bäst som följer.


Som konsekvensetiker avgör man om en handling är rätt eller fel utifrån handlingens konsekvenser; alltså vilka effekter handlingen har och om dessa konsekvenser är goda eller onda. Som pliktetiker avgör man om en handling är rätt eller fel genom egenskaper hos själva handlingen; alltså att vissa principer efterlevs; eventuella effekter har underordnad betydelse. Som sinnelagsetiker avgör man om en handling är rätt eller fel enbart utifrån den handlande personens avsikter eller motiv; alltså att goda motiv innebär att handlingen är god, onda motiv innebär att handlingen är ond.


Om jag åter igen studerar mina intervjupersoner (liksom att de ännu en gång får illustrera de olika enkäterna) utifrån dessa etiska vägledningsmodeller finner jag vägledningsmodellerna tydligast uttryckta så här. 


På fråga 1 svarar C och D utifrån den pliktetiska modellen; det gör A och E också, men A svarar även efter den sinnelagsetiska och E efter den konsekvensetiska; B svarar utifrån den sinnelags- och den konsekvensetiska. A och D uttrycker med svaren  på fråga 3 en ståndpunkt för den pliktetiska modellen; det gör också B och E på fråga 4. På fråga 7 svarar A, C och D utifrån pliktetik, B utifrån sinnelagsetik, och E utifrån både plikt- och konsekvensetik. A och B visar på konsekvensetik på fråga 8, C på sinnelagsetik, D på plikt- och sinnelagsetik, E på plikt- och konsekvensetik. På fråga IV svarar A utifrån både sinnelags- och pliktetik, C utifrån pliktetik, D utifrån sinnelagsetik; både B och E svarar utifrån pliktetik med en möjlig antydan till konsekvensetik.


Vi kan se att alla som svarat har använt sig av åtminstone två, och i något fall samtliga tre, av de olika vägledningsmodellerna när de besvarat frågorna. B och D har båda kombinerat den pliktetiska vägledningsmodellen med den sinnelagsetiska; A har också kombinerat den pliktetiska med den sinnelagsetiska, men har även visst  inslag av den konsekvensetiska modellen. E har kombinerat den pliktetiska vägledningsmodellen med den konsekvensetiska. B har kombinerat den konsekvensetiska väledningsmodellen, den sinnelagsetiska och den pliktetiska.


Diskussion

De egna undersökningarna


Jag har, som jag tidigare berättat, haft svårt att hitta bakgrundsmaterial till den här uppsatsen, det jag funnit har övervägande varit subjektivt och nästan uteslutande starkt kritiskt till dödsstraff. Jag tycker ändå att jag med just detta faktum i åtanke har återgivit en trovärdig bild av dödsstraffets användning. 


När det gäller min kvalitativa enkät tyder allt på att svaren är seriösa. Jag tycker att jag med enkäten lyckats visa hur man kan jämföra hur svaren skiljer sig beroende på hur frågan ställs eller vilka dimensioner som läggs in i frågan. Enkätresultaten har också visat att även en kvantitativ skillnad blir synlig. 


De personer som svarat på de kvalitativa intervjufrågorna finner jag som högst trovärdiga och även om de inte på något sätt är representativa för varken befolkning eller de som svarat på min enkät ger de ändå en bra illustration till hur man kan tänka kring frågor om dödsstraff.


Styrkan i mitt arbete är att man kan kontrollera skillnaderna i svaret beroende på hur en fråga ställs. Eventuella svagheter ligger i så fall på att den kvalitativa undersökningen skulle vunnit på att användas på en kvantitativ och representativ undersökning. Det är i så fall mitt förslag på hur det här arbetet kunnat utföras istället. En annan svaghet är att några frågor hade vunnit på att ha formulerats på ett annat sätt.


SIFOs och Universuminstitutets undersökningar


Som jag tidigare berättat har det varit svårt att ta del av Samhällsbarometern och Ungdomsbarometern. Deras undersökningar är kvantitativa och mina är kvalitativa, men en jämförelse har, som vi ska få se, en poäng. 


