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Summary 

People die on a daily basis due to sickness, old age or accidents, but how 

many die because of a death sentence? A few centuries ago, this was a 

common phenomenon, however in most modern and civilized societies today, 

it is something unimaginable. The government has a duty to protect its 

citizens no matter how they act. The actions of individual criminals should be 

seen in the light of current circumstances. The main purpose of this essay is 

to examine the reasons why Sweden, Norway and Denmark abolished the 

death penalty, and if there are any similarities or differences regarding the 

arguments of each country. This topic has been examined using a comparative 

method with elements of legal history. In all debates, the ideas of the criminal 

law theorist Beccaria could be distinguished in the arguments of those who 

were against the death penalty. The death penalty was not the most deterrent 

punishment. Society had progressed to the extent that other more effective 

methods to prevent potential criminals to commit crimes could be found. 

Statistics from other countries who had abolished the death penalty had 

shown that there was no connection between abolishment and increased 

delinquency. It was more of a punishment in theory rather in practice – by 

abolishing the penalty, the risk to wrongly condemn innocent individuals 

could be eliminated. The death penalty was removed out of the civil penal 

code in all three countries around the 1930s. In the 1970s, the death penalty 

was also revoked out of the military penal code, mostly due to the countries’ 

international commitments and general legal principles. The arguments 

regarding the abolishment of the death penalty are surprisingly similar in all 

parliaments, though a few differences could be distinguished. As Sweden, 

Norway and Denmark were progressing towards modernity and civilization, 

they realized that it was nothing but justified to abolish the medieval and 

inhumane punishment. Such punishment was considered to not belong in a 

judiciously and ethical social order, in which the life’s sanctity was an 

important element.  
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Sammanfattning 

Människor dör dagligen till följd av sjukdom, ålderdom eller olyckshändelser, 

men hur många dör med anledning av en dödsdom? För några århundranden 

sedan var detta ett vanligt förekommande fenomen, men i de flesta moderna 

och civiliserade samhällen idag, är det något otänkbart. Staten har i uppgift 

att beskydda sina medborgare oavsett deras handlande. Enskildas brottsliga 

handlingar bör ses i ljuset av rådande omständigheter. Denna uppsats syftar 

till att utreda varför Sverige, Norge och Danmark avskaffade dödsstraffet, och 

om det finns likheter respektive skillnader länderna emellan gällande dess 

argumentation. Detta undersöktes med hjälp av en komparativ metod med 

rättshistoriskt inslag. I samtliga debatter kunde straffrättsteoretikern 

Beccarias tankegångar urskiljas hos motståndarna till dödsstraffet. 

Dödsstraffet var inte det mest avskräckande straffet. Samhällena hade 

utvecklats till den grad att det fanns andra effektiva medel för att hindra 

potentiella brottslingar från att begå brott. Statistik från länder i vilka 

dödsstraffet blev avskaffat har visat att det saknas ett samband mellan 

avskaffande och ökad brottslighet. Det var mer av en straffpåföljd i teorin än 

i praktiken – genom ett avskaffande kunde risken att felaktigt döma oskyldiga 

elimineras. Dödsstraffet var avskaffat ur den allmänna strafflagen i samtliga 

tre länder omkring 1930-talet. På 1970-talet avskaffades dödsstraffet även ur 

den militära strafflagen, främst med anledning till ländernas internationella 

åtaganden och allmänna rättsprinciper i den nationella rätten. 

Argumentationen angående dödsstraffets avskaffande har i samtliga 

folkförsamlingar varit förvånansvärt lik. Enstaka skillnader har emellertid 

kunnat urskiljas. I takt med Sverige, Norge och Danmarks utveckling mot 

modernitet och civilisation, ansågs det inte annat än legitimt att avskaffa det 

föråldrade och inhumana straffet. Ett sådant straff ansågs inte höra hemma i 

en förnuftig och sedlig statsordning, i vilken livets okränkbarhet utgör en 

viktig beståndsdel.  
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Förkortningar 

 

AK  Riksdagens andra kammare 
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SOU Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Kan rättvisa skipas genom hämnd? Genom att begå samma handling som en 

brottsling begått? Gäller mänskliga rättigheter endast dem som sköter sig i 

samhället? Dödsstraffet har varit livligt debatterat sedan lång tid tillbaka i den 

offentliga diskussionen. Så vitt vi vet, stadgades dödsstraffet för första gången 

i svensk rätt, i de medeltida landskaps- och landslagarna från 1300-talet.1 Den 

allmänna och militära strafflagen genomgick flera reformer genom åren, men 

dödsstraffet var fortsatt fastslaget i strafflagstiftningen, utan att rubbas och 

detta gällde även för grannländerna Norge och Danmark. Det är därför 

intressant att undersöka vad som fick Sverige, Norge och Danmark att 

avskaffa dödsstraffet och skälen bakom detta beslut. För att få svar på detta, 

kommer dödsstraffsdebatten som pågick i samtliga folkförsamlingar under 

1900-talet att studeras och redogöras för.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att utreda varför Sverige, Norge och 

Danmark avskaffade dödsstraffet. Utvecklingsgången i Norge och Danmark 

studeras i syfte att redogöra för likheter och skillnader länderna emellan. 

Valet att studera processen i Norge och Danmark grundar sig på de 

skandinaviska ländernas likartade kulturer men också för att samtliga 

reformer inträffade nära inpå varandra. För att uppnå syftet med uppsatsen, 

kommer följande frågeställningar att besvaras:  

 

• Varför avskaffades dödsstraffet i Sverige, Norge och Danmark? 

• Finns det några likheter och skillnader i argumentationen mellan 

Sverige, Norge och Danmark?  

