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Inledning
4 § Dödsstraff får inte förekomma. Lag (2010:1408).  1

Så lyder riksdagens kungörelse gällande dödsstraffet än idag, år 2015. Men så har fallet inte alltid 

varit. Världen över har dödsstraffet varit en dom som använts flitigt under stora delar av den 

historia vi idag känner till. Under upplysningstiden började tankar florera kring att detta straff 

kanske inte var så sunt att ha som yttersta dom för brottslingar vilka hade begått grova brott.  Allt 2

fler länder började som resultat av dessa nya tankegångar att diskutera dödsstraffets vara eller icke 

vara. Sverige var ett av dessa länder, dock inte ett av de som redan då avskaffade det.  

Mellan åren 1866 och 1921 avrättades det 15 personer i Sverige av totalt 120 dödsdömda.  Trots att 3

dessa avrättningar ägde rum i Sverige, så var det 105 personer som skonades från dödsstraffets 

brutala natur. År 1912, två år efter att vad som kom att bli Sveriges sista avrättning, vilket drabbade 

Johan Alfred Andersson Ander, hölls en debatt i Sverige gällande dödsstraffets vara eller icke vara i 

strafflagen. Resultatet av denna debatt blev att dödsstraff kvarstod fram tills år 1921, samma år som 

allmän rösträtt inrättades i landet. Dödsstraffet avskaffades i en debatt detta år, en debatt inte helt 

olik den som hölls år 1912, trots att ett världskrig ägt rum mellan dessa två. Spelade världskriget 

någon roll för det beslut som tillslut togs, eller är det andra bakomliggande faktorer som har haft en 

inverkan?  

 Sveriges riksdag, Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform,  1

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-
beslu_sfs-1974-152/. (Hämtad 2/12-2015)

 Roger Hood, ”Introduction - the importance of abolishing the death penalty”, i Kleinsorge, Tanja & Zatlokal, Barbara 2

(red.), The death penalty: abolition in Europe, 1999, s. 10.

 Wikipedia, Dödsstraff i Sverige, https://sv.wikipedia.org/wiki/D3

%C3%B6dsstraff_i_Sverige#De_sista_avr.C3.A4ttningarna. (Hämtad 2/12-2015)
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Syfte 
Syftet med studien är att visa argumenten som användes av riksdagsledamöterna gällande 

dödsstraffets avskaffande i allmänna civilrätten, åren 1912 och 1921. Syftet är också att redovisa 

likheter respektive skillnader mellan de olika ledamöterna, samt att söka finna bakomliggande 

orsaker till dessa meningsskiljaktigheter.  

Frågeställningar 
• Vilka argument för respektive emot dödsstraffets avskaffande framfördes av riksdagsledamöterna 

åren 1912 och 1921? 

• Vilka likheter respektive skillnader går att finna i den övergripande argumentationen mellan 

riksdagsledamöterna?  

• Hur kan dessa likheter respektive skillnader förklaras? 

Avgränsningar och material 
När det kommer till vilket material som har använts i studien har detta begränsats till att gälla enbart 

de riksdagsprotokoll som publicerades åren 1912 samt 1921. Närmare bestämt är det 

riksdagsprotokoll vilka berör dödsstraffsdebatten i Sverige under denna tid. Anledningen till att just 

åren 1912 samt 1921 har valts är att det år 1912 var första gången debatten lyftes i riksdagen efter 

Johan Alfred Andersson Anders avrättning år 1910. År 1921 har valts därför att det var det år man i 

riksdagen beslutade att avskaffa dödsstraffet i allmänna civilrätten. Mer specifikt är det de 

debatterna som hölls den 24 april 1912 samt 7 maj 1921 som berörs i undersökningen. Protokollen 

är disponerade på så vis att varje riksdagsledamot får plädera för sin åsikt. Denna åsikt kan vara 

nyanserad eller som en replik på en tidigare talare. Oavsett hur ledamöterna väljer att föra sin talan, 

är det alltid motionen som står i centrum för deras åsikter, det vill säga dödsstraffets avskaffande i 

Sverige. Vi har valt att beröra den debatt som rådde kring dödsstraffet i den allmänna civilrätten och 

således utelämna den gällande dödsstraffet i krigstid, då detta inte avskaffades förrän 1973.  

Även om riksdagsmännens politiska ståndpunkter nämns inom varje kammare, så utgör det ingen 

huvudsaklig del i studien. Argumenten har sammanställts i en bilaga vilket är bifogat som bilaga 2.  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Metod 
Metoden som har använts under studien är en kvalitativ innehållsanalys, där författarna systematiskt 

bearbetade materialet för att finna en argumentation i riksdagsledamöternas pläderingar.  De  4

argument som utstakades kom att struktureras utefter ett kodningsschema vilket författarna 

tillsammans har konstruerat för att dessa argument skulle bli tydliga att kategorisera och tolka, för 

såväl författarna själva som för läsaren. Kodningsschemat kom att innehålla sju olika teman: 

avskräckning, teokratisk vedergällning, humanism, internationellt perspektiv, regeringshandlande, 

rättssäkerhet och sinnestillstånd. Kodningsschema användes för att klargöra de argument som har 

valts ut i och med den innehållsanalys som har genomförts av författarna.  Temana tillkom efter att 5

författarna hade gjort en första genomläsning av materialet. Tillsammans arbetades materialet 

noggrant och successivt igenom, och temana tillkom som ett resultat av den överläggning och 

tolkning av riksdagsledamöterna argument vilket hade gjorts av författarna. De argument som 

strukturerats utefter temana var många och tog mycket plats. Författarna valde således att istället 

sammanställa dessa argument i en bilaga, där man kan utläsa författarnas tolkningar av de argument 

som har gjorts i studiens resultat, där de lyfts fram och ställs emot varandra.

Bilaga 2 som ligger till grund för studien, innehåller alla argument från de bägge riksdagarna. 

Bilagan är strukturerad på så vis att de innehåller en sammanfattning av alla de 

riksdagsledamöternas pläderingar i riksdagsprotokollen från första och andra kammaren åren 1912 

och 1921, samt deras ståndpunkter i debatterna. Det går även att finna de argument som har använts 

under studiens gång i bilaga 2. Bilagan är således en sammanfattning av all data som framkommit 

under studiens gång, och utgör grunden för det kvalitativa arbete som går att finna i studien. 

Bilagan är konstruerad på så vis att bägge författarna läste igenom riksdagsprotokollen och 

omformulerade deras pläderingar, från det äldre svenska språket vilket riksdagsledamöterna 

använde sig av, till dagens svenska. Detta för att det är materialet som står i centrum för denna 

tolkning, då det handlar om att tolka textens innebörd och inte minst mening.  I kronologisk ordning 6

infogades riksdagsledamöternas pläderingar, utifrån de 7 temana som nämnts tidigare. Det sista 

 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.], 2011, s. 2834

 Bryman, Alan, 2011, s. 291: Går att finna i bilaga 1. 5

 Bryman, 2011, s. 346-347: Berglund, Louise & Ney, Agneta, Historikerns hantverk om historieskrivning, teori och 6

metod /, 2015, s. 159-160
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steget som vidtogs var att söka reda på och presentera varje ledamots politiska ställningstagande 

och deras ståndpunkt i debatten.  

Författarna är medvetna om det finns nackdelar med den valda metoden för denna studien. Genom 

att använda sig av innehållsanalys med hjälp av ett kodningsschema så riskerar man att låsa sig vid 

de utvalda temana när man kommer till att bearbeta texten. Dock har denna risk nästintill 

eliminerats, då båda författarna tillsammans har läst och bearbetat texterna ihop för att nå ett såpass 

förtroget resultat som möjligt. Risken som uppkommer med en kvalitativ studie är att det blir svårt 

för andra att replikera den studie som har gjorts. Detta kan bero på att författarna gör sina 

tolkningar, och de som försöker replikera kan se materialet ur andra ögon och således finna andra 

sätt att tolka det på. Då studien bygger på två författares tolkningar, vilket har uttryckts tidigare, gör 

det att det just har setts på med olika ögon. Därför öppnas tolkningarna upp och dess subjektivitet 

minskar.  

Tidigare forskning 
I forskningen inom debatten kring dödsstraffet, kan några särskilda linjer uttydas. Dessa diskuteras 

främst av historikerna Anne Katrine Mortensen och Ivar Seth. Mortensen pekar på tre huvudsakliga, 

samhälleliga faktorer som kan leda till att dödsstraffet avskaffas. Dessa är; politiska-, kulturella- 

och ekonomiska bestämningsfaktorer. Enligt Mortensen är det viktigaste av dessa tre den politiska 

faktorn då demokrati, stat och folk går under denna.  Seth, lyfter även han tre faktorer som är 7

essentiella när det kommer till dödsstraffets avskaffande. Dessa är; teologiska, individuella och 

statliga bestämningsfaktorer. Gällande de statliga faktorer så menade Seth att statens nödvärnsrätt 

gentemot brottslingar alltid har varit ett argument för dödsstraffets kvarvarande. Det Seth påvisar är 

att det inte finns någon mening att använda dödsstraffet på en redan infångad brottsling, sett till 

hans individuella bestämningsfaktor.  Hans Göran Franck, den förste ordförande i Amnesty 8

International i Sverige, anser också att dödsstraffets kvarvarande inte fyller en funktion då en 

brottsling inte besitter det rationella resonemang som krävs för att se konsekvenserna av sitt 

handlande. Detta går att utläsa då man analyserat olika jämförbara straffsystem. De länder som 

 Mortensen, Anne Katrin, Abolition of the death penalty - An event history analysis of the political, cultural and 7

socioeconomic determinants of death penalty abolition, Diss., 2008, s. I

 Seth, Ivar, Överheten och Svärdet: dödsstraffsdebatten i Sverige 1809-1974. 1984, s. 308-3128
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fortfarande har kvar dödsstraffet skulle då ha en lägre brottslighet än de som har avskaffat, vilket 

inte är fallet. Dödsstraffet är således inte mer avskräckande än livstids fängelse, menar Frank.     9

Mortensen pekar på, likt Seth och Franck, det faktum att det finns för få slagkraftiga faktorer inom 

de Kulturella- och Socioekonomiska områdena för att påverka det politiska komponenternas styrka 

i fråga om dödsstraffets vara eller icke vara. Mortensen menade att en gemensam lag i samhället 

(Kulturellt betingat) samt integrationen i den världsliga ekonomin (Socioekonomiskt betingat) är de 

två huvudsakliga beståndsdelar som kan ha en påverkan likt den Mortensen påvisar att den politiska 

sfären har.  Seth och teologen Martin Bergman lyfter även en teologisk aspekt som en viktig 10

bestämningsfaktor att räkna med. Seth anser att man förr i tiden använde gamla testamentet som en 

lagbok, men att man i modern tid har kommit att ifrågasätta just korrelationen mellan dödsstraffet 

och den förlåtande Guden.  Bergman anser att sedan Knut Olivecronas bok Om dödsstraffet, har 11

prästståndet skildrats som en viktig motståndare till Gustaf III försök att avskaffa dödsstraffet. Ser 

man till Svenska kyrkan idag som tar upp kollekter till organisationer så som Amnesty 

International, så kan man se en tydlig teologisk förändring.  Sambandet mellan stat och kyrka 12

tycks vara en grundläggande förutsättning för systemet där kyrkan står i nära beroende av stat och 

samhälle. Rättens tilltagande sekularisering öppnade upp för systemets totala sammanbrott, menade 

Bergman.  13

 

 

 Franck, Hans Göran, Det barbariska straffet, 1997, s. 169

 Mortensen, 2008, s. 90. 10

 Seth, 1984, s. 30711

 Bergman, Martin, Dödsstraffet, kyrkan och staten i Sverige från 1700-tal till 1900-tal, 1996, s. 112

 Bergman, 1996, 19713
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Teori 
Den teoretiska utgångspunkten tar sitt avstamp i Anne Katrine Mortensens avhandling Abolition of 

the death penalty - An event history analysis of the political, cultural and socioeconomic 

determinants of death penalty abolition. Närmare bestämt är det hennes tre bestämningsfaktorer för 

dödsstraffets avskaffande som våra teoretiska utgångspunkter baseras på. Dessa faktorer kommer att 

beskrivas nedan.  

Den första av dessa är politiska bestämningsfaktorer. Vad denna punkt definieras utifrån är till 

vilken nivå ett land är demokratiserat. Med detta menas att desto mer ett land är demokratiskt, desto 

större chans är avskaffandet av dödsstraffet. Detta går även att påvisa med hjälp av att man jämfört 

internationell statistik från många olika länder.  Ett av dessa exempel är Ungern som stärker detta 14

påstående. Ungern är ett land som 1989 gick till parlamentarisk demokrati, men som från 2011 

alltmer frångått denna författning. I och med denna förändring har dödsstraffet återigen blivit 

aktuellt i Ungern.   Detta går även att påvisa med hjälp av att man jämfört internationell statistik 15

från många olika länder. Länder som i modern tid har övergått till ett demokratiskt styrelseskick, 

och inte bara de som har en lång historia av det, har även de en större möjlighet att avskaffa 

dödsstraffet. Vilka som sitter i ledande position har tillika en stor del när det kommer till 

dödsstraffets avskaffande. Enligt Mortensen är det troligare att en vänsterkantad regering, än en 

högerkantad, demokrati avskaffar dödsstraffet. Återigen går det här att lyfta exemplet Ungern, som 

är styrda av ett nationalistisk högerkantat parti.  Mortensen menar även på att ju längre tid som har 16

gått sedan ett land har varit krig, desto större är möjligheten att dödsstraffet avskaffas. Direkt efter 

ett krig känner staten ett behov av att skydda sig själv genom dödsstraffet mot fiender, något vilket 

som tunnas ut med tiden.  17

Den andra bestämningsfaktorn är den kulturella. Gällande denna faktor inkluderas främst två 

områden, nämligen religion och lagar. Vad Mortensen påvisar är att en viktig del av ett lands kultur, 

 Mortensen, 2008, s. 12-1814

 NE, Ungern, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ungern (Hämtad 20/1-2016): DN, Överväger 15

dödsstraff och arbetsläger i Ungern, http://www.dn.se/nyheter/varlden/overvager-dodsstraff-och-arbetslager-i-ungern/ 
(Hämtad, 20/1-2016)

 NE, Ungern, (Hämtad 20/1-2016)16

 Mortensen, 2008, s. 12-1817
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är dess majoritetsreligion. Dessa påverkar och influerar samhällets värdegrund till den nivå att 

dödsstraffet kvarstår eller avskaffas. Något annat vilket också är inkluderat i ett lands värdegrund, 

är dess lagsystem. Möjligheterna till dödsstraffets avskaffande är större i länder vilka inte utgår 

ifrån konceptet ”common law”. Denna rättsordning går ut på att man har en domstol baserad på en 

jurytjänst av folket. Det är således erfarenheter från tidigare fall som utgör grunden för domen, och 

inte det individuella fallet i sig. Just därför är det större möjlighet att länder bibehåller dödsstraffet 

än avskaffar det, då man utgår ifrån denna rättsordning.  18

Den tredje och sista bestämningsfaktorn är den socioekonomiska. Först och främst nämner 

Mortensen att en högre ekonomisk utveckling ökar möjligheterna till att dödsstraffet avskaffas. 