Från SIFO (1998) lyckades jag få en redogörelse av svaren under rubriken ”Brott och straff” som ingår i Samhällsbarometern. Här kommer frågan ”Finns det något eller några slags brott som borde kunna bestraffas med döden?” (och som 49% svarat ja på, och 48% nej), mot slutet i en rad av frågor; den raden av frågor lyder som följer. ”Oroar du dig för något inför framtiden?” är den första; man kan välja på sju olika alternativ: att inte få jobb, att inte klara av en utbildning, att inte kunna tjäna tillräckligt med pengar, att inte få råd med den bostad jag önskar, att inte få (behålla) familj(en), att våldet och kriminaliteten ökar, inget av ovanstående. Exakt 50% av de tillfrågade har svarat ”Att våldet och kriminaliteten ökar”. Nästa ”fråga” är att säga ja eller nej till frågor om gatuvåld och förtroende för rättsväsende. ”Vem bär det tyngsta ansvaret för det våld som förekommer bland ungdomar på gator och allmänna platser?” är nästa, följd av ”Vem skulle kunna göra något för att stoppa det våld som förekommer bland ungdomar på gator och allmänna platser?” och ”Vilka åtgärder bör vidtas mot ungdomsvåld på gator och allmänna platser?”. Sedan kommer en ”påstående-fråga” igen, som besvarats med ja eller nej, och behandlar brott som de som svarat kan tänka sig acceptera. Efter den kommer frågan ”Om en inbrottstjuv bryter sig in i ditt hem, på vilket sätt tycker du då att man skall få skydda sitt hem?” (olika alternativ med olika grader av åtgärder, från att ringa polis till att döda). Den näst sista frågan är den om dödsstraff och den sista - i fotostatkopian jag fått skickad till mig - är ”Om någon försöker begå en våldtäkt, vad tycker du då att den angripna eller någon i närheten har rätt att göra för att avvärja våldtäkten?” (alternativ från att inte skada till att använda tillhygge som riskerar att döda).


Universuminstitutets Ungdomsbarometern och den undersökningens resultat har jag inte fått tag på men jag har fått tag på en kopierad sida ur frågeformuläret (Universuminstitutet 1998) för frågorna i 1997 års undersökning, resultaten för Ungdomsbarometern har jag inte hittat, men en artikel (Kling & Enocson 1997) jag funnit berättar om Ungdomsbarometern 96/97 där 35% av Sveriges gymnasister tycker att Sverige bör införa dödsstraff. Sammanhanget frågan ”Anser du att Sverige bör införa dödsstraff för mycket grova våldsbrott?” är insatt i kanske illustreras av den sida jag kommit över en kopia av. Först ”Vilka samhällsfrågor tycker du är viktigast just nu?” med tjugosex alternativ. Sedan ”Vad anser du om dina möjligheter att påverka samhället?” med sju alternativ, följd av ”Om det vore riksdagsval idag och du fick rösta, vilket parti skulle du rösta på?” med elva alternativ. Efter den kommer frågan om dödsstraffets införande i Sverige med tre alternativ: ja, nej och osäker / vet inte. Nästa fråga är ”Vad tror du kommer att vara viktigast för att på lång sikt få ner arbetslösheten?” med fjorton alternativ, följd av ”När du ska rösta hur viktigt är då följande frågor för val av politiskt parti?” där sex frågor ska graderas på en femgradig skala.


SIFOs fråga om dödsstraffet behandlas tillsammans med frågor om brott och straff, dess orsaker och verkan, om upplevelse av hot och hur man ska få värja sig mot våld, och uppfattningen om myndigheternas möjligheter att förhindra våldet i samhället. Universuminstitutets fråga om dödsstraffets införande i Sverige har ställts bland frågor om hur ungdomarna ser på sin framtid, på politik och på samhälle. Båda instituten har ställt en enda fråga som rör dödsstraffet och svarsalternativen har hos båda varit få.


Med andra ord har frågorna varit betydligt färre än i min undersökning; och sammanhangen frågorna presenterats i har varit väsensskilda. 


Kan man lita på opinions- och attitydundersökningar?