 
1 Frank (1997), s.121.  
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1.3 Metod och material 

Ifrågavarande uppsats utgör en komparativ, rättsvetenskaplig studie med ett 

rättshistoriskt perspektiv. En komparativ metod med rättshistoriskt inslag 

kommer därför att användas. Den komparativa metoden har en viss koppling 

till den rättsdogmatiska metoden, när man ska fastställa gällande rätt, förutom 

i det egna rättssystemet, även i utländska rättssystem.2 Metoden syftar till att 

ge ett bredare perspektiv genom ”the study of, and research in, law by the 

systematic comparison of two or more legal systems; or parts, branches or 

aspects of two or more legal systems”.3 Genom en jämförelse med andra 

länders rättsordningar, kan en ökad förståelse för det egna rättssystemet 

erhållas. Jämförande studier består i att försöka förstå likheter och skillnader 

mellan olika kulturers sätt att reglera det egna samhället.4 Det är även av 

intresse att undersöka i vilken utsträckning de olika rättssystemen influeras 

av varandra. Många länder härmar varandras rättssystem, inte minst inom 

ramen för lagstiftning, praxis och doktrin.5 Med hjälp av den komparativa 

metoden kan en mångfald utländska lösningar tillhandahållas för att lösa 

problem i det egna nationella systemet.6 

 

Enligt Ibbetson, finns det två utgångspunkter när man utreder ett rättssystem 

ur ett rättshistoriskt perspektiv.7 Det ena sättet är att studera hur lagen såg ut, 

tolkades och tillämpades under en viss tidsperiod under historiens gång. Den 

andra utgångspunkten är att undersöka hur ett rättssystem utvecklats över tid, 

med hjälp av rättspraxis och doktrin.8 Med doktrin i detta sammanhang, syftar 

författaren på regler och principer som finns i kodifikationer, lagstiftning, 

lagkommentarer och juridisk litteratur.9 Detta är ett vidare begrepp av doktrin 

än det som råder i svensk rätt. Det svenska begreppet av doktrin brukar syfta 

 
2 Kleinman (2019), s. 41.  
3 Valguarnera (2019), s. 143. 
4 Ibid., s. 144.  
5 Ibid., s. 144.  
6 Ibid., s. 145.  
7 Ibbetson (2012), s. 131. 
8 Ibid., s. 131.  
9 Ibid., s. 132.   
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på doktorsavhandlingar, rättsvetenskapliga uppsatser, handböcker, 

lagkommentarer och juridiska läroböcker.10  

 

Vid studerandet av utländsk rätt, ska det för dess vidkommande observeras 

att det ställs en del utmaningar. Det är av stor betydelse att utländsk rätt läses 

och tolkas i enlighet med det utländska rättssystemet, och inte enligt det egna, 

nationella rättssystemet.11 Oberoende de likheter som föreligger 

rättsordningarna emellan, finns det vissa skillnader i terminologi och 

rättskällehierarki. Vid översättning av utländsk rätt till det egna språket, är 

det fördelaktigt att använda sig av flerspråkiga juridiska ordböcker för en så 

korrekt översättning som möjligt.12 De skandinaviska ländernas rättskällelära 

är sig lik i flera aspekter. Samtliga rättskälleläror uppställer lagstiftning, 

lagförarbeten, rättspraxis och doktrin i nämnd ordning.13  

 

Valet av metod grundar sig på de frågeställningar i vilken uppsatsen har sin 

utgångpounkt i – att utreda den rättsutveckling som ledde till dödsstraffets 

avskaffande i de skandinaviska länderna och jämföra ländernas resonemang 

kring dödsstraffsfrågan. Vad gäller material, har i första hand lagförarbeten 

och doktrin inom svensk, norsk samt dansk rätt studerats. Utöver detta har 

artiklar använts för att fylla ut med det som lagförarbeten och doktrin inte 

kunnat bistå med.  

 

1.4 Avgränsningar 

Vad gäller avgränsningar ska inledningsvis observeras att uppsatsen utgår 

ifrån att utreda varför dödsstraffet avskaffades, och vad för likheter respektive 

skillnader som föreligger mellan den svenska, norska och danska 

folkförsamlingen. Uppsatsen koncentreras till att främst ta upp argumenten 

 
10 Lehrberg (2019), s. 204–206.  
11 Bogdan (2013), s. 32–34.  
12 Ibid., s. 37.  
13 Thor Falkanger och Jon Gisle:”Rettskilder”, Store norske leksikon, 

<https://snl.no/rettskilder>, besökt 2020-12-22; European Justice: ”Medlemsstaternas 

lagstiftning – Danmark”, <https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-dk-

maximizeMS-sv.do?member=1>, besökt 2020-12-22; Kleinman (2019), s. 21.  

https://snl.no/rettskilder
https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-dk-maximizeMS-sv.do?member=1
https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-dk-maximizeMS-sv.do?member=1
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för dödsstraffets avskaffande, d.v.s. de argument som de facto ledde till ett 

upphävande. Motargumenten kommer således att nämnas kortfattat.14 

Dödsstraffsdebatten sträcker sig långt tillbaka tiden. En översikt av debatten 

i samtliga länder kommer att presenteras, för att ge läsaren en kort, historisk 

överblick, för att sedan fokusera på det lagstiftningsarbete som pågick under 

1900-talet.  

 

Avsnitten beträffande Sveriges avskaffande av dödsstraffet är mer omfattande 

än Norge och Danmarks, främst med anledning av det begränsade materialet 

vad gäller den norska och danska debatten. Särskilt bör nämnas att avsnitten 

om Danmarks avskaffande av dödsstraffet är relativt begränsad. Därför 

kommer endast de betänkanden och förslag som resulterade i ett avskaffande 

i Norge och Danmark att behandlas.  

 

Under 1940–1950-talet blev Norge och Danmark ockuperat av Tyskland till 

följd av andra världskriget. Med anledning av denna händelse, återinförde 

båda länderna dödsstraffet med retroaktiv verkan, för vissa brott begångna 

under tidigare nämnda period. Dessa händelser kommer inte tas upp då det 

saknas utrymme för en sådan diskussion. 

 

1.5 Forskningsläge 

Den forskning som finns om dödsstraffet i svensk rätt är till åren kommen. 

Ivar Seth har behandlat dödsstraffsdebatten i Sverige i sin bok Överheten och 

Svärdet – Dödsstraffsdebatten i Sverige 1809–1974. Seth gör en omfattande 

genomgång av hela debatten och tillhörande förarbeten, där han tar upp både 

argumenten för och emot ett avskaffande. Utöver detta har Hans Frank i sin 

bok Det barbariska straffet behandlat dödsstraffet i sin helhet och dess 

utbredning i världen, med endast en översikt över Sverige. I sin avhandling 

 
14 För vidareläsning rekommenderas fördjupning av Seth, Ivar, Överheten och svärdet: 

Dödsstraffdebatten i Sverige 1809–1974, Institutet för rättshistorisk forskning, Stockholm, 

1984 och Hope, Ola, ”Dødsstraffen tillører den svage(…) Stat – Dødsstraffdebatten i Noreg 

frå 1868 til 1902”, Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen, 2001.  
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Dödsstraffet, kyrkan och staten i Sverige från 1700-tal till 1900-tal15, har 

även Martin Bergman redogjort för dödsstraffet, ur framförallt ett teologiskt 

perspektiv.  