Även om det är svårt att bevisa att det skulle vara på detta sätt, finns det analyser gjorda som har 

tendenser att påvisa detta påstående. Ekonomisk utveckling är enbart ett sätt att mäta generell 

utveckling i ett land. Ett annat sätt att mäta utvecklingen i ett land är med hjälp av humanitära 

utvecklingsmönster så som hälsa, utbildning och levnadsstandard. Det finns inga starka belägg för 

att denna utveckling enskilt påverkar avskaffandet, men sannolikheten att denna utveckling kan leda 

till dödsstraffets avskaffande är större än enbart den ekonomiska utvecklingen.  19

Vi är medvetna om att Mortensens tre bestämningsfaktorer är väldigt överskådliga då de täcker in 

internationellt överförbara tankar gällande dödsstraffets avskaffande. Dock så kan dessa faktorer 

appliceras på dödsstraffsdebatterna 1912 samt 1921, då med en viss modifikation. De ger möjlighet 

till en ingångspunkt i vår undersökning, då vi tagit hennes tre faktorer och brutit ner i sju mindre 

teman. Dessa teman ger möjlighet till en djupare analys av de utvalda riksdagsdebatterna. 

Mortensens bestämningsfaktorer kommer inte att styra undersökningen, men de kommer hjälpa då 

djupare resonemang skall till att föras.  

 Mortensen, 2008, s. 22-2618

 Mortensen, 2008, s. 27-2819
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Bakgrund

Dödsstraff 
Dödsstraffet är något som har funnits i världen så länge vårt civiliserade samhälle existerat. Det var 

inte förens på 1700-talet som detta brutala straff började möta motgångar i världen, speciellt inom 

Europas gränser. Upplysning som ägde rum under denna period kom att påverka omvärlden på ett 

sådant vis vilket ledde till att dödsstraffets avskaffande blev aktuellt att diskutera.  I mitten av 20

1860-talet började man tydligt se en effekt av den debatt som lyftes under 1700-talets 

upplysningsperiod. Venezuela var det första land att totalt avskaffa dödsstraffet, vilket de gjorde år 

1863. Portugal tog snabbt rygg på Venezuelas beslut om avskaffandet och genomförde år 1867 en 

liknande förändring. Många andra länder hakade på den alltmer växande trenden, men sedan 

uppstod ett stop under ett par årtionden. Inte fören efter första världskriget uppstod problematiken 

kring dödsstraffet igen, då länder så som Danmark, Schweiz och inte minst Sverige gjorde likt 

Venezuela och Portugal och avskaffade dödsstraffet, i viss mån.  21

Dödsstraffsdebatten lever än idag vidare i vårt moderna samhälle. Fokus har kommit att anläggas på 

mänskliga rättigheter. Ett antal demokratiska länder befinner sig än idag i den situationen där de 

behållit dödsstraffet som ett verktyg till att både hålla folket på en positiv och säker sida i samhälle, 

däribland vissa delstater i USA. Populismen har i dessa länder en stor inverkan på de politiska 

ställningstagandena. Detta har kommit att bli många länders, däribland Europas, uppgift att påverka 

en förändring av tankesätt för att se till att avskaffandet av dödsstraffet genomförs på hela vår 

planet.   22

 Roger Hood, ”Introduction - the importance of abolishing the death penalty”, i Kleinsorge, Tanja & Zatlokal, Barbara 20

(red.), The death penalty: abolition in Europe, 1999, s. 10.

 Hood, 1999, s. 10. 21

 Hood, 1999, s. 16.22
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Argument för dödsstraffets vara eller icke vara 
Dei delitti e delle pene (Om brott och straff) av Cesare Beccaria är den förste att anföra skäl samt 

anledningar till dödsstraffets totala avskaffande. Om brott och straff är en av de böcker som väckte 

störst uppmärksamhet under slutet av 1700-talet.  Enligt Knut Olivecrona, professor i romersk rätt, 23

så kan få böcker från den tiden tillräknas en sådan tyngd som Beccarias. Det Beccarias menade var 

att ingen hade rätten att styra och foga över någon annan människas liv. Det som gjorde Beccarias 

verk så uppmärksammat var att han på ett sådant självklart och så sanningsenligt sätt 

uppmärksammat dödsstraffets negativa sidor, skriver Olivecrona. Beccaria var den förste, enligt 

Olivecrona, att mena att dödsstraffet i avskräckande syfte var meningslöst och därför menade han 

att straffet var onödigt att ha kvar i lagarna.  Då kristendomen och judendomen etablerade sig i 24

våra samhällen, rättfärdigades dödsstraffet utifrån en teokratisk  vedergällningslära. I de 10 25

budorden saknas dock alla former av straffåtgärder, vilket leder till att buden troligtvis istället skall 

ses som grundläggande etiska påbud, och att bryta mot dessa skall inte den värdsliga ordningen 

bestraffa.   26

Det diskuteras än idag gällande dödsstraffet och dess avskaffande och argumenten emot blir allt mer 

övertygande för varje år skriver Amnesty i boken Dödsstraffet - mord i lagens namn.  Att 27

dödsstraffet skulle ha en avskräckande effekt är som sagt det vanligaste argumentet, att få 

brottslingar att avhålla sig från att begå samma brott som någon annan blivit som blivit avrättad för. 

Amnesty skriver att visst låter argumentet rimligt till och börja med, vad skulle kunna vara mer 

effektivt än att statuera exempel? Det finns dock ingen forskning eller fakta som stödjer detta 

argument tvärt om vilar det på bara på människors diskutabla antaganden. Det baseras på en 

förutsättning att brottslingar räknar med konsekvenser för deras handlingar i utförandet av sitt 

brott.   28

 Olivecrona, Knut, Om dödsstraffet, 2 uppl 1891, s. II: Essen, Carl von, Dödsstraffet - inte länge till, 2010, s. 4-5 23

 Olivecrona, 1891, s. II-III24

 NE, Teokrati, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/teokrati. (Hämtad 24/11-2015)25

 Franck, 1997, s. 3326

 Amnesty International, Svenska sektionen, Dödsstraffet: mord i lagens namn, 1989, s. 927

 Amnesty International, 1989, s. 21-2228
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Amnesty skriver att ofta är det andra sinnen som spelar roll i brottslingars agerande vid till exempel 

mord, så som att mord ofta sker i stunder av våldsam sinnesrörelse eller påverkad av någon form av 

berusnings medel, droger eller alkohol, oftast är människor som utför dessa former antingen labila 

eller psykiskt sjuka och därför inte fruktar konsekvenserna. De brottslingar som planerar utförligt 

och genomtänkt sina brott räknar inte med att åka fast vilket gör att om de inte tror att de kan åka 

fast spelar straffet mindre roll, som förslag skriver Amnesty då att man istället behöver öka 

sannolikheten för brottslingar att gripas och bli dömda.  Amnesty anser att just det faktum att det 29

inte existerar några entydiga bevis på att dödsstraffet har en avskräckande effekt visar hur vanskligt 

det är att läggan hypotesen om avskräckning som någon allmän inställning till dödsstraffet. 

Forskare har dessutom kommit fram till att om dödsstraffet skulle ha en avskräckande effekt från 

mord mer än fängelsestraffet har, kan denna effekten endast vara väldigt liten på grund av att varje 

större effekt skulle vid det här laget i så fall uppdagats i tidigare studier, vilket inte är fallet.  30

 Amnesty International, 1989, s. 22 29

 Amnesty International, 1989, s.2630
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Undersökning  
Hur såg för och emot argumenten ut i riksdagskamrarna 
år 1912? 

Första kammaren 1912 

I diagrammet ovan visar frekvensen av argument i första kammaren 1912 utifrån de 7 teman, vilka 

presenteras i kronologisk ordning utifrån kodningsschemat. Temana täcker in både för och emot 

sidan. Vad som går att utläsa är att för-sidan markant präglades främst av argument vilket berörde 

temat rättssäkerhet, men tills viss del även regringshandlande. Emot-sidan däremot visade tydliga 

argument för rättssäkerhet och sinnestillstånd. De båda sidorna fokuserade således på olika faktorer 

när det kom till ledamöternas pläderingar. Vad man kan tyda är att första kammaren är tydligt för 

dödsstraffets kvarvarande under detta år, sett till frekvensen av argument.  
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När det kommer till argumentet att dödsstraffet skulle vara avskräckande, verkar detta vara en tanke 

som var föråldrad av många. Resonemangen fördes på sådana vis att riksdagsledamöterna menade 

att detta som tidigare har varit ett av de tyngre argumenten för dödsstraffets kvarvarande, inte längre 

var det.  Endast en riksdagsledamot, Lars Stendahl, menade att avskräckningsteorin visst hade en 31

funktion då det visst var avskräckande för brottslingen.  Utöver Stendahl var både för- och emot 32

sidan eniga om att avskräckningsteorin var ofullkomlig att använda som argument för dödsstraffets 

vara eller icke vara.   33

Det teokratiska vedergällningsargumentet användes av både för och emot sidan. Riksdagsledamot 

Lars Emil Gezelius uttryckte att de religiösa skälen talade sitt tydliga språk. Man får inte ta en 

människas liv, men om det finns ett behov av att skydda samhället är det fullkomligt rätt menade 

han.  Alfred Stärner menade istället på att bibeln redan talade sitt tydliga språk, och att tolkningar 34

inte behövde göras för att hävda statens makt i frågor så som dödsstraffet. Han menade att staten 

inte ägde människan, och således inte heller rätten till dennes liv.   35

Stendahl använde sig av humanism för försvarandet av dödsstraffets kvarvarande. Han menade på 

att dödsstraffet skulle finnas kvar i strafflagarna för att skydda medborgarna från brottslingar.  36

Resterande ledamöter som använder sig av humanism i sin argumentation menade på att 

dödsstraffet var brutalt och ovärdigt ett civiliserat samhälle.  37

Majoriteten av de som hänvisade till ett internationellt perspektiv i sin argumentation menade på att 

det var för farligt att förlita sig på andra länders statistik, då kulturerna länderna emellan kunde se 

olika ut. Detta gjorde att varje fall i sig tedde sig olika, beroende på i vilket land händelsen har ägt 

 Om dödsstraffets upphäfvande, Första kammaren, 24 April 1912, nr 28, s. 51,56-5831

 Första kammaren, 1912, s. 61-6232

 Första kammaren, 191233

 Första kammaren, 1912, s. 7334

 Första kammaren, 1912, s. 5135

 Första kammaren, 1912, s. 61-6236

 Första kammaren, 1912, s. 56, 5937
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rum.  Riksdagsledamot Ernst Trygger menade dock på att såg man till andra länder, exempelvis 38

Italien där man avskaffat dödsstraffet och istället använder livstids straffarbete, så kan dödsstraffet 

vara humanare då fångarna slapp arbeta ihjäl sig.  39

Vad beträffar regeringshandlande i frågan om dödsstraffets vara eller icke vara så framlades det få 

argument kring detta. Trygger, Gezelius och Stendahl gemensamma nämnare var att staten hade en 

plikt i att skydda sig mot dåd som kunde skada staten, så som landsförräderi och politisk 

extremism.  40

Rättssäkerheten var ytterligare ett argument som uppkom i debatten. Argumenten som var emot 

dödsstraffets kvarvarande lyfte på denna punkt fängelsernas och polisväsendets utveckling som ett 

starkt argument för dödsstraffets avskaffande. Skydd fanns då för att medborgarna inte skulle råka 

illa ut, därför fyllde dödsstraffet inte längre någon funktion, vilket riksdagsledamot Stärner 

uttryckte.  Risken för att oskyldiga och mentalt instabila skulle råka ut för dödsstraffet var 41

argument nog för dess avskaffande menade de som var emot det.  De som istället använde 42

rättssäkerheten som argument för dödsstraffets kvarvarande menade att det var en nödvändighet för 

att skydda folket. Ingen oro behövde finnas för att oskyldiga skulle kunna drabbas, då möjligheten 

till benådning i rättssystemet fanns.  Fängelsernas utveckling, och det livstids straffarbete som 43

följde, funkade i teorin men inte i praktiken då dödsstraffet var tvunget att anpassas till varje enskilt 

fall, menade Trygger.   44

Det sista av argument som gick att finna i debatterna är det som berör sinnestillstånd. I denna punkt 

var de bägge sidorna ense om att det inte fanns några argument som kunde användas för 

dödsstraffets kvarvarande, enbart för dess avskaffande. Anstalter hade börjat inrättas för de 

 Första kammaren, 1912, s. 52, 6638

 Första kammaren, 1912, s. 7539

 Första kammaren, 1912, s. 62, 72, 7740

 Första kammaren, 1912, s. 52-5441

 Första kammaren, 1912, s. 52-54, 68-6942

 Första kammaren, 1912, s. 56-57, 6143

 Första kammaren, 1912, s. 7644
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sinnessjuka, och detta gav dem en möjlighet att senare i livet rehabiliteras och åter integreras i 

samhället, menade Alfred Petrén.  Inte heller fick en avrättning äga rum där det i  45

efterhand kan påvisas att denna brottsling inte var vid rätt sinnestillstånd när brottet begicks, 

påpekar Thyrén.  46

Sammanfattning första kammaren 1912 

Vi kan konstatera att det till första kammarens debatt är ett antal saker som sticker ut och är värda 

att nämna. Bägge sidor i debatten är till en majoritet enig om att tanken att dödsstraffet skulle vara 

avskräckande, är en föråldrad tanke. Temat teokrati berörs av både för- och emot sidan för att styrka 

sina pläderingar, dock inte i någon större utsträckning då det lyfts ett argument från vardera sida. 