Hans Göran Franck berättar i sin och Klas nymans bok (1997) om hur opinionsundersökningar ibland kan visa att befolkningen i ett visst land ger ett starkt stöd för dödsstraffet som bestraffningsmetod; men han berättar också att opinionen kan svänga kraftigt. Som den jurist han är, (eller var; Hans Göran Franck avled i våras) ser han de svenska domstolarnas självständighet som skydd mot sådana tillfälliga opinioner. 


Han visar också på forskning i USA, som stöder hans tes om att information är bästa sättet att vända människor mot dödsstraffet, där man visat att väldigt få vet något alls om dödsstraffets effekter; när fakta ges sjunker stödet för dödsstraff. Han menar också att tiden spelar in och tar Tyskland som exempel, där många var för dödsstraffet en tid efter det att det avskaffats men att det 20 år senare var en majoritet som var mot. 


Apropå de svenska undersökningar som visat stort stöd för dödsstraff skriver han att: både ungdomar och vuxna ofta ändrar inställning till dödsstraffet när de tillfrågas om vem som skall ‘trycka på knappen’ (Franck & Nyman 1997 s 131); tanken på vem som ska utföra själva avrättningen får människor att tänka efter vad ett dödsstraff verkligen innebär. Franck menar också att en undersöknings resultat ofta beror på hur frågorna formulerats samt det faktum att många är okunniga om vilka andra straff som finns som alternativ; han tror också att många låter sig påverkas av de krav som ställs på hårdare tag.


Svenska Amnestys generalsekreterare Ann-Marie Orler höll ett tal (1998) i Stockholm i februari i år där hon framförde kritik mot media, som i samband med Karla Faye Tuckers stundande avrättning i Texas, USA, ville ha en svensk vinkling på ämnet; resultatet blev att man fann SIFOs Samhällsbarometern från 1997 och presenterade den utan att berätta att den inte var färsk; Orler menade att samma undersökning under aktuella omständigheter skulle få ett annat resultat. Annan kritik var att frågan om dödsstraff var ställd i samband med tvåhundra andra frågor. Orler hävdade vidare att all erfarenhet tyder på att som man frågar får man svar, ju fler frågor som ställs desto större avvikelse från den, eller de, tillfrågades första spontana ja.


Hon hänvisade till en undersökning som en dagstidning, Houston Chronicle, i Texas genomförde i januari i år, där man kan se sådana resultat.


Slutsatser av mitt arbete


Vad kan jag då dra för slutsatser av mitt arbete?


För att besvara den frågan ska jag börja med att återknyta bekantskapen med några av de personer som finns nämnda under rubriken Några exempel från enkäten, nåja, med deras svar i alla fall. En av personerna har motsatt sig dödsstraff och dödsstraff i Sverige men tycker att det var rätt att avrätta Tucker; en annan som förutom sagt nej till dödsstraff både i Sverige och i andra länder och inte anser att ånger bör mildra ett straff tycker det var fel att avrätta Tucker. En av de som är för dödsstraff både i Sverige och annorstädes och inte tyckte att straffet borde bli mildare om brottslingen ångrade sig, tyckte det var fel att avrätta Tucker; en annan med samma inställning till dödsstraffets användande och syn på ånger tyckte det var fel att avrätta Tucker och att Quick borde sitta i fängelse resten av sitt liv, men betonade att han inte ska ha dödsstraff. Några har kunnat tänka sig dödsstraff men inte i Sverige, av dem har en svarat att Quick borde ha dödsstraff. En person som sade sig positiv till dödsstraff och var osäker på om det skulle användas i Sverige eller inte, och inte ansåg att ånger skulle mildra ett straff tyckte det var fel att avrätta Tucker. 


För och mot


33 personer anser att det finns brott som bör kunna straffas med döden, av dem vill bara 13 se dödsstraff i Sverige; hur detta går ihop vet jag inte, kan man vara för dödsstraff om man inte vill ha det i landet där man bor? Jag tror inte det. 


62 personer tycker att brottets art ska påverka om dödsstraff ska utdömas eller inte. Tyvärr har jag ingen aning om varför eller på vilket sätt, frågan borde ha formulerats annorlunda. 