 

I norsk rätt har Ola Hope, likt Ivar Seth, behandlat dödsstraffsdebatten i sin 

helhet i Dødsstraffen tillører den svage(…) Stat – Dødsstraffdebatten i Noreg 

frå 1868 til 1902. Hope är inte lika detaljerad som Seth, men ger ändå en 

övergripande bild av den norska folkförsamlingens resonemang. Utöver det 

nämns dödsstraffet kort i rättshistoriska böcker.  

 

För Danmarks vidkommande, är det oklart i vilken utsträckning 

dödsstraffsdebatten varit föremål för offentlig diskussion eller forskning. Det 

material som hittats och bearbetats i denna uppsats har varit av begränsad 

karaktär. Tamm Ditlev och Jens Ulf Jørgensen har kort berört dödsstraffet 

under 1700-talet i sin bok Dansk retshistorie i hovedpunkter – fra 

Landskabslovene til Ørsted – Oversigt over retsudviklingen II. Därutöver kan 

dödsstraffets avskaffande hittas invävt i rättshistoriska böcker, där ämnet 

behandlas i begränsad omfattning.  

 

1.6 Disposition  

Uppsatsen består av fem kapitel. I det inledande kapitlet presenteras 

uppsatsens syfte och frågeställningar, metodval och material, uppsatsens 

avgränsning, tidigare forskning på området och hur uppsatsen är disponerad. 

Andra kapitlet ger en övergripande introduktion till begreppet dödsstraff och 

dödsstraffsdebatten i samtliga länder. Med en utgångspunkt i detta kapitlet får 

läsaren en historisk överblick och generell uppfattning för vad uppsatsen 

kommer behandla. I det tredje kapitlet redogörs för den argumentation som 

föranledde ett avskaffande av dödsstraffet i fredstid, och fjärde kapitlet tar 

upp avskaffandet i krigstid. Dessa två kapitel är centrala för uppsatsens femte 

och avslutande kapitel. I detta slutliga kapitlet diskuteras och analyseras 

 
15 Se Bergman, Martin, Dödsstraffet, kyrkan och staten i Sverige från 1700-tal till 1900-tal, 

Institutet för rättshistorisk forskning, Lund, 1996.   
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ämnet som redovisats i uppsatsen genom besvarande av frågeställningarna. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande slutsats.  
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2 Dödsstraffet – en historisk 
överblick 

 

2.1 Definition av dödsstraff 

Dödsstraffet kan beskrivas som en straffpåföljd där den enskilde avrättas på 

diverse sätt. I Europa har dödsstraff genom tiden verkställts bl.a. genom 

hängning, halshuggning, brännande på bål, rådbråkning och stegling.16 Dessa 

verkställighetsformer förekom i viss utsträckning även i Sverige. Det fanns 

även en utmärkande variant av dödsstraffet i den svenska rättsordningen, det 

s.k. kvalificerade dödsstraffet.17 Att dödsstraffet var kvalificerat innebar att 

brottslingen dömdes till en kombination av brott, exempelvis avhuggning av 

den högra handen före halshuggning. 

 

2.2 Dödsstraffsdebatten i Sverige 

Av den kunskap som råder, förutsätts dödsstraffet ha förekommit för första 

gången i svensk rätt på 1300-talet.18 I 1734 års lag fanns dödsstraffet upptaget 

för 68 brott, och därutöver även i 1798 års krigsartiklar som gällde militära 

brott.19 Argumentationen för dödsstraffets ändamålsenlighet präglades tidigt 

i historien av religiösa motiv.20 Vedergällningsläran är ett av argumenten som 

bygger på att ett avskyvärt brott skulle besvaras med hämnd av staten – öga 

för öga, tand för tand – ett uttryck för talionsprincipen i den mosaiska lagen.21 

Det ska observeras att en vedergällningslära av annat ursprung fick också 

form – den teokratiska. Den innebar att om inte samhället straffade den som 

 
16 Nationalencyklopedin: ”Dödsstraff”, < https://www-ne-

se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dödsstraff>, besökt 2020-11-22. 
17 Frank (1997), s. 121.  
18 Ibid., s. 121.  
19 Seth (1984), s. 15.  
20 Frank (1997), s. 13.  
21 Ibid., s. 13.  

https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dödsstraff
https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dödsstraff


 11 

stred mot Guds bud, skulle Gud straffa hela folket.22 Vidare ansåg sig staten 

tvungen att skydda samhället mot farliga brottslingar och åberopade därför en 

nödvärnsrätt som ett argument för dödsstraffets legitimitet.23 Det faktum att 

dödsstraffet hade en avskräckande effekt från att hindra presumtiva 

brottslingar från att begå brott, var det argument som oftast framfördes i 

modern tid. Dödsstraffet ansågs uppfylla ett allmänpreventivt och 

individualpreventivt syfte. Forskningen har dock visat att exempelvis 

mördare, inte tänker på att dödsstraff kan följa av deras handlingar. Med andra 

ord fanns det inga klara belägg för detta argument.24 

 

Synen på dödsstraffet förändrades i Europa under 1700–1800-talet, i samband 

med upplysningens idéströmningar. Dödsstraffet mötte en omfattande kritik, 

framförallt av den naturrättsliga doktrinen.25 Det första, revolutionerande 

steget mot dödsstraffets avskaffande, togs av den italienske filosofen och 

straffrättsteoretikern, Cesare Beccaria.26 I sitt mest berömda verk utgivet år 

1734 – Dei delitte e delle pene – översatt till ”Om brott och straff”, riktar han 

kritik mot dödsstraffet och dess rättfärdigande. Beccarias första tes är att 

staten inte har en rätt att ta livet på någon människa, då det strider mot 

samhällsfördraget.27 Dödsstraffet är därutöver inte nödvändigt. Hotet om 

livstidsfängelse är minst lika effektivt och kan t.o.m. vara mer avskräckande. 

Tanken om ett långvarigt lidande i fängelse kan skrämma den presumtive 

brottslingen i större utsträckning än ett snabbt, verkställt dödsstraff.28 

Beccarias tankar strömmade genom hela Europa och fick ett betydande 

inflytande i Sverige på slutet av 1700-talet. 29 Kungens intresse för 

dödsstraffsproblematiken väcktes, vilket tydligt framgick genom ett 

införande av en slags benådningspraxis. Dåvarande kung, Gustav III, 

förordnade att ingen dödsdom fick verkställas förrän den undertecknats av 

 
22 Seth (1984), s. 11–12.  
23 Frank (1997), s. 13. 
24 Ibid., s. 14–16.  
25 Seth (1984), s. 26.  
26 Frank (1997), s. 36; Seth (1984), s. 26–27.  
27 Frank (1997), s. 36; Seth (1984), s. 26–27. 
28 Frank (1997), s. 36; Seth (1984), s. 26–27. 
29 Frank (1997), s. 36. 
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kungen.30 Dödsstraffet stod kvar i lagtexten i syfte för att avskräcka, men till 

följd av den tidigare nämnda benådningspraxisen, tillämpades det sällan i 

praktiken.  