När det kommer till temat humanism är många eniga om att dödsstraffet är brutalt och ovärdigt ett 

civiliserat samhälle, med undantag från riksdagsledamot Stendahl som menar att det fyller en 

funktion i att skydda folket. Gällande internationellt perspektiv menade majoriteten på att det inte 

gick att förlita sig på andra länders statistik, då kulturer och samhällen skiljer sig just länder 

emellan.  

Vad beträffade temat regeringshandlande, var det få som använde det i sin argumentation. Dem som 

dock gjorde det menade på att staten hade en plikt att skydda sig mot brottslingar, och således var 

dödsstraffet ännu användbart i vårt rike. Rättssäkerheten var det tema som användes mest av 

riksdagsledamöterna i sina pläderingar, vilket även går att urskilja i diagrammet ovan. För sidan 

menade på att dödsstraffet var en nödvändighet för att skydda folket, då ingen oskyldig kunde 

riskera att drabbas av detta straff då benådning i dåtidens rättssystem fanns. Emot sidan menade 

istället att tack vare polisväsendets och anstalternas utveckling, så fyllde dödsstraffet inte längre 

någon funktion. Det sista temat, sinnestillstånd, berördes lite i debatten. Bägge sidor var dock ense 

om att det inte fanns några argument för dess kvarvarande, utan bara för dess avskaffande.  

 Första kammaren, 1912, s. 5845

 Första kammaren, 1912, s. 7046
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Andra kammaren 1912  

I diagrammet ovan visar frekvensen av argument i andra kammaren 1912 utifrån de 7 teman, vilka 

presenteras i kronologisk ordning utifrån kodningsschemat. Temana täcker in både för och emot 

sidan. Vad som går att utläsa är att för-sidan främste använde sig av 4 teman; avskräckning, 

teokratisk vedergällning, internationellt perspektiv samt rättssäkerhet. Emot-sidan däremot visade 

tydliga argument för avskräckning och humanism. De båda sidorna fokuserade således på olika 

faktorer när det kom till ledamöternas pläderingar. Vad man kan tyda är att andra kammaren tydligt 

verkar för dödsstraffets avskaffande under detta år, sett till frekvensen av argument.  

Att dödsstraffet skulle vara avskräckande visar sig även här vara en föråldrad tanke. Det var, likt 

första kammaren, inte längre ett av de tyngre argumenten när det kom till dödsstraffets 

avskaffande.  Gustav Albert Peterson i Lidingö uttryckte dock en åsikt av annat slag. I sin 47

plädering erkände han öppet att dödsstraffet bibehållande visst hade en avskräckande verkan på 

folket, då han påpekade att en yrkesbrottsling alltid var medveten om riskerna med sina dåd.  48

 Angående dödsstraffets upphäfande, Andra kammaren, 24 April 1912, nr 35, s. 48-49, 53, 5647

 Andra kammaren, 1912, s. 42-4348
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Utöver Peterson så var både för- och emot-sidan eniga om att dödsstraffets avskräckande verkan 

inte alls längre fyllde någon funktion.  49

Likt första kammaren användes argumenten gällande teokratiskt vedergällning av både för- och 

emot sidan. Anders Viktor Isaksson använde sig av just denna typ argument i sin plädering. Han 

menade på att bibeln hade en stark auktoritet i frågan gällande utgjutandet av människoblod, och de 

som då röstade för dödsstraffets avskaffande röstade direkt emot Jesus egna ord.  Anders Olsson 50

var dock av en annan mening, och uttryckte i sin plädering att om någon slår dig så säger Jesus att 

du skall vända andra kinden till. Detta menade Jesus när han talade om lagen.  51

I andra kammaren användes enbart argumenten kring temat humanism av emot-sidan. Jakob 

Pettersson i Södertälje och Emil Kristensson var några av dessa. De menade på att staten skall vara 

en förebild till folket, och därigenom ta intiativ när det kommer till att avskaffa dödsstraffet. Han 

menade även att staten skall visa aktning för människolivets värde. Riksdagsledamoten Ulrik 

Leander menade på att man inte skall förhasta sig i dömandet av dödsstraffet, utan vänta tills allt 

har lugnat ner sig i samhället. Därefter kan ett ett logiskt beslut tas, som troligtvis inte utmynnar i 

dödsstraff. Johan Peter Igel var av samma mening. Han menade att tillgången på anstalter gjorde att 

man nu inte hade ett behov av användandet av dödsstraffet. Brottslingar blev nu istället 

oskadliggjorda tack vare dessa anstalter. Staten måste visa medlidande med folkets missgärningar 

och hellre ge dem en andra chans än att ta deras liv.  52

Likt första kammaren uttryckte ledamöterna att det är riskabelt att förlita sig på internationell 

statistik, i frågan om dödsstraffets avskaffande, då kulturerna skiljer sig länderna emellan.  53

Peterson i Lidingö var till vis del av annan mening. Han menade på att det borde ses som en 

stadsnödvändighet då länder lika vårt eget, så som Tyskland, har valt att ha kvar dödsstraffet.  54

 Andra kammaren, 191249

 Andra kammaren, 1912, s. 54-5550

 Andra kammaren, 1912, s. 5551

 Andra kammaren, 1912, s. 52, 54, 57, 5952

 Andra kammaren, 1912, s. 47, 5353

 Andra kammaren, 1912, s. 42-4354
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Vad som sticker ut gällande andra kammaren är det faktum att argument gällande temat 

regeringshandlande inte förekommer. Därför går det inte att skriva något mer gällande detta tema. 

Vad detta kan bero på är att andra kammaren till en majoritet var emot dödsstraffet. Därför fanns 

ingen anledning att lyfta argument för att skydda staten självt.  

Argument rörande temat rättssäkerhet förekommer frekvent i andra kammaren, dock inte på samma 

nivå som i första kammaren. Kristensson menade på det inte var lämpligt att föra ett resonemang 

där media, med sina utsvävande rubriker, samt folket i samhället påverkade staten i sitt 

beslutstagande. Polisväsendet var redan såpass utvecklat att det inte behövdes utomståendes åsikter 

för att förstå att dödsstraffet inte längre var nödvändigt som straff.  En rädsla fanns även i andra 55

kammaren, likt första kammaren, att personer vilka inte var vid sina sinnes fulla bruk skulle bli 

offer för dödsstraffet.  Petersson i Lidingö uttryckte en annan åsikt i frågan. Han menade på att 56

medborgarna i samhället inte skulle känna sig tillfredsställda om inte grova brott resulterade i det 

hårdaste av straff, nämligen dödsstraffet. Därför var det en nödvändighet att kvarvara.  57

Argumenten som berör sinnestillstånd är i andra kammaren få, och likt första kammaren berörs det 

enbart av emot sidan. Petterson i Södertälje menade att man aldrig fick avrätta en sinnessvag för att 

göra det bekvämt för samhället.  Något djupare berörs ej detta tema i andra kammaren.  58

Sammanfattning andra kammaren 1912 

Vi kan konstatera att likt riksdagsledamöterna i första kammaren, så ansåg även andra kammarens 

ledamöter att tanken på att dödsstraffet skulle vara avskräckande var en föråldrad sådan. Endast en 

ledamot motsatte sig detta resonemang. De ansåg att dödsstraffet helt enkelt inte fyllde någon 

funktion längre. Även argument gällande temat teokratiskt vedergällning dyker upp i andra 

kammaren, inte helt olikt de vilka gick att utläsa i första kammaren. För sidan använde sig av bibeln 

som argument för dess kvarvarande. Emot sidan använde istället bibeln som argument för dess 

 Andra kammaren, 1912, s. 53-5455

 Andra kammaren, 1912, s. 50-51, 53-5456

 Andra kammaren, 1912, s. 45, 6057

 Andra kammaren, 1912, s. 5058
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avskaffande. I andra kammaren var det endast emot sidan som använde sig av argument gällande 

temat humanism. De menade att staten skulle agera som en förebild för folket, och inte döma sitt 

folk till detta brutala straff, och således agera logiskt och inte känslomässigt. Åsikterna i andra 

kammaren 1912 gällande internationellt perspektiv var återigen lika de som lyftes i första 

kammaren samma år. Eftersom att kulturer skiljer sig samhällen emellan, menade de att man var 

tvungen att se till sitt egna land och inte andras.  

Temat regeringshandlande förekommer varken i argumentationen hos för- eller emot sidan 

någonstans i debatten i andra kammaren år 1912. Även rättssäkerheten förekommer i mindre 

utsträckning i andra kammaren än vad det gör i första kammaren. Emot sidan menade även de på att 

polisväsendets utveckling var bevis nog för dödsstraffets avskaffande. Behovet för dödsstraffets 

kvarvarande gick helt enkelt inte att legitimera längre. För sidan menade dock på att medborgarna i 

samhället aldrig skulle känna sig tillfredsställda, om inte dödsstraffet var resultatet av ett grovt 

brott. Gällande temat sinnestillstånd går att utläsa att de i andra kammaren var eniga med de i första 

kammaren. Argument gällande detta tema användes enbart av emot sidan då de menade på att en 

individ, speciellt en sinnessvag sådan, aldrig skulle få bli offer för dödsstraffet.  
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Första kammaren 1921 

I diagrammet ovan visar frekvensen av argument i första kammaren 1921 utifrån de 7 teman, vilka 

presenteras i kronologisk ordning utifrån kodningsschemat. Temana täcker in både för och emot 

sidan. Vad som går att utläsa är att för-sidan saknar förekomsten av argument under temana 

teokratisk vedergällning och sinnestillstånd. Emot-sidan däremot har en stor frekvens av argument 

under temat humanism. De båda sidorna fokuserade således på olika faktorer, då inte alla teman 

förekom hos för sidan, när det kom till ledamöternas pläderingar. Vad man kan tyda är att första 

kammarens debatt var jämn, och olika teman fokuserades på när man skulle till att stärka sin åsikt. 

Frågan om dödsstraffet skulle vara avskräckande eller ej, var en fråga några ledamöter 

argumenterade för. Dödsstraffet fyllde en funktion då det var avskräckande för brottslingar att begå 

brott. Detta var en trygghet för de som bodde på landet, då polisväsendet inte alltid kunde skydda 

dessa. Här fyllde dödsstraffets avskräckande verkan en stor funktion, menade Axel Herman Georg 

Rogberg och Jacob Spens.  Brottslingarna tänkte oftast på konsekvenserna av sitt handlande, 59

därför fyllde avskräckningsteorin en funktion påpekade Rogberg.  Argumenten gällande detta tema 60

kom enbart från för sidan.  

 Om dödsstraffets avskaffande, Första kammaren, 7 Maj 1921, nr 32, s. 72-73, 82-8359

 Första kammaren, 1921, s. 82-8360
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När det kommer till temat teokratisk vedergällning var det enbart ett argument som gick att uttyda 

gällande dess mening för debatten. Riksdagsledamoten Assar Emanuel Åkerman menade att alla de 

straff som krävde att blod utgjutas, var en styggelse på denna jord.  Detta var taget ifrån bibeln. 61

Argument vilket berör humanism används flitigt under debatten i första kammaren år 1921. 

Riksdagsledamot Trygger menade att livstidsfångarna inte alls var de snällaste, utan hade blivit det 

under tiden i fångenskapen. Samtidigt menade Trygger att dödsstraffet i sig fyllde en funktion för 

folket, då grova brottslingar skulle straffas hårt. Dödsstraffet var ett sätt att säga ifrån då ett grovt 

brott begåtts. Detta visade folket att det ej var tillåtet med sådana handlingar. Skulle man inte 

använda dödsstraffet, och låta brottslingarna gå fria, blev det istället en risk för de vanliga 

medborgarna.  De som opponerade sig emot denna typ av resonemang poängterade bland annat att 62

det utfärdats såpass få dödsdomar då, att det inte var lönt att avrätta, då man redan börjat ersätta 

detta straff med mer humana straff, så som livstids straffarbete.  Det handlar om att skydda och 63

visa aktning för människolivet, däribland skydda gravida kvinnor, deras barn och andra ungdomar. 