Av 13 som vill ha dödsstraff i Sverige anser 5 att straffet bör bli mildare om brottslingen är ångerfull, 11 av dem anser att det kan finnas förmildrande omständigheter som borde medföra ett mildare straff, 1 vet inte - 1 (en) tycker att sådana omständigheter inte ska spela någon roll. Nu kan jag kanske inte dra slutsatsen att bara en person i min enkätundersökning egentligen är positivt inställd till dödsstraff; men jag kan dra slutsatsen att ju fler följdfrågor jag ställer, desto färre personer ser dödsstraffet som den enda utvägen. Vad som talar mot min tes är att de som tror att antalet svenskar som är för dödsstraff, 33, stämmer ganska bra med antalet på hur många som säger sig vara för det på fråga ett, 35, och jag tänker då på vad Tilander (1998) sagt; att om någon svarar på vad denne har för uppfattning om vad andra tror, kan det svaret säga mer om vad personen själv tycker än vad en direkt fråga om personens egen uppfattning gör. Men tittar man på de två enkätkategorier som sagt sig positiva till dödsstraff på den första frågan ser man att 16 av 33, alltså nästan hälften, inte tror att många svenskar är för dödsstraff. Bara 22 personer anser att det var rätt att avrätta Karla Faye Tucker och endast 14 stycken föreslår dödsstraff som ett lämpligt straff för Thomas Quick.


Svaren tyder på att de som besvarat enkäten inte har en klar inställning till dödsstraffet; att de egentligen svarat på det de tror förväntas av dem, eller så har de svarat på något helt annat, exakt vad vet bara de själva. När man tittar på enkäterna över huvud taget ser man samma sak; det finns en inkonsekvens, och i vissa fall rena motsägelser, när man tar ställning till dödsstraffet; det märks på ”båda sidor”, både hos de som är mot dödsstraffet och, framför allt, hos de som är för det. När man studerar svaren från enkäten kan man tydligt se hur sättet att ställa frågan påverkar svaren man får: man svarar på ett sätt på en fråga medan man kan svara på ett helt annat sätt på en annan fråga som behandlar samma problemställning. Det verkar inte som om det alltid finns ett genomtänkt etiskt ställningstagande, det verkar snarare som om man svarar känslomässigt direkt när frågan ställs; som om det saknas ett intellektuellt resonerande runt frågan och att det istället är känslorna som ges störst utrymme.


Etiskt resonemang


Men som jag visat behöver det alltså inte vara motsägelsefulla paradoxer som ligger bakom svaren; problemet kan lika gärna förstås som att var och en som svarar på frågorna använder  olika etiska vägledningsmodeller beroende på vilken specifik fråga han eller hon besvarar för tillfället. Samtliga mina intervjupersoner har använt sig av åtminstone två av de tre etiska vägledningsmodellerna konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik när de besvarat frågorna; jag är övertygad om att samma sak gäller även de personer som besvarat enkäten.


Kategorier


Det går visserligen att dela in de som svarat på enkäten i fyra kategorier beroende på de svar man lämnat i fråga ett och två: ”Finns det något eller några brott som bör kunna bestraffas med döden?” respektive ”Anser du att vårt strängaste straff i svensk lag, livstids fängelse, bör ersättas med dödsstraff?”, (kategorierna är: A, som svarat nej på båda frågorna; B, som svarat ja på båda; C, som svarat ja på den första men nej på den andra; D, som svarat ja på den första och inte kunnat bestämma sig för svaret på den andra); men sedan upphör alla likheter inom kategorierna. 