 

”Grymma och blodtörstiga lagar vittnade alltid om ett grymt och barbariskt folk; och 

man bedrager sig mycket om man tror, att hårda straff befordra lagarnas efterlevnad. 

Alla andra europeiska nationer har fått giva åt sin lagstiftning den mindre och 

mänskligare anda, som tidevarvets upplysning kräver – endast vi stå ännu tillbaka 

… Skola våra lagstiftare, ensamma bland hela Europas och hela den upplysta 

världens, tillsluta sina öron för tidevarvets fordringar, för mänsklighetens och 

Beccarias förenade röster?”  

 

Ifrågavarande citat är ett utdrag ur Lars Henrik Norlings memorial till 

borgarståndet 1809. Detta utlåtande, i förening med yrkanden från andra håll, 

ledde till att Kungl. Maj:t år 1811 tillsatte en lagkommitté, med uppdrag att 

reformera 1734 års lag. 31 Vid detta skede ansåg kommittén att dödsstraffet 

var underkastat sin nödvändighet och ändamålsenlighet – det kan varken 

avskräcka eller förbättra och stred med sin barbariska form mot den rådande 

civilisationen. Till följd av att civilisationen utvecklades med tiden, skulle 

dödsstraffet inom snar framtid att upphöra. Kommittén var dock osäker på 

om Sverige nått denna grad av civilisation. Ett avskaffande av dödsstraffet 

kunde äventyra rättssäkerheten. Någon proposition till ny strafflag 

presenterades emellertid inte inför 1840 års riksdag. Dödsstraffet stod 

fortsättningsvis kvar i den svenska strafflagstiftningen men med vissa 

modifieringar. Bl.a. avskaffades det kvalificerade dödsstraffet genom en 

kunglig förordning den 10 juni 1841.32 

 

2.3 Dödsstraffsdebatten i Norge 

I Norge tillsattes en lagkommission år 1814 med liknande syfte som den 

svenska. Den norska kommissionen samarbetade med den svenska och 

 
30 Seth (1984), s. 27.  
31 Ibid., s. 33.  
32 Ibid., s. 44; SFS 1841:21. 
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arbetet kom igång år 1832.33 Ledamöterna var oeniga beträffande 

dödsstraffets kvarvarande i rättsordningen. Norrmännen motsatte sig ett 

avskaffande. En av de norska delegaterna fruktade att dödsstraffet skulle 

ersättas med grymmare straff, för att bibehålla det allmänpreventiva syftet i 

straffsystemet. Norrmännen och svenskarna gick skilda vägar, och för Norges 

vidkommande, ledde detta till en ny kriminallag som antogs 1842.34 

 

År 1868 la Stortingsledamoten Johan Sverdrup och statsrevisorn Chr. 

Johansen fram ett förslag om att upphäva dödsstraffet ur den allmänna och 

militära strafflagstiftningen. 35 Upplysningsidéerna nådde även Norge och ett 

mönster blev märkbart i andra europeiska länder – i flera av dessa upphävdes 

dödsstraffet med motiveringen att det ansågs strida mot humanitet och 

civilisation.36 Vidare hade straffet inte uppfyllt sitt huvudsyfte – att avskräcka 

potentiella brottslingar från att begå brott. Dödsstraffet var en kvarleva från 

den äldre tiden, då blodshämnden ansågs legitim. Straffet eliminerar 

förbättringsmöjligheterna för en brottsling och risken finns att domstolarna 

dömer oskyldiga, något som samhället inte kan kompensera för. Norge hade 

vid detta tidsskede utvecklats till ett modernare och mer civiliserat samhälle. 

Det fanns andra, mer proportionella och säkrare alternativ än dödsstraffet. 37 

 

En kommitté tillsattes för att omarbeta den norska strafflagen från 1842. År 

1869 presenterade kommittén ett förslag efter behandling av Sverdrup och 

Johansens avskaffningsförslag.38 Den motsatte sig ett totalt avskaffande av 

dödsstraffet och menade att Norge inte nått den grad av civilisation som 

legitimerade en sådan långtgående reform. 39 För att kunna värna om staten 

och medborgarnas intresse, måste styrmakten ha ett tillräckligt effektivt 

medel för att avskräcka allmänheten från att begå brott. Även här var statens 

nödvärnsrätt central för frågan. Kommittén fann inga skäl till att avskaffa 

 
33 Ibid., s. 35–36.  
34 Ibid., s. 36.  
35 Hope (2001), s. 23. 
36 Ibid., s. 24. 
37 Ibid., s. 24. 
38 Ibid., s. 50. 
39 Ibid., s. 50.  
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dödsstraffet helt och hållet. Däremot var det befogat att begränsa straffet för 

vissa brott.40 

 

Flera förslag och propositioner presenterades inför den norska 

folkförsamlingen år 1869–1874. Odelstinget vidtog emellertid det förslag 

som justitiekommittén lade fram år 1874. Argumenten var i stort sett som 

desamma som de som anförts på senare år. I första hand skulle den enskilde 

dömas till livstidsfängelse. Dödsstraff stod som ett andra alternativ, men 

skulle verkställas endast under mycket försvårande omständigheter.41 

 

2.4 Dödsstraffsdebatten i Danmark  

Likt många andra länder i Kontinentaleuropa, påverkades även Danmark av 

den rådande kritiken mot dödsstraffet. Till skillnad från många andra länder 

som tillämpade dödsstraffet under 1700-talet, ansågs Danske Lovs stadgande 

om dödsstraff för vissa brott förhållandevis relativt mild. 42 Humanitetstankar 

kunde utmönstras ur den danska rättspraxisen, som la större vikt på 

brottslingens subjektiva omständigheter och tillräknelighet. Efter en tid 

utvecklades även en benådningspraxis.43  

 

Genom 1771 års förordning, avskaffades dödsstraffet för tjuveri. 44 Detta var 

en viktig reform som skedde under den korta period som Johann Friedrich 

Struensee var Danmarks premiärminister.  

 

År 1800 tillsattes en kommission, med uppdrag utarbeta ett utkast till ny 

strafflag. I detta förslag belystes humanitetens tankegångar, 

samhällskontraktets betydelse och proportionalitet mellan brott och straff. 45 

Med andra ord präglades även den danska straffrätten av Beccarias 

 
40 Ibid., s. 51–52.  
41 Ibid., s. 75.  
42 Tamm och Jørgensen (1975), s. 49.  
43 Ibid., s. 50. 
44 Tamm (2005), s. 289.  
45 Ibid., s. 292.  
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resonemang. Kommissionens ordförande delade emellertid inte Beccarias 

synpunkt om att livstidsfängelse var lika effektivt som dödsstraffet. 