Detta menade Åkerman var fallet. Många av de som var emot dödsstraffet stod för att skydda de 

som tvingas närvara vid utförande av dödsstraff, och deras mentala hälsa. Dödsstraffet sågs även av 

denna sida som moraliskt förkastligt för samhället och folket.  Jacob Larsson tryckte på just den 64

punkten. Den samhälleliga hämndlystnaden var obefogad, då det fanns andra medel att skydda sig 

med.   65

När det kom till argumentationen ur ett internationellt perspektiv i första kammaren 1921, så lyftes 

argumentet att det inte gick att förlita sig på den statistik som kom ifrån utlandet, då denna var 

föråldrad och från tiden innan världskriget. Riksdagsledamoten Birger Ekeberg, som var emot 

dödsstraffet, menade att statistiken talade sitt tydliga språk. Dödsstraffet hade inte någon 

avskräckande verkan, då man inte kunde se någon trend av ökad brottslighet i de länder som 

 Första kammaren, 1921, s. 8061

 Första kammaren, 1921, s. 104, 10762

 Första kammaren, 1921, s. 90-9463

 Första kammaren, 1921, s. 76, 7864

 Första kammaren, 1921, s. 90-9165
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avskaffat straffet, till exempel fallet Norge, vilket riksdagsledamot Erik August Enhörning påpekade 

i sin plädering. Där av borde avskaffandet vara en självklarhet även i Sverige.  Riksdagsledamot 66

Enhörning menade att Norges borttagande av dödsstraffet inte var ett argument starkt nog, då det 

fortfarande förekom grova brott i såväl Norge som Sverige.   67

I första kammaren år 1921 uttryckte riksdagsledamot Trygger att när det kommer till 

regeringshandlande kunde man inte kritisera tidigare generationer av stater då de inte kunde uttyda 

hur deras förhållande till samhället varit då de stiftade dessa lagar för att skydda samhället. Det 

skulle således inte skada samhället om de valde att behålla dödsstraffet. Skulle rättsordningen 

kunna upprätthållas, var dödsstraffet tvunget att kvarvara i våra lagar.  Åkerman och Ekeberg 68

motsatte sig dock Tryggers resonemang, och menade på att dödsstraff vid uppror enbart skulle öka 

problematiken. Det var inte vettigt att använda dödsstraffet som ett politiskt straff, då detta gick att 

lösa på andra sätt.  69

I första kammaren år 1921 lyfte riksdagsledamot Spens att dödsstraffet ur en rättssäkerhetssynpunkt 

ansågs vara det yttersta medlet för samhället i form nödvärnsrätt. Ingen rädsla behövde heller finnas 

för att oskyldiga skulle drabbas, då benådningsrätten fanns till hands. Det handlade om en känsla av 

säkerhet för den allmänne medborgaren att ha dödsstraffet kvar, menade Spens.  Majoriteten av 70

riksdagsledamöterna menade på att avskaffandet av dödsstraffet skulle leda till att de grova brotten 

ökade i landet. Det var olämpligt att avskaffa dödsstraffet i denna tid, då konsekvenserna av kriget 

ännu inte hade gjort sig till känna.  Att oskyldiga kunde bli offer för dödsstraffet var ett argument 71

nog för dess avskaffande, menade emot sidan. Fängelsernas utveckling hade nått en sådan nivå att 

de nu var redo att axla den tyngd vilket dödsstraffet hade burit innan. De brottslingar som skulle få 
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för sig att attackera våra tjänstemän, var oftast sinnessjuka och dessa skulle skonas. Det faktum att 

dödsstraffet så sällan användes, gjorde att det lika gärna kunde avskaffas.  72

I andra kammaren år 1921 så dominerade emot sidan när det kommer till temat rättssäkerhet, vilket 

är raka motsatsen till första kammaren samma år. Riksdagsledamot Ekenstam, vilken var en av få 

den enda som representerade för sidan under detta tema, menade på att det var tvunget att finnas ett 

yttersta medel för staten att skydda sig själv och sina samhällsmedborgare. Dödsstraffet var därför 

tvunget att finnas kvar i strafflagarna.  Emot sidan ställde sig frågande till detta, då de menade att 73

det fanns risker för samhällsmedborgarna då en oskyldig kunde bli offer för dödsstraffet. Att det 

utfärdades såpass sällan menade emot sidan var argument nog för dess avskaffande.  74

När det kom till frågan gällande temat sinnestillstånd i första kammaren år 1921, var det något 

vilket knappt diskuterades. Riksdagsledamot Ekeberg, vilken var den ende som uttryckte en åsikt i 

frågan, menade att ”[…] om man obehörigt satt in en person i fängelse, är detta någonting, som man 

i viss mån kan göra gott igen, men har man tagit hans huvud, kan detta aldrig gottgöras.” Faran att 

oskyldiga kunde drabbas fanns, och om dessa skulle vara mentalt instabila kunde de inte ses som 

ansvariga för sina gärningar, och således inte bli offer för dödsstraffet.  För sidan lyfte inga 75

argument på denna punkt. 

Sammanfattning första kammaren 1921 

Vi kan konstatera att gällande dödsstraffet och dess avskräckande effekt var det för sidan som 

argumenterade för. De menade på att dödsstraffet var avskräckande därför att det var en trygghet för 

människor som bodde på landet, där polisväsendet inte var lika omfattande som i de större städerna. 

Enbart ett endaste argument gällande teokratiskt vedergällning gick att uttyda i debatten. 

Riksdagsledamot Åkterman menade på att det är en styggelse att ta en annan människas liv, och låt 

blod utgjutas som ett resultat av det. Det var således emot sidan som representerades i detta tema. 
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Humanism användes flitigt i debatten, då främst av emot sidan. För sidan menade dock att 

dödsstraffet var ett sätt att säga ifrån då ett grovt brott hade begåtts. Detta visade för folket att 

sådana handlingar inte var godkända. Emot sidan däremot talade för att det handlande om att 

skydda och visa aktning för människolivet, både för brottslingarna som utsätts för dödsstraffet samt 

de som måste genomföra denna brutala handling mot brottslingen.  

Gällande temat internationellt perspektiv argumenterades det på liknande sätt som det gjorde i 

första och andra kammaren år 1912. Statistik från utlandet menade man återigen inte var något man 

kunde förlita sig på. Här syftade man dock på att statistiken var föråldrad och från en tid innan det 

världskriget som skiljer dessa år i mellan. De fanns även de riksdagsledamöter som menade att 

statistiken talade sitt tydliga språk, och att det visst gick att förlita sig på. Argument gällande 

regeringshandlande i debatten i första kammaren 1921 användes av både för- och emot sidan. För 

sidan tryckte på att det inte gick att kritisera tidigare generationer för sitt handlande, då samhället 

såg annorlunda förr. Dödsstraffets kvarvarande skulle inte skada samhället, då de menade på att 

man måste se till hur det ser ut idag. Emot sidan däremot menade på att dödsstraffets kvarvarande 

enbart skulle försvåra problematiken. De yrkade således att det inte var vettigt att använda 

dödsstraffet som ett politiskt straff.  

Beträffande temat rättssäkerhet så tryckte för sidan på att dödsstraffet var det yttersta medlet för 

samhället i form nödvärnsrätt. Rädslan för att oskyldiga skulle drabbas var minimal, då 

benådningsrätten fanns i lagarna. Emot sidan menade däremot raka motsatsen. Att ens tanken på att 

dödsstraffet skulle kunna drabba en oskyldig var argument nog för dess avskaffande, oavsett 

benådningsrätt eller ej. Rättssäkerheten var något vilket berördes mycket i debatten. För sidan 

menade att de måste finnas ett yttersta medel för att skydda sina samhällsmedborgare. Emot sidan 

tryckte istället på att eftersom användandet av dödsstraffet blivit nästintill minimal, fanns det inget 

argument för dess kvarvarande. Återigen diskuterades knappt temat sinnestillstånd i debatten, likt 

första och andra kammaren år 1912. Dock lyfter riksdagsledamot Ekeberg en punkt där han trycker 

på att en sinnessvag skulle drabbas av dödsstraffet, så detta aldrig gottgöras.  
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Andra kammaren 1921 

 
I diagrammet ovan visar frekvensen av argument i andra kammaren 1921 utifrån de 7 teman, vilka 

presenteras i kronologisk ordning utifrån kodningsschemat. Temana täcker in både för och emot 

sidan. Vad som går att utläsa är att för-sidan saknar förekomsten av argument under temat 

sinnestillstånd. Emot-sidan däremot har en stor frekvens av argument under temana avskräckning, 

humanism och rättssäkerhet. Däremot lyser frånvaron av argument under temana teokratisk 

vedergällning, internationellt perspektiv, regeringshandlande och sinnestillstånd starkt. De båda 

sidorna fokuserade således på olika faktorer, då inte alla teman förekom hos varken för- eller emot 

sidan, när det kom till ledamöternas olika pläderingar. Vad man kan tyda är att andra kammarens 

emot sida valde att trycka starkt på specifika argument, medans för sidan valde att sprida sina 

argument.  

Likt första kammaren så diskuterades frågan om dödsstraffet var avskräckande eller ej i andra 

kammaren. Riksdagsledamoten Alexander Thore uttrycker i sin plädering att i den stund då en 

brottsling planerar sitt dåd kan han, om så bara för ett ögonblick, reflektera över konsekvenserna av 
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sitt handlande. Således fungerar dödsstraffet som avskräckande.  Att dödsstraffet även redde ut för 76

de unga i samhället att som ett resultat av ett grovt brott, följde ett grovt straff, var ett tecken på att 

avskräckningsteorin fungerar, sade Gustav Adolf Björkman i Norrköping.  De som istället satte sig 77

emot denna teori menade på att det fanns två typer av brottslingar. De som planerade sina dåd, och 

de som impulsivt utförde dessa. Ingen av dessa två grupper tänkte på konsekvenserna av sina dåd, 

och således var inte dödsstraffet avskräckande sade Sven Bengtsson i Norup.  Denna grupp lyfte 78

även det faktum att man hellre benådade än avrättade. Sedan 1910 har det inte skett några 

verkställande av dödsstraffet, vilket visar att avskräckningsteorin hade tappat sin funktion, vilket 

Jonas Nikolaus Svedberg påpekade.  Nu har istället livstids straffarbete kommit att implementeras, 79

och detta menade F.E.A Block var lika avskräckande som dödsstraffet självt.  80

En ledamot använde sig av teokratiska vedergällning i sin plädering detta år i andra kammaren. 

Riksdagsledamoten Theodore af Ekenstam menade på att det enbart fanns en möjlighet till lösning, 

och den hämtades ifrån den kristna tron. Han menade på att ”må herrar mördare göra början”.  81

Med detta menade Ekenstam att det var den som utför dådets ansvar att först ta till handling genom 

att sluta utföra just dessa dåd. Tills dess var dödsstraffets kvarvarande nödvändigt.82

Likt första kammaren så förekom argument under temat humanism flitigt i andra kammaren år 

1921. Riksdagsledamoten Carl Hederstierna menade att inte fören respekten för människolivet ökat 

kunde man låta brottslingarna gå fria, och den tiden var inte inne då. Han poängterade även att det 

inte gick att jämföra vårt folk med de från sydligare breddgrader, då de var mer hetlevrade i sin 

natur än oss nord européer.  Han var således en förespråkare för för sidan. Det fanns 83

riksdagsledamöter som motsatte sig denna typ av resonemang. Dessa menade att då dödsstraffet 
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verkställdes allt mer sällan, fanns det helt enkelt ingen mening med att kvarvara straffet i våra lagar. 

Det fanns straff att ersätta detta brutala straff med, så som livstids straffarbete.  84

I andra kammaren år 1921 lyftes enbart ett argument gällande internationellt perspektiv. Detta 

argument framfördes av för sidan. Riksdagsledamot Thore menade att man inte kunde förlita sig på 

de romanska ländernas statistik, vilket gjordes i debatten, då deras kultur skiljde sig markant ifrån 

vår. Thore, vilken förespråkade för sidan, menade således att statistiken inte var övertygande nog 

för att den skulle var möjlig att använda i argumentationen gällande dödsstraffets vara eller icke 

vara.  85

I andra kammaren år 1921 lyftes det enbart två argument gällande regeringshandlande. Sverige hade 

inte makt att verkställa belägringstillstånd, därför fyllde dödsstraffet en funktion i situationer av 

politiskt kris. Därför kunde inte beslut tas om dess avskaffande i lagstiftning just då, menade 

riksdagsledamöterna Hederstierna och Theodore af Ekenstam.  Emot sidan lyste även här med sin 86

frånvaro. 

I andra kammaren år 1921 lyftes inga argument gällande temat sinnestillstånd. Vad detta kan bero 

på är att det redan då var såpass vedertaget att dödsstraffet inte skulle få drabba någon mentalsjuk, 

att syfte helt enkelt inte fanns att debattera kring det.  

Sammanfattning andra kammaren 1921 

Vi kan konstatera att temat avskräckning lyfts i denna debatt av båda sidor. För sidan menade på att 

dödsstraffet var varnande för de unga i samhället, då de blev varse om att som resultat av ett grovt 

brott, följer ett grövre straff. Emot sidan menade på att ingen tänker på konsekvenserna av sina 

brottsliga handlingar då de planerar och utför dessa dåd. Således är det inte avskräckande. Återigen 

berörs temat teokratiskt vedergällning i minimal utsträckning. Endast en ledamot tryckte på denna 

punkt, och detta var riksdagsledamot Ekenstam. Han representerade för sidan och uttryckte att 
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brottslingarna först skulle sluta upp med att utföra brottsliga handlingar, innan man kunde tänka på 

att avskaffa dödsstraffet.  

Både för- och emot sidan använde sig av temat humanism i sina pläderingar i denna debatt. För 

sidan menade att det inte fören respekten för människolivet ökade kunde man låta brottslingar 

undanvara dödsstraffet. De som motsatte sig detta resonemang uttryckte att då dödsstraffet 

verkställs så sällan, finns ingen mening för dess kvarvarande. Enbart ett argument lyftes i debatten 

gällande temat internationellt perspektiv. Det kom ifrån för sidan och tryckte på att man inte kan 

använda sig av andra länders statistik, speciellt från de romanska länderna, för att argumentera för 

dödsstraffets kvarvarande. Två argument lyftes i debatten vilket berörde temat regeringshandlande. 

Båda dessa argument kom ifrån för sidan, vilka menade att dödsstraffets kvarvarande var ett måste 

då vi i Sverige inte hade belägringstillstånd. Inte ett endaste argument lyftes i debatten gällande 

sinnestillstånd, något vilket knappt berörts i några av de tidigare debatterna.  

Vilka likheter och skillnader går att finna i 

argumentationen mellan riksdagsprotokollen?  

År 1912 ansågs avskräckningsteorin vara ett argument vilket hade fyllt sin funktion. År 1921 blev 

denna teori relevant igen för de som ville kvarvara dödsstraffet, då med argumentet att det var för 

att värna om samhällets alla medborgare. Både för och emot sidan använde sig av teokratiska 

vedergällning i sin argumentation både 1912 och 1921. Bägge åren tolkar för-sidan bibeln som ett 

regleringsverktyg för hur staten skulle hantera brottslingar. Emot-sidan tolkade däremot bibeln på så 

sätt att den inte skulle ha något att göra med statens angelägenheter. Skillnaden dessa år emellan är 

att år 1921 talade man mer frekvent om teokratisk vedergällning.  