Och visserligen har jag kunnat dela in mina intervjupersoner i två kategorier; kategori 1 som kan tänka sig att en stat använder dödsstraff, och kategori 2 som inte kan tänka sig att en stat använder dödsstraff. Det som förenar inom respektive kategori är det som mest skiljer de båda kategorierna åt; om det finns något brott som borde kunna medföra dödsstraff (tycker 1 men inte 2), om brottets art ska påverka om dödsstraff ska utdömas eller inte i en stat med dödsstraff (tycker 1 men inte 2), samt om en människa någonsin kan förbruka sin rätt att leva (tycker 1 men inte 2). Men man kommer inte från det faktum att intervjuerna understryker det här om hur man kan resonera utifrån frågorna. T.ex. skulle E ha svarat ja på enkätens första fråga om det finns brott som bör medföra dödsstraff, om ett institut ställt den till E (utan att få reda på vilket eller vilka brott), det skulle troligtvis B också svarat; och kanske hade A gjort det om någon t.ex. slagit A samma dag. E skulle ha svarat ja på frågan om vi ska ha dödsstraff i Sverige (men det eventuella institutet skulle aldrig få reda på att E tyckte att det gällde just brottet landsförräderi och inget annat). Hade frågan ställts till A hade A svarat absolut inte, vilket hade blivit väldigt annorlunda mot för om enkätens första fråga ställts när A just fått en fläskläpp. Det finns som vi sett fler exempel. Man kan naturligtvis, som C och D, vara konsekvent i sitt ställningstagande, både känslomässigt och logiskt resonerande, men det är enligt resultaten av mina undersökningar inte så vanligt. 


Jag har sett och visat att man kan säga nej till dödsstraff när man först får frågan, för att sedan kunna svara ja när den ställs i ett annat sammanhang; men vanligare är att göra tvärtom, att säga ja till dödsstraff när frågan ställs och sedan svara nej när den återkommer i en annan skepnad i ett annat sammanhang.


Opinions- och attitydundersökningar


Man kan inte lita på opinions- och attitydundersökningar, åtminstone inte när det gäller människors syn på dödsstraff. Jag törs säga så efter att ha sett SIFOs och Universuminstitutets frågeformuleringar och de sammanhang frågorna ställts i, och efter att ha jämfört resultaten med de resultat jag fått fram i mina undersökningar. 


Av betydelse är att titta på hur dödsstraffet korresponderar med de andra frågorna i undersökningar som har gjorts. SIFOs och Universuminstitutets undersökningar representerar vad som måste vara två ytterligheter när det gäller att klämma in dödsstraffsfrågan. SIFO har den i ett block om den, som det antyds i deras formuleringar (1997), hemska, omfattande brottsligheten och det våldsamma, omfattande gatuvåldet. Hälften av de tillfrågade svarar också att den tilltagande brottsligheten är det som oroar dem mest inför framtiden. Dessutom innehåller Samhällsbarometern över tvåhundra andra frågor. Universuminstitutet (1997) ger intrycket av att råka nämna frågan i förbigående bland en rad andra frågor utan någon som helst relevans till dödsstraffet; dessutom har man bara tre svarsalternativ, till skillnad från övriga frågor som har betydligt fler. Jag har berättat utförligare om de här undersökningarna under rubriken SIFOs och Universuminstitutets undersökningar. När SIFO kommenterar sin undersökning säger man att hälften av de undersökta kan tänka sig dödsstraff, enligt Universuminstitutet är drygt en tredjedel av de svenska gymnasisterna positiva till att införa dödsstraff i Sverige. Eftersom de här undersökningarna anses representativa kan man dra slutsatsen att 49% av Sveriges befolkning vill ha dödsstraff och att 35% av ungdomarna i landet vill ha dödsstraff i Sverige. 


Jag har fått fram resultat som visar på siffror som ligger på samma nivå, och även lägre, som opinionen för dödsstraff ”normalt” brukar ligga på i det här landet; 15-20% (Guillo 1998). Nu gjorde ju inte jag någon representativ och kvalitativ undersökning, men det intressanta i sammanhanget är att ju fler frågor i andra sammanhang jag ställde, desto färre framhärdade en positiv syn på dödsstraffet. Det är denna förändring som är springpunkten. Det jag har visat är att svaren förändras, och det ganska mycket, beroende på hur en fråga ställs och vilket sammanhang den är insatt i. Jag är övertygad om att instituten hade kunnat visa samma tendenser i sina kvantitativa undersökningar om de utfört undersökningarna på ett liknande sätt som jag.


I det här sammanhanget måste man ifrågasätta SIFOs och Universuminstitutets sätt att formulera sina frågor om dödsstraffet, liksom de sammanhang dessa frågor är insatta i. 