Ordföranden önskade däremot att begränsa antalet brott, för vilka dödsstraffet 

var avsatt för. Lagstiftningsarbetet ledde således inte till en ny strafflag. 

Dödsstraffet var fortsatt gällande i den danska rättsordningen.46 

 
46 Ibid., s. 292.  
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3 Dödsstraffets avskaffande i 
fredstid 

 

3.1 Avskaffande i Sverige 1921 

3.1.1 Motion om avskaffande av dödsstraff 

Den 20 januari 1919 presenterade riksdagsledamoten Carl Lindhagen47 en 

motion om att avskaffa dödsstraffet i första kammaren.48 Förslaget avsåg både 

den allmänna och militära strafflagen. Lindhagen anförde att respekten för 

människans liv måste vara en självklar grundsats i en samhällsordning. Krig 

och annan blodsterror som pågått i världen, går emot denna grundsats. Det är 

nödvändigt att göra sig av med dödsstraffet utan avvaktan på en ny 

strafflagsreform. Lindhagen anförde att ”livets okränkbarhet såsom grundval 

för en mänsklig samhällsordning” är utgångspunkten för en förnuftig och 

sedlig statsordning.49 Redan vid tillkomsten av 1864 års strafflag var 

dödsstraffet föremål för avveckling med benådningsmaktens hjälp. Andra 

faktorer som påverkade läget vid motionens upprinnelse var 

straffrättsprofessorn Johan Thyréns50 strafflagsförslag och den norska 

strafflagen från 1902 som exkluderade dödsstraffet.  

 
47 Carl Lindhagen var jurist, politiker och aktiv riksdagsledamot (1897–1917 i AK och 

1919–1940 i FK). I början av sin karriär som riksdagsman, företrädde han liberalerna för att 

sedan övergå till socialdemokratiska partiet 1909 och tjänstgjorde där resten av sin tid i 

riksdagen. Lindhagen var initiativtagare i många viktiga frågor, bl.a. medborgares 

demokratiska fri- och rättigheter, kvinnors rättigheter, jordfrågor, fred- och 

nedrustningsfrågor såväl som dödsstraffets avskaffande. Nationalencyklopedin: ”Carl 

Lindhagen”, <https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/carl-

lindhagen>, besökt 2020-12-03. 
48 Motion i FK Nr 70, 1919. 
49 Motion i FK Nr 70, 1919, s.1–3.  
50 Johan Thyrén var straffrättsprofessor vid Lunds universitet, riksdagsledamot och 

justitieminister. Thyrén var en ledande figur inom den svenska straffrätten. Han fick i 

uppdrag att utarbeta ett utkast till ny strafflag, vilken kom att ligga till grund för flera 

partiella reformer, däribland dödsstraffets avskaffande, införandet av dagsböter och 

bestämmelser om förvaring och internering av brottslingar. Thyrén var även känd för sitt 

vetenskapliga verk Principerna för en strafflagsreform I-III, som han utarbetade på 

offentligt uppdrag av regeringen mellan 1910–1914. Nationalencyklopedin: ”Johan 

Thyrén”, <https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/johan-

thyren>, besökt 2020-12-03.   

https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/carl-lindhagen
https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/carl-lindhagen
https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/johan-thyren
https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/johan-thyren
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Thyrén var en motståndare till dödsstraffet och uteslöt det som straffart i sitt 

strafflagsförslag. Han argumenterade för att utländsk brottsstatistik hade visat 

att faktumet att dödsstraffet fanns med i lagtexten eller inte, hade ingen 

betydelse för de personer som begick brott för vilket dödsstraffet var avsatt 

för.51 Vissa brottslingar såg utförandet av brott som ett yrke, och trots 

vetskapen av konsekvenserna, kunde straffpåföljden inte avhålla dem från att 

begå brott. Thyrén likställde det med yrket som sjöman, där denne är 

medveten om att det finns en stor chans att denne omkommer i havet.52 Andra 

brottslingar drevs av sina politiska åsikter och tanken att ses som en martyr, 

som ett resultat av sina handlingar för sin politiska opinion.  

 

Thyréns huvudargument grundade sig emellertid i svårigheten att dra en gräns 

mellan tillräkneliga och otillräkneliga brottslingar.53 Först måste man dra en 

skiljelinje mellan dessa två, och därefter dra ytterligare en gräns mellan 

förbätterliga och oförbätterliga lagförbrytare.54 Dödsstraffets icke existens 

skulle innebära en stor lättnad för rättskipningens del vad gäller oförbätterliga 

förbrytare.55 Dessa kunde då istället dömas till livstidsinspärrning i 

sinnessjukhus eller fängelse. Flera talare underströk faktumet att det är dem 

farligaste, abnorma brottslingarna som måste skonas livet. Humanitetens krav 

gäller inte bara dem bästa, utan även dem värsta, oberoende tillräknelighet.56 

Dessutom hade Sverige utvecklats till en mer civiliserad samhällsordning. 

Andra, mindre ingripande medel fanns för att hindra brottslingar från att fly 

och samtidigt skydda fångvårdspersonalen från de allra farligaste 

brottslingarna.57 

 

Ett andra argument från andra talare, var de goda erfarenheterna av 

dödsstraffets avskaffande i andra länder. Bland dessa åberopades Norge och 

 
51 Seth (1984), s. 240.  
52 Ibid., s. 241.  
53 Ibid., s. 262.  
54 Ibid., s. 242.  
55 Ibid., s. 242.  
56 Ibid., s. 262.  
57 Första lagutskottets utlåtande Nr. 5, 1919, s. 3–4.  
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Danmark. Ett tredje argument var faktumet att folkopinionen krävde ett 

avskaffande av dödsstraffet och motståndarna menade att den allmänna 

rättsuppfattningen inväntande att det barbariska straffet skulle utplånas. 

Fjärde argumentet var att dödsstraffet måste avskaffas så fort som möjligt 

med hänsyn till etiska värden.58  

 

Lindhagens motion remitterades till första lagutskottet för behandling.59 

Utskottet biföll motionen såvitt det gällde den allmänna lagen.60 Utskottet 

anslöt sig till Thyréns linje om att det vore önskvärt att föra undan dödsstraffet 

ur debatten för att skapa mer utrymme för övriga, viktiga straffrättsfrågor.61 

Dödsstraffsfrågan och frågan om ny strafflag hängde inte samman och var 

oberoende av varandra, menade utskottets ordförande Jakob Petterson.62 

Utskottet var däremot tveksammare vad gäller strafflagen för krigsmakten, 

men skulle uppmana riksdagen att anhålla regeringen att överväga en sådan 

ändring. 