Åren 1912 och 1921 hade de liknande argument när det gällde humanism, då för-sidan lyfte fram att 

dödsstraffet fanns kvar för att värna om medborgarna i samhället. Likheten mellan 1912 och 1921 

när det kommer till emot-sidan var deras syn på dödsstraffet, och detta straffs brutaliserande effekt 

på medborgarna. Vad som poängterades starkare år 1921 var det faktum att tjänstemännen, vilka var 

tvungna att närvara vid utförandet av dödsstraffet, fick utrymme och även deras välmående togs i 
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beaktande. Majoriteten av för- och emot sidan 1912 samt för-sidan 1921 var ense om att statistik 

ifrån utlandet inte var något man borde förlita sig på. När det kommer till 1921 års emot-sida skiljde 

sig det något. Statistiken talade sitt tydliga språk. Avskaffandet skulle vara en självklarhet i Sverige 

när de jämförde med andra länders statistik.  

1912 lyftes det få argument gällande regeringshandlande i riksdagen, men den gemensamma 

nämnaren var att för-sidan menade att det var statens plikt att skydda sig mot dåd som kunde skada 

landet. År 1921 blev argumenten fler. Vad man menade då var att det inte skadade samhället att 

behålla dödsstraffet, då det fortfarande inte gick att utröna världskrigets konsekvenser i samhället. 

Straffets behövdes således för att stilla politiska brott. 1921 års emot-sida motsatte sig dock detta 

resonemang, då de trodde att problemen enbart skulle bli fler om dödsstraffet användes som 

politiskt straff.  

En av de stora likheterna mellan år 1912 och 1921 när det kommer till rättssäkerhet, var att för-

sidan använde bevisning och benådning som säkerhet för att oskyldiga inte skulle komma att 

drabbas av en dödsstraffsdom. Emot-sidan 1912 lyftes argumentet att fängelserna var i 

utvecklingsfasen för att axla dödsstraffets ansvar. År 1921 konstaterade man att fängelserna nått en 

sådan nivå att de nu var redo att göra detta fullt ut. Både 1912 och 1921 menade man att om mentalt 

instabila skulle råka ut för dödsstraffet, var det argument nog för att avskaffa det. Även denna 

punkt, gällande folks mentala hälsa var man bägge åren, på båda sidor, ense om att dödsstraffet inte 

fick drabba någon sinnessjuk.  
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Slutsats 
Riksdagsledamöterna i första kammaren år 1912 var av tre politiska åsikter. De högerpolitiska samt 

de konservativa var för dödsstraffets kvarvarande. De liberala var emot dödsstraffets kvarvarande. 

Riksdagsledamöterna i andra kammaren år 1912 var istället av tre olika politiska åsikter; 

högerpolitiska, liberala och socialdemokratiska. De liberala och socialdemokratiska var emot 

dödsstraffet, medan de högerpolitiska var för dess kvarvarande i strafflagarna. De ledamöter vilka 

framförde en plädering i första kammaren tillhörde till en majoritet de högerpolitiska, och således 

även åsikter för dödsstraffets kvarvarande. De flesta pläderande ledamöterna i andra kammaren 

tillhörde de liberala och socialdemokratiska, vilket i sin tur ledde till att emot sidan vara starkare än 

för sidan. I omröstningen år 1912 går det att se att ledamöterna i andra kammaren röstade i en 

majoritet emot, medan det i första kammaren röstades för dess kvarvarande, vilket även blev det 

slutgiltiga resultatet detta år.  

Riksdagsledamöterna i första kammaren år 1921 representerade fyra olika politiska åsikter, samt en 

partilös ledamot. Åsikterna var; högerpolitisk, oberoende liberal, liberal samt socialdemokratisk. 

Återigen, likt 1912, så var de högerpolitiska riksdagsledamöterna för dödsstraffets kvarvarande. 

Även detta år var de liberala samt socialdemokraterna emot dess kvarvarande. Den partilösa, 

riksdagsledamot Birger Ekeberg, var även han emot dödsstraffets kvarvarande. Ledamöterna i andra 

kammaren år 1921 tillhörde fyra politiska åsikter, samt återigen Birger Ekeberg. De politiska 

åsikterna var; högerpolitisk, liberal, bondeförbundet samt lantmänna- och borgarpartiet. Återigen 

var de högerpolitiska för dödsstraffets kvarvarande, medans resterande var emot. I omröstningen år 

1921 röstades lagförslaget igenom, detta trots att man i första kammaren till en majoritet av de 

pläderande ledamöterna var av åsikten att kvarvara dödsstraffet. I andra kammaren tillhörde 

majoriteten av de pläderande ledamöterna emot sidan.  

Under både 1912 och 1921 års debatter så stod de högerpolitiska för ett kvarvarande av 

dödsstraffet, medan resterande var emot. Viktigt att påpeka är även det faktum att inräknat i dessa är 

enbart de som framförde pläderingar i debatten. Vad som kan vara av vikt att påpeka är det faktum 

att de år 1912 röstade ner förslaget. År 1921 röstade de istället igenom förslaget, och man kan då 

ställa sig frågande till vad som kan ha legat bakom denna förändring i attityd i frågan över ett spann 

på enbart 9 år?  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Avslutande reflektion

Ser man till frekvensen av de argument som förekommer så är det år 1912 mer fokus på 

rättssäkerheten och humanismen i debatterna, där riksdagsledamöternas pläderingar i första 

kammaren domineras av just rättssäkerhet medan riksdagsledamöterna i andra kammaren har ett 

större fokus på humanism. År 1921 är fokus mer inriktat på enbart humanism hos 

riksdagsledamöterna i bägge kamrarna, vilket kan vara en anledning till dödsstraffets avskaffande. 

Människan stod i fokus.   

Vad man kan se i likheter och skillnader dessa åren emellan är att det inte finns så mycket 

skillnader, utan snarare går argumentation i samma spår. Hur kommer det sig då att dödsstraffet 

avskaffades år 1921, och inte år 1912? Kan det finnas bakomliggande orsaker som påverkar 

beslutsfattandet, och vilka är det i sådana fall?  Syftet med studien var att även söka och visa just 

bakomliggande orsaker till dessa likheter och skillnader riksdagarna emellan. Detta skall vi nu lyfta 

fram och göra ett försök att tydliggöra.  

Först och främst är det en klar skillnad som går att urskilja dessa två riksdagar emellan. År 1912 var 

den första riksdagsdebatten gällande dödsstraff efter vad som kom att bli det sista utförandet av just 

detta straff i allmän civilrätt. År 1921 hade det gått 11 år. Detta menar vi är en tydlig skillnad och 

orsak till att dödsstraffet inte avskaffades redan år 1912. Det kan vara så att de år 1912 såg en 

relevans i detta straff, då det låg såpass nära i tiden. 1921 var det inte så nära i tiden. Vi kan tyda att 

utvecklingen hade gått framåt på många plan, och man såg då istället att det fanns andra möjligheter 

än att döma någon till just dödsstraffet. Benådning hade nu fått en större betydelse än vad det haft 

tidigare. En av de stora anledningarna till det har vi lyckats tyda i det faktum att fängelsernas 

utveckling har tagit stora steg framåt från år 1912 till år 1921. Det får inte förbises att man redan år 

1912 diskuterade den ökade relevansen av sådana anstalter, men år 1921 var det ett faktum att dessa 

fanns och de skulle utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Sett till Mortensens teori gällande 

socioekonomisk bestämningsfaktor så kan vi vittna om att det går att finna en koppling mellan detta 

resonemang och den humanitära utvecklingen i samhället, där en ökad kunskap leder till ett sundare 

samhälle. Även Seths resonemang gällande statlig bestämningsfaktor, där han menar på att en redan 
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infångad brottsling inte utgör samhället någon större fara och att dödsstraffet just därför inte fyller 

en funktion, står i led med dessa tankar. 

Vad som inte får förbises är det faktum att det mellan dessa två riksdagar har infunnit sig ett 

världskrig. Vad som går att tyda i argumentation år 1912 är att för-sidan redan då talade om att det 

var av vikt att behålla dödsstraffet för att skydda sig emot dåd som kan komma att skada landet. År 

1921 menade för-sidan att det istället inte skulle skada att behålla dödsstraffet i strafflagarna, då 

man inte kunde utröna konsekvenserna av detta krig. Detta var de inte sena att antyda till i debatten. 

Problematiken med detta resonemang ser vi går att koppla till Mortensens teori gällande politisk 

bestämningsfaktor. De som oftast motsatte sig dödsstraffet under denna tid var främst 

vänsterbundna, och de som istället ville se dess kvarvarande i lagarna var högerbundna. Precis detta 

resonemang lyfter Mortensen, då hon pekar på det faktum att dödsstraffet löper större chans att 

avskaffas i en regering som är vänsterpolitisk än högerpolitisk. På så vis är det möjligt att detta var 

en anledning till att dödsstraffet inte avskaffades år 1912, utan istället 1921. Det vi tror är av vikt att 

poängtera är det faktum att världskriget kan ha haft en påverkan på dödsstraffetsdebatten, men att 

man istället borde se till de politiska majoriteterna om man vill tyda varför dess avskaffande ägde 

rum.  

Mortensen skriver att länder vilket utgår ifrån ”common law” har svårare att avskaffa dödsstraffet, 

än länder som inte gör det. Problematiken, gällande just denna typ av lagsystem, ligger i det faktum 

att folket påverkar domsluten i och med att de tilldelas jurytjänst. I Sverige har allmän rösträtt 

införts, men folket kan fortfarande inte påverka domsluten, och således inte lagarna. De kan 

däremot tillsätta politiker som står i led med deras åsikter. Således menar vi att det blir en 

demokratiskt representation i riksdagen, och folkets åsikt tar sin form i de politiker som blir valda. 

Något vi dock har reflekterat över under studiens gång är det faktum att Sverige år 1912 inte ännu 

hade infört allmän rösträtt, vilket vi idag ser som ett av kraven för att få kalla sig ett fullvärdigt 

demokratiskt land. År 1921 var första gången samhället tog steget och närmade sig den demokrati 

vi har idag, då den allmänna rösträtten tillämpades för första gången. I samband med att detta 

tillämpande så avskaffas även dödsstraffet.  

Mortensen menar att även nybildade demokratier, eller länder som nyligen blivit demokratier, har 

större möjlighet att avskaffa dödsstraffet ur sina strafflagar. Här ser vi vad som skulle kunna vara en 
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koppling. Eftersom att Sverige tog ett stort steg i demokratins tecken, i och med det ökade 

valdeltagandet som följde med den allmänna rösträtten, ökade också folkets tillhörighet till staten. 

Detta anser vi kan visa tecken på att man började bry sig om vilka som satt i riksdagen, mer än vad 

man gjort innan. Här ser vi vad som skulle kunna vara en av anledningarna till att dödsstraffet kom 

att avskaffas år 1921.  

En annan koppling som vi tror oss se är det att religion spelar en allt mindre roll i det moderna 

samhället när det kommer till dödsstraffet och dess vara eller icke vara. Bergman menar att det förr 

i tiden fanns ett samband mellan kyrka och stat i Sverige, vilket ledde till att de inverkade på 

lagutformningen. Mortensens teori lyfter en liknande tes, där hon menar på att ett lands 

majoritetsreligion i mångt och mycket påverkar landets värdegrund, och på så vis även dess lagar. 

Seth är inne på samma bana, då han menar att man förr i tiden använde gamla testamentet som en 

direkt lagbok. På senare dagar har man kommit att ifrågasätta detta sätt att tolka bibeln på, då det 

går emot den förlåtande Gudens mening. Ser man till dagens samhälle har det blivit alltmer 

sekulariserat. Kyrkan och staten påverkas inte av varandra på samma sätt som innan, vilket gör att 

lagarna alltmer har kommit att dikteras enbart av staten. Detta menar vi kan vara en anledning till 

avskaffandet av dödsstraffet i Sverige.  

Något vilket vi upptäckt under studiens gång är ledamöternas i mångt och mycket enade åsikter 

gällande avskräckningsteorin de båda åren. Vad vi menar med detta är att det i resultatet tydligt går 

att finna en differens mellan vänsterpolitiker och högerpolitiker, främst under år 1921. Återigen 

visar sig Mortensens teori, angående att en vänstervriden regering har lättare till att avskaffa 

dödsstraffet än en högervriden regering, ha en poäng. Denne differens vi tycker oss se är att det 

tydligt går att urskilja att högersidan använder sig avskräckningsteorin i syfte att kvarvara 

dödsstraffet, medan vänstersidan använder den som argument för dess avskaffande år 1921. År 

1912 däremot ansågs argumentet gällande avskräckningsteorin som ett utdött argument, och 

används knappt i debatten gällande dödsstraffets avskaffande. Vad detta kan bero på är svårt att sia 

om, men vi tror oss kunna se är en koppling mellan detta argument och de händelser som har 

beskrivits tidigare i diskussionen. Samhället, det vill säga folket och de händelser som påverkar 

dem, påverkar även politikerna. Detta går att utläsa tydligt i sättet de argumenterar på gällande 

avskräckningsteorins funktion i debatten. Det resonemang vilket Franck för, gällande en brottslings 

rationella förmåga, ter sig kunna spela en roll här. Han menar på att en brottsling sällan är medveten 
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om vilka konsekvenser som kan komma att följa en brottslig handling, och att avskräckningsteorin 

således inte har en funktion på dessa individer. Kanske var detta tankar man då hade börjat 

begrunda, i kombination med fängelsernas ökade utveckling och utbredning. Oavsett om så var 

fallet eller ej, är något vi tydligt kunnat se i de båda debatterna är att vare sig det är vänster- eller 

högerpolitiker som talar, så har det alltid varit i syfte att värna om samhällsmedborgaren. 