På sättet de utformat undersökningarna är det tveksamt om frågor som rör dödsstraff över huvud taget är meningsfulla.


De inledande frågeställningarna


Förutom att jag fått reda på en rad fakta och utifrån dem dragit slutledningar, betyder undersökningarna att jag kan besvara de frågor jag inledningsvis ställde. ”Har fler människor blivit positiva till dödsstraff?”, var den första. ”Hur var de presenterade undersökningarnas frågor formulerade och i vilket sammanhang var de ställda?”, var den andra. ”Blir det någon skillnad i svaren om man ställer frågorna på ett annat sätt?”, var den tredje.


Den första frågan måste besvaras med: jag vet inte. Jag kan inte se om anhängarna till dödsstraff blivit fler eftersom jag saknar jämförelsematerial, men ska man tro det man läser i tidningarna så är det fler nu än förr som säger sig vara positiva till dödsstraff i de undersökningar som har gjorts. Hur de presenterade undersökningarnas frågor var formulerade har jag redogjort för ovan, liksom de sammanhang frågorna ställdes i. Att det blir skillnad i svaren beroende på hur frågorna ställs har jag också visat. Och så var jag intresserad av att ta reda på vilken typ av argument som kan tänkas ligga bakom ställningstaganden för eller mot dödsstraff, liksom de etiska värderingarna bakom dessa argument. Den nyfikenheten har också stillats i och med de intervjuer jag genomfört och de kommenterande svaren på enkäten.


Några avslutande funderingar


Om det nu är på det viset att fler människor i Sverige svarar ja till dödsstraff i större utsträckning än tidigare, måste man naturligtvis fråga sig varför de svarar så (även om de kanske inte står fast vi den ståndpunkten alla gånger, vilket jag tycker jag visat). Det är visserligen ett ämne som räcker för ännu en uppsats, och kanske inte inom området religion och livsåskådning, men jag har mina aningar. 


I vårt samhälle finns en bild av en tilltagande brottslighet och ett allt brutalare och råare våld; sant eller inte - bilden finns där. Och förutom att vi står inför ett nytt årtusende, med allt vad det tycks innebära av förväntningar och rädslor, står vi, här i västvärlden, inför en brytningstid vad det gäller försörjning och kommunikation, och som brukar beskrivas som den största förändringen sedan industrialismen (sedan hjulet uppfanns har jag också hört hävdas). 


Det finns inga ”färdiga sanningar” längre vare sig religiösa, filosofiska eller politiska; vår värdegrund har förändrats på mycket kort tid. 


Vi lever idag i mångkulturella samhällen i betydligt större utsträckning än förr. 


Det är, som det verkar, en tid av uppbrott och förändringar, det välkända försvinner och något nytt och främmande gör sig påmint. Vi har här i Sverige, och i övriga västvärlden, fått se, som en följd av ovanstående fakta (tillsammans med andra faktorer), en allt större intolerans mot avvikare i vårt samhällssystem, mot de som egentligen inte passar in. Det finns många avvikare; etniska ”icke-svenskar”, invandrare, homosexuella, missbrukare, veganer, etc etc. Till avvikarna räknas också brottslingen, och då särskilt den som begått allvarliga brott. I den kontexten kommer dödsstraffet in. 


Martin Bergman berättar i sin avhandling (1996) om hur dödsfångar dehumaniseras, hur dödsfången kommer att allt mindre betraktas som en människa och allt mer som en symbol. 


Och hur mycket lättare är det inte att vilja se en symbol för det främmande, annorlunda, farliga avrättad än att föredra att man tar livet av en annan människa?


Till syvende og sist måste vi konstatera att synen på dödsstraff hänger samman med var och ens människosyn. Om många säger sig vara för dödsstraff är det ytterligare ett tecken på att vi behöver öva mer på att förstå vår människosyn och vår världsbild; hur vi bygger vår, och hur andra bygger sin, etiska plattform.
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DÖDSSTRAFF ELLER INTE?