 

Andra kammaren biföll utskottets betänkande den 1 mars 1919.63 Avgörandet 

låg därmed hos första kammaren, i vilken en livlig debatt fördes. 

Dödsstraffets försvarare anförde tre argumentationslinjer. Första 

argumentationslinjen var att dödsstraffet var nödvändigt med hänsyn till 

statens nödvärnsrätt. Som ett andra argument åberopades även statens 

nödvärnsrätt, men som allmän vedergällningsrätt, kombinerat med tanken om 

att dödsstraffet hade en avskräckande effekt. Tredje försvarslinjen var att 

folkopinionen krävde dödsstraffets bibehållande.64   

 

Efter en omstridd diskussion i första kammaren och slutlig votering, avslog 

första kammaren på nytt, försöket till att utplåna dödsstraffet ur svensk rätt.65 

 
58 Seth (1984), s. 262–264.  
59 Första lagutskottets utlåtande Nr. 5, 1919.  
60 Seth (1984), s. 259.  
61 Ibid., s. 261.  
62 Ibid., s. 262.  
63 Ibid., s. 261. 
64 Ibid., s. 265–268. 
65 Ibid., s. 268.  
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3.1.2 Motion om upphävande av strafflagen för krigsmakten 

Lindhagen yrkade i en annan motion66, att den då aktuella strafflagen för 

krigsmakten skulle upphävas. Motionen behandlade inte dödsstraffet 

specifikt och motiverades av ekonomiska skäl, men ett upphävande innebar 

emellertid ett utplånande av dödsstraffet i krigstid. Motionen avslogs utan 

debatt i bägge kamrarna.67 

 

3.1.3 Motion om dödsstraffets utplånande i internationell 
kontext 

Ytterligare två motioner ankom på riksdagens bord för dödsstraffets 

vidkommande, inom en internationell kontext. Första motionen handlade om 

förslag om vidtagande av åtgärder för internationell överenskommelse 

rörande dödsstraffets utplånande ur staternas strafflagstiftning68 med 

anslutande motion om initiativ till internationell överenskommelse rörande 

fastslående av livets okränkbarhet såsom grundval för en mänsklig 

samhällsordning.69 

 

I den första motionen belyser Lindhagen människans liv som något 

okränkbart. Han menar att livet är människans oförytterliga egendom, vilken 

ingen kan ingripa mot förutom i yttersta nödvärn.70 Dödsstraffets avskaffande 

är i grund och botten en humanitetsfråga.71 Motionen avstyrktes redan i första 

kammarens första tillfälliga utskott72, med motiveringen att var stor skillnad 

i de olika staternas straffrättsområden och att en sådan överenskommelse var 

omöjlig, särskilt med hänsyn till att Sverige hade kvar dödsstraffet i sin egen 

rättsordning. 73 

 

 
66 Motion i FK Nr. 71, 1919.  
67 FK:s prot. 4/6 1919; AK:s prot. 4/6 1919.  
68 Motion i AK Nr. 118, 1919, s. 1.  
69 Motion i AK Nr. 313, 1919, s. 2.  
70 Motion i AK Nr. 118, 1919, s. 3. 
71 Seth (1984), s. 259.  
72 FK:s första tillfälliga utskotts utlåtande Nr 2, 1919.  
73 Seth (1984), s. 268: FK:s första tillfälliga utskotts utlåtande Nr 2, 1919.  
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I den andra motionen uppmanas riksdagen att på internationellt plan, fastställa 

livets okränkbarhet såsom grundval för en mänsklig samhällsordning och som 

ett uttryck för dödsstraffets avskaffande ur staternas rättsordningar.74 Även 

denna motionen avstyrktes i andra kammarens femte tillfälliga utskott, med 

samma motivering som Lindhagens motion hade mött av första kammarens 

första tillfälliga utskott.75 

 

3.1.4 Dödsstraffets avskaffas 

I augusti 1919 tillsattes en utredning på uppdrag att utreda 

dödsstraffsfrågan.76   Utredningskommittén77 bestod av professor Johan 

Thyrén, hovrättsrådet William Linder och borgmästaren Jakob Petterson. 

Utredningen var klar med sitt förslag redan i januari 1920. Allmänprevention, 

individualprevention och vedergällningstanken diskuterades centralt i 

förslaget.78 Det allmänpreventiva syftet ansågs inte hållbart i längden. Hotet 

om livstidsfängelse bedömdes vara effektivare och risken var minimal att 

brottslingar skulle rymma eller begå brott inom fängelset, med hänsyn till de 

då aktuella inrättningarna.79 Vid observation av brottsstatistik i länder som 

avskaffat dödsstraffet eller inte tillämpat det på senare år, kunde man inte se 

en ökning av antalet begångna brott.80 Argumentet att dödsstraffet var 

oundvikligt för de svåraste brotten ur vedergällningssynpunkt, möttes av 

motiveringen att det vid tidpunkten för förslaget fanns psykiatriska 

erfarenheter som påvisade att dödsstraffet inte var något annat än förkastligt. 

Utredningen menar att de allra svåraste brotten ofta har med otillräknelighet 

att göra, vilket är svårt att fullt bevisa.81  

 

I slutskedet av debatten, hade dödsstraffsreformen en övervägande opinion 

med sig. Beslut om att avskaffa dödsstraffet i fredstid fattades den 7 maj 1921 

 
74 Motion i AK Nr. 313, 1919 s. 2.  
75 Seth (1984), s. 269: AK:s femte tillfälliga utskotts utlåtande Nr 2, 1919.  
76 SOU 1921:1. 
77 Seth (1984), s. 270; SOU 1921:1, s. 3.  
78 Seth (1984), s. 271. 
79 SOU 1921:1, s. 33–34.  
80 Ibid., s. 34–35.  
81 Seth (1984), s. 271–272.  
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i bägge kamrarna, i enlighet med första lagutskottets hemställan, genom bifall 

av Kungl. Maj:ts proposition 1921 nr. 144.82 Regeringen utfärdade lag 

(1921:288), genom vilken dödsstraffet blev borttaget i den allmänna 

strafflagen från och med den 30 juni 1921.83 Dödsstraffet stod emellertid kvar 

i krigsartiklarna som gällde under krig och mobiliseringstillstånd.84 

 

3.2 Avskaffande i Norge 1902 

Vid sekelskiftet 1900, presenterades ett förslag till ny strafflag som skulle 

gälla permanent. Motiveringen till förslaget baserades främst tidigare utkast 

till ny strafflag år 1887.85 Eftersom de filosofiska och religiösa skälen till 

dödsstraffets borttagande hade diskuterats flitigt innan, valde kommissionen 

bakom förslaget att inte fokusera på dessa.86 Sett ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv, var dödsstraffet inte nödvändigt. Det fanns andra, 

mindre ingripande och minst lika effektiva medel att bekämpa brottsligheten 

med.87 Kommissionen hänvisade till utländsk brottsstatistik, som visade att 

inget land som avskaffat dödsstraffet för rån, förfalskning eller mordbrand, 

upplevde någon generell ökning av denna typ av brott. Liknande resultat 

gällde mordfrekvensen i länder som hade avskaffat dödsstraffet eller som inte 

tillämpade det längre, bl.a. Italien, Holland, Belgien, Portugal och Rumänien. 