Under studiens gång dök tanken upp hos oss att jämföra de argument som fördes i riksdagarna år 

1912 samt 1921, med de som förs idag på internationell nivå. Kopplingar skulle kunna göras mellan 

debatterna år 1912 och 1921, med de som USA för idag för dödsstraffets vara eller icke vara. Vill 

man undersöka detta på en mer nationell nivå finns möjlighet till det. År 1921 avskaffades 

dödsstraffet i den allmänna civilrätten, men inte förens år 1973 avskaffades det i krigslagarna. Detta 

gjorde att Sverige hade kvar dödsstraffet i strafflagarna i mer än 50 år efter dess formella 

avskaffande. Vilka anledningar fanns till detta beslut? Det är något vilket hade varit intressant att 

undersöka.  

Vad man även hade kunnat undersöka är om partiernas politiska ställningstaganden står i led med de 

åsikter som riksdagsledamöterna, vilka representerar dessa partier, lyfter i debatterna. Om åsikterna 

hade skiljt sig på detta plan hade man även vidare kunnat undersöka om ledamöternas 

levnadsförhållanden påverkat deras ställningstaganden i debatterna.  

Avslutningsvis är det här värt att nämna problematiken gällande länderna Norge och Ungern. I 

Norges fall så återinfördes dödsstraffet under en kort tid för att straffa de som begått landsförräderi 

under andra världskriget, till exempel Vidkun Quisling. Detta är intressant för att Norge var då och 

är än idag en demokrati. Trots detta såg man en anledningen till att återinföra dödsstraffet. Detta 

pekar på att vissa handlingar är såpass extrema, att dess konsekvenser även de behöver vara 

extrema. I Ungerns fall, som idag alltmer börjar gå mot en alltmer totalitär parlamentarism, har 

dödsstraffet blivit en aktuell debatt igen. Detta visar då, som Mortensen nämner, att ju mer totalitärt 

ett land blir, desto benägnare blir dödsstraffets återinförande. Ser man istället till fallet Norge, vilket 

inte var och är idag totalitärt likt Ungern, så återinfördes dödsstraffet för att stabilisera oroligheter i 

landet efter andra världskriget. Vad vi kan tycka oss tyda är det faktum att även i demokratier, i de 

värsta av situationer, kan tvingas ta till det värsta av straff. Frågan är, kommer Sverige någonsin 

tvingas till ett sådant beslut?  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Bilaga 1: Kodningsschema 
I denna bilaga kommer de teman som ligger till grund för studien att redogöras för. En förklaring 

till varje tema kommer att ges, så att läsaren vet hur vi har tänkt då teman har skapats. 

Avskräckning 
Med avskräckning menas i vilken utsträckning dödsstraffet är avskräckande, vilket lyfts i 

debatterna. Detta är ett stort argument, och tilldelas därför ett eget tema.  

Humanism 

Med humanism menas argument som visar känsla och omtanke för medborgaren i samhället. T.ex 

att dödsstraffet är för brutalt för att någon människa skall behöva uppleva det.  

Teokratiskt vedergällning  

Med teokratisk vedergällning menas argument som visar en koppling mellan religion, i detta fall 

kristendomen, och staten. T.ex. citat ur bibeln som styrker en politisk åsikt.  

Internationellt perspektiv  

Med internationellt perspektiv menas argument där riksdagsledamöterna jämför Sveriges situation 

med andra länders. T.ex. att Norge avskaffat dödsstraffet, medan Sverige inte har det.  

Regeringshandlande 

Med regeringshandlande menas argument som visar på när staten skyddar staten, det vill säga vid 

t.ex. politiska brott.  

Rättssäkerhet 

Med råttsäkerhet menas argument som visar på hur staten skyddar folket, det vill säga medborgarna 

i samhället. Ett exempel är statens inrättande av fängelser istället för dödsstraff.  
Sinnestillstånd 
Med sinnestillstånd menas argument vilka berör medborgares psykiska hälsa. T.ex. att dödsstraffet 

inte skall få drabba någon som lider av mental ohälsa, då det inte går att bevisa att det är medvetna 

om sina handlingar. 
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Bilaga 2: Argumenten 

Första kammaren 1912  

Om dödsstraffets upphäfvande, Första kammaren, 24 April 1912, nr 28. 

Alfred Stärner (Liberal, emot dödsstraff) 
Argument: Avskräckning
• Försvaret för dödsstraffets bibehållande har blivit allt svagare med tiden. Man har släppt tanken 

på att dödsstraffet skall verka som avskräckande i samhället, som tidigare varit ett av de tyngre 
argumenten för dess vara.  87

Argument: Humanism
• Humanitet i lagarna kommer längre än brutalitet. Därför borde lagmännen och statsmännen vara 

förebilder för allmänheten, och avskaffa dödsstraffet.  88

Argument: Internationellt perspektiv
• Rättssäkerheten behöver inte äventyras om dödsstraffs avskaffas. Ser man till andra länder som 

gjort liknande, finns det ingen statistik som pekar på att denna skulle äventyras. Den varken 
minskas eller ökas.  89

Argument: Rättssäkerheten
• Ett av försvaren till att bibehålla dödsstraffet har varit samhällets rätt till nödvärnsrätt, som skydd 

för både folket, men även personal som arbetar nära brottslingarna. Går man dock närmare in i 
detta resonemang ser man att det inte är så starkt. Andra brottslingar än sådana som dömts till 
döden, så kallade återfallsförbrytare av ”mildare” brott, kan även de vara lika mentalt instabila 
som den som i en impulsiv handling dömts till döden. Hur gör man skillnad på brottslingar?  90

• Fängelsetekniken och fängelseanordningen har genomgått en stor utveckling under de senaste 
åren, vilket leder till att vi nu har anstalter som skyddar oss från brottslingar utan att ta deras liv. 
Tack vare denna utveckling av anstalter så har vi det skydd som vi behöver för att kunna avskaffa 
dödsstraffet.  91

• Dödsstraffet innebär en risk att en människa kan dömmas till döden, trots att hon är oskyldig. 
Detta har kommit att bli en viktig motståndare i opinionen mot dödsstraffets bevarande. Det blir 
då kontraproduktivt i den mening att den stat som skall skydda medborgarna i samhället istället 
tar deras liv.s.  92

Argument: Sinnestillstånd
• Problematiken med dödsstraffet är dess svårighet att avgöra en individs mentala hälsa, när denne 

utför sin brottsliga handling. Det kan vara av avundsjuka, hämnd eller under påverkan av 

 Första kammaren, 1912, s. 5187

 Första kammaren, 1912, s. 5688

 Första kammaren, 1912, s. 5289

 Första kammaren, 1912, s. 52-5390

 Första kammaren, 1912, s. 5391

 Första kammaren, 1912, s. 5492
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berusande substanser ett mord utförs. Det finns även sådana fall där brottsling inte själv vet 
motivet bakom sin handling, utan utför den i ett förvirrat, mentalt tillstånd.  93

Argument: Teokratisk vedergällning
• Staten äger inte människan, således inte heller rätten till dennes liv. Att avbryta någons liv står 

inte i led med de religiöst etiska betingelser som vi har i landet.  94

Herman Rogberg (Högerpolitisk, för dödsstraff)  
Argument: Avskräckning
• Avskräckningsteorin fungerar inte längre, utan det är bara ur en praktisk politisk statssynpunkt 

denna fråga kan angripas.  95

Argument: Rättssäkerhet
• Dödsstraffet är nödvändigt för att bevara rättssäkerheten, detta räcker för att bevisa dess 

funktion.  96

• Folket anser att dödsstraffet är viktigt för samhället. Behovet finns för att skydda folk på landet, 
speciellt nämndemännen, på grund av att polisväsendet inte har resurser att nå ut över hela riket. 
Dödsstraffet ger de fredliga medborgarna ett skydd mot alla dess slag av brottslingar är av den 
typen att de begår våldsdåd, vilket kan leda till dödsstraff.  97

• Dödsstraffet kan och kommer aldrig kunna verkställas på en oskyldig medborgare, tack vare 
folkets röst och konungens benådningsrätt.  98

Bror Alfred August Petrén (Liberal, emot dödsstraff) 
Argument: Avskräckning
• Dödsstraffets avskräckande kraft är överskattad idag, då en brottsling oftast planerar att inte bli 

upptäckt i sitt dåd och därför inte kan föreställa sig straffet som ett resultat.  99

• Frågan är om inte livstids straffarbete har en större avskräckande effekt än dödsstraffet, då det 
inte finns möjlighet till benådning i ett sådant fall.  100

Argument: Humanism
• Att ta en individs liv är ovärdigt ett såpass civiliserat samhälle som vårt. Tvärtom är det vår plikt 

att skydda andras liv. Dock kan brott som begås inom anstalternas murar kräva något hårdare 
straff för att skydda fångvårdspersonalen.  101

Argument: Sinnestillstånd
• En brottsling som inte är vid sina sinnes fulla bruk får aldrig bli offer för dödsstraffet, hur farlig 

personen i fråga nu än är. Istället skall denne få en möjlighet att intagas på sinnessjukanstalt.  102
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• I riket har det innan varit dåligt med anstalter för sinnessjuka och således har inte folkets säkerhet 
varit garanterad. Detta åtgärdas inom kort då Säters Hospital öppnar en fast avdelning med mer 
fängelseliknande struktur, avsett för de farligare och mer rymningsbenägna patienterna. 
Inrättandet av anstalter för sinnessjuka ger således patienten en möjlighet att återigen få integreras 
i samhället, utan att vara en fara för folket.  103

Klas Hugo Bergendahl (Konservativ, för dödsstraff) 
Argument: Rättssäkerhet
• Fängelsestraff skall ges till de som har en möjlighet att bli fria genom benådning, och inte vara en 

fara för samhället. För de övriga brottslingar, de som är de farligaste, skall dödsstraffet finnas som 
skydd för allmänheten. Skulle de istället bli satta i fängelse så finns det inga garantier för att de 
inte tar hjälp av utomstående brottslingar för att genomföra brott inom anstaltens murar.  104

• Det skall för staten vara en plikt att skydda de individer i samhället som inte är brottslingar. 
Dödsstraffet är en nödvändighet för att upprätthålla det, om så en hård nödvändighet. Det är ett 
maktpåliggande som tillängas staten för att kunna skydda de oskyldiga medborgarna och trygga 
deras säkerhet från brottslingars fallenhet.  105

Lars Stendahl (Högerpolitisk, för dödsstraff)
Argument: Avskräckning
• Dödsstraffet är avskräckande, vad man än säger. Det är till och med avskräckande för brottsling 

själv.  106

Argument: Humanism
• Att avskaffa dödsstraffet tar bort skyddet från de svaga i samhället. Detta vore olämpligt av 

humanitära skäl, då man inte tar hänsyn till den som utsätts för brottet utan enbart för brottslingen 
själv.  107

Argument: Regeringshandlande
• Staten har rätt till nödvärn för att skydda sig, samt även rätt till självförsvar mot de grova 

brottslingarna. Man bryter därför inte mot några humanitära regler om endast använder straffet i 
nödvärn.  108

Johan Thyrén (Liberal, emot dödsstraff)
Argument: Internationellt perspektiv
• Det går inte att jämföra statistik ifrån Spanien med hur situationen är i Nord Europa. Det 

sydländska temperamentet och mentaliteten är av naturen hetsigare än det Nord Europeiska.  109

Argument: Rättssäkerhet
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• Förr i tiden var dödsstraffet en nödvändighet, i form utav nödvärn, för att skydda sig mot 
brottslingar. Man hade inte tillgång till stora fängelser i den utsträckning vi idag har, och således 
var dödsstraffet det skydd man fick förlita sig på.  110

Argument: Sinnestillstånd
• Erfarenheten påvisar att i fall där sinnestillståndet inte är normalt hos en brottsling, och denne 

frias från ett eventuellt dödsstraff, så försvinner många brott från dödsstraffets omfång. Skulle 
man istället avrätta en människa som inte har ett normalt sinnestillstånd så  kan det i efterhand 
komma fram att denne var just sinnesförvirrad, vilket aldrig skall få ligga som grund för ett 
dödsstraff. Det är således inte rättvist mot rättsväsendet att behöva göra en sådan svår tolkning.  111

Lars Emil Gezelius (Högerpolitisk, för dödsstraff)
Argument: Regeringshandlande
• Dödsstraffet skall kunna drabba den som begår landsförräderi.  112

Argument: Teokratisk vedergällning
• De religiösa skälen talar sitt tydliga språk; Man får inte ta någon annan liv. Men, om det finns ett 

behov av att skydda sig som stat, och sitt samhälle, borde dödsstraffet finnas kvar.  113

Ernst Trygger (Högerpoltisk, för dödsstraffet)  
Argument: Internationellt perspektiv
• Vad Italien beträffar har det sagts att de inte längre använder dödsstraffet, utan istället dömmer 

mördare till livstids straffarbete. Ett straffarbete så hårt att de oftast resulterar i döden för dessa 
brottslingar. Detta avskräcker folk från att begå grova brott. Så även i Sverige.  114

Argument: Regeringshandlande
• Individer finns som är villiga att ta till vilka medel som helst för att göra sin politiska åsikt hörd, 

däribland anarkismen. Dödsstraffet behövs för att hålla dessa politiska extremister i schack. Detta 
bör man ha i åtanke innan man tager beslutet att avskaffa dödsstraffet.  115

Argument: Rättssäkerhet
• Man kan tycka att livstids straffarbete är ett straff lika hårt som dödsstraff, vilket gör att samhället 

inte har ett behov av dödsstraffet. Så kan fallet vara med enstaka brottslingar, och detta är just 
problemet. I teorin kan det fungera att ersätta dödsstraff med livstids straffarbete, men i praktiken 
borde man se till varje enskilt fall.  116
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Andra kammaren 1912 

Angående dödsstraffets upphäfande, Andra kammaren, 24 April 1912, nr 35.