Dödsstraffsdebatten är som vanligt aktuell. Den här enkäten är ett försök att kartlägga hur många procent som är positiva respektive negativa till dödsstraff utifrån enkätens frågor. Frågorna är inte graderade, de flesta frågorna kan besvaras med JA eller NEJ; ringa in det svar


som du anser passar bäst med din åsikt. Den sista frågan är en dubbelfråga med öppna svarsalternativ; skriv så utförligt du tycker du behöver; ett enda ord eller ett helt stycke går lika bra.


Full anonymitet garanteras.


Jag tackar på förhand för din medverkan





Tomas Stenbäck


ENKÄTEN:


1. Finns det något eller några brott som bör kunna bestraffas med döden?




JA

NEJ


2. Anser du att vårt strängaste straff i svensk lag, livstids fängelse, bör ersättas med dödsstraff?




JA

NEJ


3. Anser du att brottets art (t.ex. motiv, graden av våldsanvändning, antal offer etc.) bör påverka om dödsstraff ska utdömas eller inte?




JA

NEJ


4. Anser du att straffet bör bli mildare om brottslingen är ångerfull?




JA

NEJ


5. Anser du att det kan finnas förmildrande omständigheter för brottslingen som borde medföra mildare straff (t. ex. om brottslingen är minderårig, förståndshandikappad, psykiskt sjuk etc.)?




JA

NEJ


6. Tror du att många svenskar är för dödsstraff?




JA

NEJ


BILAGA 1:1


7. Amerikanskan Karla Faye Tucker utförde under drogpåverkan ett dubbelmord med en yxhacka då hon och en kumpan överraskades vid ett inbrott 1983. Under fängelsetiden fick hon en religiös övertygelse och blev bekännande kristen; hon ångrade sitt brott. Den 3.e februari 1998 avrättades hon.


Var det rätt att avrätta Tucker?




JA

NEJ


8.  1969 dömdes Thomas Quick till vård på psykiatrisk anstalt för sexuella övergrepp på pojkar. Samma dom fick han 1990 för ett rån; under terapi på anstalten, Säters sjukhus, började han minnas och erkänna mord han begått. Han har hittills erkänt 17 mord och dömts för 4.


     Vad tycker du är ett lämpligt straff för en människa som Quick?


     Varför är just det straffet lämpligt?


BILAGA 1:2


Intervjufrågor: Dödsstraff


I media hänvisas till en SIFO-undersökning som säger att knappt 50% av svenskarna är för dödsstraff och knappt 50% är mot:


· Tror du att siffrorna stämmer?


· Tror du att dödsstraffsanhängarna blivit fler de senaste åren? 


· Tror du dödsstraffsmotståndarna blivit fler de senaste åren?


Vad tycker du:


· Finns det något eller några brott som bör kunna bestraffas med döden?


· Om någon bevisligen begått ett grovt brott och dessutom erkänt, bör det kunna bestraffas med döden?


· Anser du att vårt strängaste straff i svensk lag, livstids fängelse, bör ersättas med dödsstraff?


· Om vi antar att det samhälle vi diskuterar använder dödsstraff som bestraffningsmetod: Anser du att brottets art (t.ex. motiv, grad av våld, antal offer etc) bör påverka om dödsstraff ska utdömas eller inte?


· Anser du att straffet bör bli mildare om brottslingen är ångerfull?


· Anser du att det kan finnas förmildrande omständigheter för brottslingen som borde medföra mildare straff (t. ex. minderårig, förståndshandikappad, psykiskt sjuk etc.)?


· Är människan som individ fri att ta ansvar för sina handlingar?


· Kan en människa någonsin förbruka sin rätt att leva?


· KF Tucker: Dubbelmord med yxhacka under drogpåverkan. Omvänd under fängelsetiden och ångerfull. I dödscell sedan domen 1983 till avrättningen 3.e februari 1998 å den verkställdes. Var det rätt att avrätta henne?


· T Quick: Tidigare vårdad på psykiatrisk anstalt för sexuella övergrepp och rån. Har under terapi börjat minnas och erkänna mord. Hittills har han erkänt 17 mord och dömts för 4. 


Vilket straff är lämpligt för en sån som Quick? Varför just det straffet?


Är det något du vill tillägga, klargöra eller ändra?
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