Även norsk statistik över mordbrott visade inte på någon ökning de senaste 

åren, och då hade dödsstraffet inte verkställts en enda gång de senaste 20 åren. 

Kommissionen menade att det allmänpreventiva syftet var starkt överdrivet. 

Ett avskaffande kunde leda till ökad rättssäkerhet – genom att eliminera 

dödsstraffet ur lagen, undvek man att avrätta oskyldiga. Domstolarna 

behövde då inte fria en skyldig, för att de var rädda att fälla en oskyldig till 

döden.88 

 

 
82 Prop. 1921:144.  
83 Seth (1984), s. 300.  
84 Ibid., s. 299.  
85 Ibid., s. 97.  
86 Ibid., s. 97.  
87 Ibid., s. 98.  
88 Ibid., s. 98.  
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Kommissionen avslutade sitt arbete med att konstatera att den avskräckande 

effekten inte var så stor som anhängarna till dödsstraffet hävdade. Dessutom 

hade en benådningspraxis vuxit fram genom tiden, vilket ledde till allt fler 

avrättningar inte verkställdes. Sista avrättningen i Norge skedde 1876, vilket 

visar på att dödsstraffet praktiskt taget var borttaget ur lagstiftningen. Den 8 

april 1902 markerar en milstolpe i norsk straffrätt. Dödsstraffet avskaffades i 

fredstid. Den nya strafflagen trädde ikraft 1 januari 1905.89 

 

3.3 Avskaffande i Danmark 1933 

Den 18 december 1929 presenterade Folketinget ett betänkande om förslag 

till allmän strafflag, i vilket dödsstraffet var uteslutet. En tredjedel av 

sammansättningen anförde flertalet invändningar till förslaget.90 

Oppositionen anförde att rätten att använda dödsstraffet bör hållas öppen. 

Dödsstraffet uppfyllde ett allmänpreventivt syfte i den bemärkelsen att det 

hade en avskräckande effekt – åtminstone var motsatsen inte bevisad menade 

försvarana.91 Det var en bättre idé att behålla straffet, åtminstone i teorin även 

om det inte tillämpades i praktiken, för att undvika ett återinförande i kritiska 

situationer. Minoriteten argumenterade för att den mordstatistik från andra 

länder som inte visade någon generell ökning efter att länderna avskaffat 

dödsstraffet, inte nödvändigtvis var applicerbar i Danmark. De förnekade 

denna statistik som en säker källa att stödja sig på. Dödsstraffet kan dock 

sägas ha upphört i praktiken då den sista avrättningen ägde rum år 1892.92 

Trots denna argumentation, avskaffades dödsstraffet i fredstid år 1933, i 

samband med införandet av den nya strafflagen.93 

 
89 Ibid., s. 100. 
90 LFB 1929-12-18 nr 7.  
91 Ibid.  
92 Tamm (2005), s. 412. 
93 Ibid., s. 412; Lov 1930-04-15 nr 126, Borgerlig Straffelov.  
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4 Dödsstraffets avskaffande i 
krigstid 

 

4.1 Avskaffande i Sverige 1973 

År 1970 tillsattes en statlig utredning med militärstraffsakkunniga. 

Utredningens uppgift var att lägga fram ett nytt förslag till ändring av den 

militär straff- och rättegångslagstiftning.94 Utredningen anförde att 

dödsstraff, även i krig, bör användas som ultima ratio – en sista utväg i de 

ytterst svåra fallen då inga andra åtgärder är tillräckliga för att hindra brott.95 

Exempel på sådana svåra fall kan vara när rikets säkerhet hotas och dödsstraff 

är det enda alternativet för att upplösa det kritiska tillståndet. De sakkunniga 

fann således inga nya militära straff- eller discplinmedel som var lämpligare 

än de som redan användes i fredstid. Utredningen presenterade därför inte 

något nytt förslag om särskilda straff- och discplinmedel för krig eller någon 

ändring beträffande dödsstraffets borttagande ur krigsartiklarna.96  

 

Oberoende av utredningens slutsats, presenterade regeringen en proposition97 

om förslag till upphävande av 22 kap. 19 § BrB98, i vilken dödsstraffet var 

stadgat samt 1948 års lag om dödsstraff i vissa fall då riket är krig.99 1948 års 

lag hade antagit till följd av första och andra världskrigets förödelser. 

Dåvarande justitieminister Lennart Geijer hade påtalat att dödsstraffets 

avskaffande måste avgöras efter rådande omständigheter. Hotet om att 

dödsstraff under krig skulle anses utgöra ett effektivare medel än andra 

tänkbara åtgärder, för att avhålla enskilda för att begå militära brott, var ett 

tvivelaktigt resonemang.100  

 
94 SOU 1970:31.  
95 Ibid., s. 89.  
96 Ibid., s. 89. 
97 Prop. 1972:138.  
98 SFS 1962:700. 
99 SFS 1948:450. 
100 Prop. 1972:138, s. 61.  
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Anhängare till dödsstraffet pekade på risken för ett återinförande av 

dödsstraffet med retroaktiv verkan, om Sverige hamnade i krig i framtiden. 