Gustav Albert Petersson i Lidingö (Högerpolitisk, För Dödsstraff)
Argument: Avskräckning
• Det avskräckande syftet med dödsstraffet är enligt många en föråldrad tanke. Detta motsätter jag 

mig och öppet erkänner att dödsstraffets bibehållande har en kraftigt varnande, återhållande och 
avskräckande verkan.  117

• En yrkesbrottsling vet alltid om riskerna med sitt handlande, något vilket en icke-yrkesbrottsling 
aldrig vet inom sitt yrke. Yrkesbrottslingen vet att han riskerar sitt liv, detta gör oftast inte en 
vanlig yrkesman.  118

Argument: Internationellt perspektiv
• Stormakterna i världen har valt att behålla dödsstraffet då det ses som en statsnödvändighet. Så är 

även fallet i de modernaste länderna. Tyskland är ett av dessa länder, vilket jag måste påpeka är 
ett land väldigt likt vårt.  119

• Man måste vara mycket varsam när man drar slutsater utifrån internationell statistik, vare sig man 
är för eller emot dödsstraffet. Detta därför att det allt som oftast är mycket exceptionella 
förhållanden som ligger bakom varje individuellt brott, där motiven är starka och olika från fall 
till fall.  120

Argument: Rättssäkerhet
• De svenska medborgarna erkänns sedan gammalt som ett folk med ett stort rättsmedvetande och 

det blir ej tillfredställt om de inte ser att de värsta av brott resulterar i de hårdaste av straff. Jag 
tvivlar på att det svenska rättsmedvetandet skulle nöja sig med att fruktansvärda brott inte följs av 
dödsstraff.  121

• Om allmänheten ser att ett grovt brott har begåtts, kräver rättsmedvetandet att det yttersta straffet 
åberopas, ja, då krävs det också att det utförs. Jag har nu uppfattningen att folket vill behålla 
dödsstraffet då rättvisan måste tillfredsställas å de svåraste av brott. Därför måste dödsstraffet 
vara kvar i lagen.  122

Jacob Pettersson i Södertälje (Liberal, emot dödsstraffet)
Argument: Avskräckande
• För att dödsstraffet skall fungera i avskräckande syfte, kräver det att brottslingen är medveten om 

konsekvenserna av sitt handlande. Är denne inte det, fyller det inget syfte.  123
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Argument: Humanism
• Strafflagstiftning skall vara av sådant slag att den tar och visar aktning för människolivets värde, 

och just därför skall dödsstraffet försvinna ur vår strafflag för att göra detta möjligt.  124

• Den organiserade samhällsmakten skall vara ledande när det kommer till att vara en förebild för 
folket. Därigenom skall de taga initiativet när det kommer till att avskaffa dödsstraffet, för att visa 
medmänskligt och humanistiska drag. På så sätt blir den organiserade samhällsmakten en 
reflektion av hur samhället i helhet skall vara och agera, därav hoppas vi på att en minskad råhet 
och brutalitet i samhället råda.  125

Argument: Internationellt perspektiv
• Argumentet att dödsstraffet skulle verka i avskräckande syfte fungerar inte. Det begås mer mord i 

Spanien än i Norge trots att Spanien har dödsstraffet kvar fast Norge inte har det. Slutsatsen blir 
då att dödsstraffets kvarvarande istället ökar de grova brotten då man i Norge inte alls kan se 
någon ökning av grova brott efter dödsstraffets avskaffande istället tvärt om.  126

Argument: Rättssäkerhet
• Att välja att låta brottslingar leva genom livstids straffarbete har påståtts kunna vara en fara för 

personalen på anstalterna. Detta är fel. Då endast 3 av 37 våldsbrott har begåtts av fångar som 
tjänar ett livstidsstraff i fängelserna, och endast en dödsdömd fånge av dessa, finns det inga 
belägg för att dessa skulle vara farligare än de andra fångarna.  127

Argument: Sinnestillstånd
• Det påstås finnas två utvägar när det kommer till sinnessvaga som har begått ett mord. Antingen 

skonar man den, eller så avrättar man den. Väljer man alternativ ett, skonar man dem som har 
begått de grövsta av brott. Väljer man alternativ två, skonar man samhället från individer som inte 
kunnat anpassa sig till samhällsförhållandena. Att välja att avrätta dessa för att göra det bekvämt 
för samhället är fel, och det borde tas under allvarligt övervägande att inte göra så.   128

Emil Kristensson (Socialademokrat, emot dödsstraff)
Argument: Avskräckning
• En person vars sinnestillstånd blivit påverkat av att sitta inspärrad i en cell, skall ej ha någon som 

helst möjlighet att påverka det svenska rättsväsendet och dess straffrätt i det ögonblick 
dödsstunden är kommen. Det leder till att brottslingar vilka är inspärrade på anstalter, i väntan på 
döden, inte går att lita på i sin utsago. Därav faller avskräckningsargumentet.  129

Argument: Humanism
• Detta straff är förfärligt brutalt, och det är pinsamt för de statliga ämbetsmän som måste närvara 

vid denna handling.  130

Argument: Internationellt perspektiv
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• Dödsstraffets anhängare menar att kvarvarandes av straffet ger staten en större auktoritet. Detta är 
inte korrekt. Ser man till de länder vilket har avskaffat dödsstraffet, så har dess auktoritet inte 
minskat i sitt slag. Det består likadant.  131

Argument: Rättssäkerhet
• Det sägs att beroende på situationen kring brottet, och hur media har valt att framhäva det 

begångna brottet med sina uppskakande bilder och braskande rubriker, så skall benådningsrätten 
anpassas. Det är inte lämpligt att föra ett resonemang, där media och folket påverka staten i sitt 
beslutstagande.  132

• En brottsling som begår brott gör allt denne kan för att undvika konsekvenserna för sitt 
handlande, då dödsstraffet finns som möjlig konsekvens. Dock har vi i Sverige ett såpass 
utvecklat polisväsende, att vi med gott mod kan avskaffa det utan att det får några ytterligare 
konsekvenser för samhället.  133

Anders Viktor Isaksson (Högerpolitiker, för dödsstraff)
Argument: Teokratisk vedergällning
• Bibeln har en stark auktoritet i denna fråga. Ser man till först moseboken 9:6 säger Gud att den 

som utgjuter människoblod, hans blod skall också av människor utgjutas. Om någon som har 
bibeln till sin auktoritet och röstar för dödsstraffets avskaffande så skall han veta att han röstar 
direkt mot Jesus ord.  134

Anders Olsson i See (Liberal, emot dödsstraff)
Argument: Teokratisk vedergällning
• Jesus sade att om någon slår dig, så vänd då andra kinden till istället för att utgjuta dennes blod. 

Detta sade han när han talade om lagen och hur lagen skulle tillämpas.  135

Ulrik Leander (Liberal, emot dödsstraff)
Argument: Avskräckning
• När en individ börjar smida sina hemska planer om att begå mord, tänker denna sällan på 

konsekvenserna denna handling kan få. Istället härskas denne av onda tankar, hämndkänsla, 
försvarsbegär eller vad det nu än kan vara för känslor denne känner.  136

• Skulle brottslingen tänka på konsekvenserna av sitt handlande så hade högst antagligen tanken på 
ett livstids straffarbete varit nog för att avskräcka denne från att begå sitt brott.  137

Argument: Humanism
• Livstidsfångar sköter sig bättre än andra brottslingar på anstalterna, då de vet att de har en 

möjlighet att i framtiden få en möjlighet att åter komma ut i samhället. Det hade då varit dumt att 
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döma dem till döden om de sedan visar sig att de sedan hade möjlighet att åter bli laglydiga 
medborgare.  138

• Då en individ har begått ett brott, ställer sig opinionen emot hon å det hårdaste. Dödsstraff yrkas 
direkt. När tiden har gått, lugnar samhället ner sig och istället beklagar de sig över brottslingens 
situation. Just därför får vi inte fästa oss alltför mycket vid den allmänna opinions initiala känsla, 
utan istället det verkliga behovet vilket kan leda till ett mildare straff.  139

Johan Peter Igel (Liberal, emot dödsstraff) 
Argument: Humanism
• Då man förr i tiden inte hade tillgång till fängelse och andra liknande anstalter, var man tvungen 

att använda sig av dödsstraffet. Idag har vi kommit såpass långt att vi kan oskadliggöra dessa 
farliga brottslingar för samhället på ett sådant sätt att deras liv kan besparas. På så sätt kan man ha 
ett gott samvete över att besparat en människa sitt liv.  140

• Vi som stat måste visa såpass mycket medlidande med vårt folks missgärningar, att vi hellre ger 
dessa en chans i förvaringsanstalter än att ta deras liv.  141

• Kan vi verkligen veta av de som har blivit avrättade, vilka som icke var vid sitt sinnes fulla bruk? 
Istället för att avrätta och överträda lagen i ett sådant fall, är det bättre att vi förvarar 
brottslingarna i anstalter så gott det går.  142

Första kammaren 1921 

Om dödsstraffets avskaffande, Första kammaren, 7 Maj 1921, nr 32.

Greve Jacob Spens (Högerpolitisk, för dödsstraff)
Argument: Avskräckning 
• Dödsstraffet i sig är mer avskräckande än livstidsstraffet, där brottslingen vet att han har en 

möjlighet till benådning.  143

• Dödsstraffets kvarvarande är ett måste för att skydda vår tjänstemän i samhället, så som 
landsfiskaler, fjärdingsmän, postiljoner samt brevbärare. Även ensamt boende på landsbygden har 
nytta av dödsstraffets avskräckande kraft, där polisväsendet inte alltid har möjlighet att nå ut.  144

Argument: Internationellt perspektiv
• Den statistik som utskottet förlitar sig på, men vilket även justitieministern gör, är föråldrad då 

den är sen innan världskrigets början. Statistik som kommer ifrån tiden då vi hade ett världskrig 
går inte heller att förlita sig på, då våldsbrotten sköt i höjden under denne händelse. Därför går det 
inte att förlita sig på statistiken.  145
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Argument: Rättssäkerhet
• Dödsstraffet har länge sett som samhällets nödvärnsrätt, alltså det yttersta medlet för att 

upprätthålla statens auktoritet. Att denna nödvärnsrätt inte skulle vara behövlig i vårt land har 
utskottet inte påvisat eller gjort sannolikt för oss här idag. Tvärtom finns en råhet och en 
förvildning av sinnena som blivit ett resultat av världskriget.  146

• Svea Hovrätt påvisar att det i vårt samhälle råder en stor osäkerhet, och att vi därför inte kan 
avskaffa dödsstraffet här idag.  147

• Påpekas bör att dödsstraffet idag används mycket sällan som straff, endast 15 personer sedan 
1865 har dömts till döden. En säkerhet är att konungen har benådningsrätt vilket leder till att inget 
dödsstraff får utföras utan att ha gått förbi han. Därför kan inga oskyldiga drabbas.  148

Assar Emanuel Åkerman (Oberoende liberal, emot dödsstraff)
Argument: Humanism
• Under senare delen av 1700-talet utfärdades 1300 dödsdomar i Sverige. Sedan dess har antalet 

utfärdade dödsdomar bara minskat, och idag är det ytterst sällan man ser ett dödsstraff utfärdas. 
Straffet har nästintill tagits ur bruk, och borde således så göras.  149

• Brottslingar som döms till livstids straffarbete har möjlighet att bättra sig. Detta exempel har jag 
sett med egna ögon där en dömd till just detta straff blivit ett mönster för fångarna på anstalten. 
En bättre karl hade de inte enligt fängelsepersonalen. Mannen hade blivit djupt religiös och 
ångrade innerligt sina handlingar. Människor kan bättra sig, vilket detta fall visar.  150

Argument: Regeringshandlande
• Väljer man att ha kvar dödsstraffet i krigsartiklarna, och vid ett uppror använder sig av denna 

lagstiftning, skulle det nog istället för att gynna samhället enbart skapa motsättningar.  151

Argument: Rättssäkerhet
• Benådning är ett verktyg som skall användas i alldeles särskilda fall och under försvårande 

omständigheter. Att ha kvar dödsstraffet och inte utfärda domen skulle i sådana fall leda till att 
benådningen används på fel sätt och således inte befinna sig i något gott tillstånd för vårt 
rättsväsende.  152

Argument: Teokratisk vedergällning
• ”Min innerliga övertygelse är, att i samma mån som staterna, under medvetande av sitt rätta mål, 

fortgå på den äkta humanitetens bana, d. v. s. i samma mån som de kristnas i detta ords stora och 
sanna betydelse, i samma mån skola alla de straff, som kräva, icke människors förbättring, utan 
människors blod, bliva en styggelse även på jorden.”  153
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Axel Herman Georg Rogberg (Högerpolitisk, för dödsstraff)
Argument: Avskräckning
• På landet, där befolkningen är gles och polisväsendet inte så utbrett, fyller dödsstraffet en 

funktion genom att instinktivt tillbakahålla brottslingar från att begå brott samtidigt som det 
skyddar de som bosatt sig på landet.  154

Argument: Rättssäkerhet
• Dödsstraffet ger den enskilde och laglydige medborgaren en känsla av säkerhet, och därför bör 

man icke heller avskaffa dödsstraffet.  155

• Om nu dödsstraffet skulle avskaffas, mot våra förväntningar, så skulle de grova brotten under de 
närmaste åren öka i det här landet, den saken är säker. Det skulle leda till att allmänheten höjde 
sina röster och kräva återinförandet av dödsstraffet i våra lagar. Allmänheten, åtminstone de på 
avlägsna orter, skulle behöva förse sig själva med försvarsmedel och vi skulle se en ökning av 
dödandet i nödvärn  eller under utövande av nödvärnsexcess. Därför är avskaffandet av 
dödsstraffet i dessa tider en omöjlighet.  156

Birger Ekeberg (Partilös, emot dödsstraff)
Argument: Humanism
• De som har varit tvungna att närvara vid ett dödsstraff, har de alla sagt att de bävat för den 

uppgiften. Skola vi inte skona dessa individer från att behöva utsättas för denna mentala terror 
som åsynen av ett dödsstraff ändå måste anses vara?  157

Argument: Internationellt perspektiv 
• Norge har avskaffat dödsstraffet, tror ni då att det är någon skillnad på den svenska landsbygden 

gentemot den norska landsbygden? Det går inte att påvisa någon typ av fara med dödsstraffets 
avskaffande, och således inte heller i detta fallet.  158

Argument: Regeringshandlande
• Jag tror inte att det skulle vara klokt att behålla dödsstraffet såsom ett speciellt politiskt straff, då 

det gäller att bemästra oroligheter av en sådan art på annat vis.  159

Argument: Rättssäkerhet
• Sen 1910 har det gått 11 år utan att något dödsstraff har verkställts. Detta ständiga benådande som 

ersatt utförandet av detta brutala straff är bevis nog för att lagen ställts mot det allmänna 
rättsväsendet. Man borde istället se till att dessa två faktorer blir jämbördiga.  160

Argument: Sinnestillstånd
• ”Man säger, att om man obehörigt satt in en person i fängelse, är detta någonting, som man i viss 

mån kan göra gott igen, men har man tagit hans huvud, kan detta aldrig gottgöras.” Jag erkänner 
att faran för att en person som blir oskyldigt dömd i Sverige vara väldigt liten, däremot får man ta 
i beräkning att de personer som är sinnesförvirrade och som inte kan ses ansvariga för sina 
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gärningar kan drabbas.  161

Jacob Larsson (Liberal, emot dödsstraff)
Argument: Humanism
• Så som fångvårdsstyrelsen har sagt så innebär dödsstraffet det allra högsta form av brutalitet i vårt 

samhälle. Då kan man väl med fog påstå att denna form av brutalitet är moralistiskt förkastligt.  162

Carl Romanus (Socialdemokrat, emot dödsstraff)
Argument: Humanism
• Om man dömer en kvinna som är havande till döden, men väntar med att utföra domen tills denne 

har fött sin barn, och efter det tar hennes liv, vad ska då denna lilla individ tycka om det samhälle 
den växer upp i som tagit dennes mors liv? Detta är ett typiskt exempel på 1700-tals humanitet. 
Det är föråldrat.  163

• De som närvarar vid dödsstraffens utförande, får med sig sådana ohyggliga känslor, att de aldrig 
bliva sig själva igen.  164

• En person som är i sin ungdom kan inte värja sig för de intryck denne får av samhällets farliga 
uppmaningar. Således kan man inte döma en ungdom till döden.  165

Ernst Trygger (Högerpolitisk, för dödsstraff)
Argument: Humanism
• Man säger att de fångar som är dömda till livstids straffarbete är de snällaste av alla fångar. Detta 

må så vara fallet, men tror ni inte, att det kan bero på att de blivit slappa och medgörliga ju äldre 
de har blivit.  166

• Dåden som dessa grova brottslingar utför, ses av allmänheten så mycket värre än vad dödsstraffet 
skulle innebära för dessa individer som utför sådana dåd. Därför fyller dödsstraffet en funktion, 
för folket.  167

Argument: Regringshandlande 
• Då vi kritiserar de tidigare generationer som haft dödsstraff i sin strafflag, skall man vara mycket 

varsam. Vi vet inte inte hur deras förhållanden var i samhället då, och hur de levde då de stiftade 
sina lagar.  168

• Det kan förefalla som om dödsstraffet spelat ut sin roll. Vad man dock måste tänka på är om tiden 
verkligen är inne för detta nu. Inte skulle det skada oss att avvakta och se hur förhållandena i vårt 
samhälle är innan vi definitivt avskaffar det.  169
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• En stat kan avskaffa dödsstraffet då det oftast kan vila på belägringstillståndets makt. Denna makt 
kan inte Sverige åberopa då vi inte har den i våra lagar, därför fyller dödsstraffet en funktion i vårt 
samhälle.  170

Argument: Rättssäkerhet
• Den nuvarande tiden gör det olämpligt att avskaffa dödsstraffet, när vi inte vet krigets 

konsekvenser på vårt samhälle, i from av råhet och förvildning, som det kan komma att få.  171

Johan Österberg (Högerpolitisk, för dödsstraff)
Argument: Avskräckning
• Avskräckningsteorin är inte ett bra argument gällande dödsstraffets vara eller icke-vare. Däremot 

är dödsstraffet till för att förbättra brottslingarnas vilja, då man kan använda återfallsförbrytare 
som exempel för andra brottslingar med hjälp av dödsstraffet.  172

Erik August Enhörning (Högerpolitisk, för dödsstraff)
Argument: Internationellt perspektiv
• Folk anser att dödsstraffet är ett skydd mot dårars ohyggliga handlingar, därför borde väll 

dödsstraffets avskaffande inte vara nödvändig. Att dödsstraffet är borttaget i Norge är inget 
tillräckligt starkt argument för att avskaffa dödsstraffet, då det fortfarande i båda dessa länder 
förekommer grova brott.  173

Andra kammaren 1921 

Ang. dödsstraffets avskaffande, Andra kammaren, 7 man 1921, nr 39.

Carl Hederstierna (Högerpolitisk, för Dödsstraff)
Argument: Avskräckning
• Att en brottsling inte skulle tänka på konsekvenserna av sitt handlande är för mig en orimlig 

tanke. Detta kan man alltså inte påstå och använda som argument.  174

Argument: Humanism
• ”Och slutligen, att jämföra olika folk med varandra, då det ena folket är eldigt och passionerat 

och där kniven, eller vad man har för mordverktyg, snart är framme, medan det andra folket är 
lugnt och sansat och tänker sig för, innan det handlar, att, som sagt, jämföra dessa folk, som leva 
under olika betingelser, med varandra och ur de olika ländernas brottsmålsstatistik draga fram 
den omständigheten, att det efter dödsstraffets avskaffande icke har blivit en ökning av brotten 
utan snarare tvärtom och säga, att detta visar, att dödsstraffets avskaffande icke haft någon 
inverkan, det kan åtminstone icke på mig verka övertygande.”.  175
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• Dödsstraffet slår igenom hela folket när staten utfärdar ett sådant. Staten måste säga ifrån att ett 
mord är ett såpass säreget brott, att staten inte kan förbi se det. Det tränger då in i folkets 
medvetande att ta en annan människas liv, är något som är ohyggligare än alla andra brott.  176

• Att ta bort dödsstraffet för att humanisera våra lagar låter rimligt, men, är det speciellt humant att 
ta bort dödsstraffet och på så sätt låta brottslingar gå lös på oskyldiga medborgare som bara 
utföra sina plikter.  177

• Jag är den förste att hoppas att tiden måste komma då sederna blivit förmildrade och respekten 
för människolivet ökat såpass att man kan enas om att ta bort dödsstraffet. Men, tiden är ännu 
inte rätt.  178

Argument: Internationellt perspektiv
• I länder som har avskaffat dödsstraffet går det inte att urskilja i statistiken att de grövre brotten 

skall ha ökat. Dock väljer folk att hänvisa till denna statistik i sin argumentation emot 
dödsstraffet. Vore denna statistik fullt övertygande, hade även jag ställt mig på deras sida, men, i 
mina ögon har den inte en sådan övertygande verkan. Det kan finns andra motiv som ligger 
bakom en sådan förändring, och inte bara dödsstraffets avskräckande verkan.  179

Argument: Regeringshandlande
• För oss är däremot saken klar och vi är alla överens om att för att rättsordningen skall kunna 

uppehållas, skall vi staten kunna ta en brottslings liv.  180

Jakob Pettersson i Södertälje (Liberal, emot dödsstraff)
Argument: Humanism
• En person som är i begrepp att begå ett grovt brott tänker inte så mycket på vilket straff som 

skulle kunna komma till följd av detta. Han hoppas nämligen på att inte bli upptäkt och att istället 
komma undan med sina gärningar. Dessa personer är oftast av sådan brutal karaktär att för dem 
spelar andra människor liv inte någon roll, och än mindre om de själva får sätta livet till för sina 
gärningar. Därav är dödsstraffets kvarvarande meningslöst.  181

• Huvudsaken är inte att straffet motsvarar brotts dignitet, utan det faktum att brottsling blir 
ertappad och dömd till ett allvarligt straff är viktigare.  182

Argument: Rättssäkerhet
• Så länge dödsstraffet finns kvar i våra strafflagar, kommer risken finnas att en oskyldig drabbas 

för ett brott som denne inte har begått.  183
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Alexander Thore (Högerpolitisk, för dödsstraff)
Argument: Avskräckning
• I den stund då brottslingen planerar sitt dåd, kan han, om så bara för en sekund, ägna en tanke åt 

det faktum att ett straff så som dödsstraffet finns i våra strafflagar. Detta kan bli ett återhållande 
moment i brottslingens planerande.  184

Argument: Internationellt perspektiv
• Statistiken ifrån utlandet skall ses på med kritiska ögon, då det gäller statistik ifrån de romanska 

länderna. Ett svenskt fångvårdssystem, tillämpat med svensk humanitet, skulle kunna kasta om 
dessa siffror totalt, då till exempel Italiens straffarbete oftast resulterar i döden för brottslingen.  185

Birger Ekeberg (Partilös, emot dödsstraff)
Argument: Humanism
• Dödsstraffet har som uppgift att skydda och visa aktning för människolivet. Det denna tanke som 

låg bakom att avrättningarna gick från att vara samhälleliga skådespel till att vara inneslutet på 
fängelsegårdarna. Samma tanke bör således vara skäl nog att ta steget fullt ut och avskaffa 
dödsstraffet.  186

• Vid varje dödsdoms genomslag, krävs närvarande av en statlig tjänsteman. De känner bävan för 
en sådan uppgift, och ska således inte behöva utsätta för det ens en gång.  187

Argument: Rättssäkerhet
• Dödsstraffet behövs inte för att skydda samhället mot brottslingarna, då fängelsets utveckling är 

på sådan hög nivå att det kan ersätta straffet.  188

• De som attackerar tjänstemän, så som fångvårdare och dylika, är allt som oftast sinnessjuka. 
Ingen tycker väll att man kan avrätta dessa fångar på dessa premisser, enbart för att skydda 
tjänstemännen. Att avrätta dessa skulle innebära en brutalisering, och människolivets värde leds 
in på banor där ingen kan förutspå slutet.  189

Theodore af Ekenstam (Högerpolitisk, för dödsstraff)
Argument: Regeringshandlande
• Vi är idag inte mogna att ta det beslut gällande lagstiftningen vilket skulle peka på dödsstraffets 

avskaffande. Istället skall vi fortgå på den bana vi är och endast ha detta straff som medel i 
yttersta nödfall.  190

Argument: Rättssäkerhet
• Det måste finnas ett yttersta medel för staten för att skydda sitt eget och sina medborgares liv. Tar 

man bort dödsstraffet så underminerar man statens grundvalar. Det är nyttigt att ha detta straff 
som yttersta medel i ovanligt råa och grymma fall.  191
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Argument: Teokratisk vedergällning
• Då det kommer till dödsstraffets avskaffande har jag bara en sak att säga: ”må herrar mördare 

göra början.”  192

Sven Bengtsson i Norup (Liberal, emot dödsstraff)
Argument: Avskräckning
• Jag vill betona att det finns två typer av människor, de impulsiva och de som planerar. Ingen av 

dessa två fungerar avskräckningsteorin på. Den som planerar funderar inte över straffet, då den 
inte tror sig åka fast. Den som impulsivt handlar är impulsiv och hinner inte tänka på 
konsekvenserna.  193

Argument: Humanism
• Jag menar att det inte anstår samhället att söka tillfredställelse i hämndkänslan på medmänniskor 

genom att ta deras liv, då vi i dagens samhälle har andra medel som skyddar oss.  194

Ulrik Leander (Liberal, emot dödsstraff)
Argument: Avskräckning
• Få brottslingar tänker nog på konsekvenserna i det ögonblick de begå brotten, utan istället 

genomför dem det med passion. Därför fungerar inte avskräckningen.   195

• En brottsling tror naturligtvis att han i sin handling skall lyckas med sin plan, och undkomma 
straff. Det är helt naturligt att människor resonera på detta sätt, och just därför fungerar inte 
avskräckningsteorin eftersom fångarna själva säger att de inte tänkt i dessa banor då det utförde 
dådet.  196

Argument: Rättssäkerhet
• Så länge dödsstraffet finns kvar, kommer det att tillämpas olika under olika tider. Så det kan 

hända att mildare brottslingar får tappa huvudet medans grövre kan få behålla sitt. Därför är 
dödsstraffet inte ett effektivt och korrekt straff.  197

Jonas Nikolaus Svedberg (Bondeförbundet, emot dödsstraff)
Argument: Avskräckning
• Dödsstraffet har ingen betydelse när det kommer till avskräckning, då vi sedan 1910 har benådat 

alla de som dömts till döden. Därför vet alla brottslingar om att dödsstraffet i Sverige inte har 
någon verkan, då det inte tillämpas längre. Snarare är det raka motsatsen till avskräckande.  198
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Gustaf Adolf Björkman i Norrköping (Högerpolitisk, för dödsstraff)
Argument: Avskräckande
• Jag anser att samhället bör ha kvar dödsstraffet, då individer redan i sina unga dagar veta med sig 

att som ett resultat av ett svårt brott, följer ett svårt straff.  199

Argument: Internationellt perspektiv
• Det har åberopats statistik från andra länder i dagens debatt. Vad som måste tänkas på är det 

faktum att denna statistik härstammar i en tid innan de världshändelser som vi nu haft i vår tid. 
Därför borde vi avvakta lite, innan vi förlitar oss på statistik överlag.  200

F.E.A Block (Lantmänna- och borgarpartiet, emot dödsstraff)
Argument: Avskräckning
• Livstids straffarbete borde vara avskräckande nog för en normal brottsling, och den som inte är 

normal utan har ett svagt sinnestillstånd låter sig avskräckas lika lite av livstids straffarbete som 
av dödsstraffet självt.  201

Argument: Rättssäkerhet
• Om man hade kunnat påvisa att en individ som begått ett brott inte var vid sina sinnes fulla bruk 

så hade jag röstat för att bibehålla dödsstraffet. Dock, anser jag, att man med full visshet inte kan 
reda ut det. Just därför anser jag mig behöva rösta för dess borttagande.202
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