Geijer hävdade att utsikterna för ett återinförande var uteslutet, särskilt med 

hänsyn till Sveriges rättsprinciper och internationella åtaganden. Sverige hade 

på senare år fått en betydande roll i FN, som en aktör som var aktivt verksam 

för dödsstraffets avskaffande i alla världens stater.101 Sammanställd statistik 

från FN rörande dödsstraffsfrågan visade att utvecklingen i olika länder gick 

mot ett avskaffande av dödsstraffet. I vissa länder var denna påföljd redan 

helt och hållet upphävd mellan 1960–1970-talet.102 I enlighet med 

förevarande proposition och på justitieutskottets hemställan, beslöt 

riksdagens båda kamrar, utan debatt, att upphäva 22 kap. 19 § BrB samt 1948 

års lag. Dödsstraffet var därmed slutligen och totalt upphävt i svensk rätt.103 

 

I samband med diskussionen om dödsstraffets avskaffande i krigstid, pågick 

en intensiv debatt gällande ny grundlagsstiftning. Riksdagsledamöterna 

Gunnar Helén och Thorbjörn Fälldin föreslog i en motion104 följande lydelse 

beträffande dödsstraffet:  

 

”Varje människas rätt till livet skall skyddas genom lag. Dödsstraff får ej stadgas.” 

 

Konstitutionsutskottet föreslog i ett betänkande att en sådan bestämmelse bör 

införas i den nya Regeringsformen.105 Förslaget vann båda kamrarnas 

gillande och upptogs i Regeringsformens 8 kap. enligt föreslagen lydelse. 

 

Samma år tillsattes en fri- och rättighetsutredning på initiativ av 

konstitutionsutskottet. Utredningen rekommenderade att förbudet mot 

dödsstraff skulle placeras i 2 kap. RF och gälla som en grundläggande fri- och 

 
101 Ibid., s. 61–62.  
102 Ibid., s. 61.  
103 Ibid., s.61.   
104 Motion 1973:1880. 
105 KU:s betänkande Nr 26, 1973; Seth (1984), s. 302. 
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rättighet.106 Till följd av utredningen väcktes en proposition107, i vilken ett 

totalt förbud mot dödsstraffet i fredstid och under krig rekommenderades.108 

Riksdagen antog propositionen hösten år 1976 och stadgandet fick omedelbar 

verkan.  

 

4.2 Avskaffande i Norge 1979 

I samband med andra världskriget, blev Norge ockuperat av Tyskland 1940–

1950. Den norska regeringen antog en förordning om ett återinförande av 

dödsstraff i fredstid med retroaktiv verkan och Stortinget stadfäste 

förordningen år 1945.109 

 

År 1979 valde regeringen att slutligen utplåna dödsstraffet helt och hållet ur 

den norska lagstiftningen. En proposition110 presenterades av Odelstinget 

samt en utlåtande111 från justitiekommittén. Förslaget behandlades först i 

Odelstinget där propositionen bifölls med 61–38 röster och skickades vidare 

till Lagtinget för en andra behandling. Norge påverkades av utvecklingen i de 

andra nordiska länderna, vilka gick mot ett totalt avskaffande av straffet. 

Dessutom ansåg norrmännen att hänsyn måste tas till principen om livets 

okränkbarhet.112 

 

Lagtinget antog propositionen med 24–11 röster. Lagen undertecknades 

sedan av Kung Olav V den 8 juni 1979 och fick omedelbar verkan. 

Dödsstraffet var därmed utplånat ur den norska lagstiftningen, men man 

reserverade sig för att införa ett totalförbud mot dödsstraffet i grundlagen. 

 
106 SOU 1975:75.  
107 Prop. 1975/76:209.  
108 Ibid., s. 52.  
109 Johs. Andenæs och Frode Sulland: “Dødsstraff i Norge”, Store norske leksikon, 

<https://snl.no/dødsstraff_i_Norge>, besökt 2020-12-19. 
110 Odelstingsproposisjon Nr 45, 1978–79.  
111 Innstilling fra justiskomiteen Nr 90, 1978–79. 
112 Johs. Andenæs och Frode Sulland: “Dødsstraff i Norge”, Store norske leksikon, 

<https://snl.no/dødsstraff_i_Norge>, besökt 2020-12-19. 

https://snl.no/dødsstraff_i_Norge
https://snl.no/dødsstraff_i_Norge
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Propositionen nämnde nämligen en möjlighet att återinföra dödsstraff under 

krigstid i vanliga lag, men att en sådan lag inte får ha retroaktiv verkan.113  

 

4.3 Avskaffande i Danmark 1978 

I Danmark skedde en hel del ändringar sedan dödsstraffets borttagande i 

fredstid. Som en följd av det andra världskriget, blev även Danmark 

ockuperat av Tyskland mellan 1940–1945. Ockupationen ledde till flertalet 

åtgärder inom den danska straffrätten, och en av dem var ett återinförande av 

dödsstraffet, genom ett strafftillägg till den allmänna strafflagen.114 

Strafftillägget hade en retroaktiv verkan på brott företagna sedan 1940 och 

framåt.  

 

Drygt 20 år senare återtogs dödsstraffsdebatten och det diskuterades huruvida 

det var lämpligt att avskaffa dödsstraffen även ur den militära strafflagen. 

Dödsstraffet hade inte verkställts sedan 1892 och den avskräckande effekten 

ansågs inte längre nödvändig för att bevara rättssäkerheten.115 Dessutom fick 

Danmark krav på sig när landet anslöt sig till internationella konventioner och 

organisationer som arbetade för mänskliga rättigheter, däribland FN och 

EKMR. Dödsstraffsfrågan var högaktuell inom FN och ett mönster kunde ses 

bland medlemsstaterna, i vilka dödsstraffet antingen inte hade verkställts de 

senaste åren eller var totalt avskaffat.116  

 

År 1978 bestämde den danska regeringen att avskaffa dödsstraffet både i den 

allmänna och militära strafflagen. Till följd av en rad förslag och 

 
113 Amnesty International: ”Dødsstraffen i Norge 1876–2005. Et historisk blikk på 

dødsstraff i Norge”, <https://amnesty.no/dodsstraffen-i-norge-1876-2005>, besökt 2020-12-

13. 
114 Tamm (2005), s. 420; Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945. 
115 Forslag til Lov om ophævelse af lov om dødsstraf for visse handlinger begået under 

krig eller fjendtlig besættelse og om ændring af militær straffelov (Fremsat den 11. Oktober 

1973 af justitisministern).  
116 Ibid.   

https://amnesty.no/dodsstraffen-i-norge-1876-2005
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betänkanden, avskaffade Danmark dödsstraffet genom den nya strafflag som 

antogs den 28 april 1978.117  

 

 

 

 

 

 
117 Forslag til Lov om ophævelse af lov om dødsstraf for visse handlinger begået under 

krig eller fjendtlig besættelse samt om ændring af militær straffelov (Vedtaget af 

folketinget ved 3. behandling den 28. April 1978).  
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5 Analys och slutsats  

 

Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att utreda av vilka skäl 

de skandinaviska länderna avskaffade dödsstraffet och om det finns likheter 

respektive skillnader i ländernas argumentation. Detta kapitel avser att 

analysera, diskutera och besvara uppsatsens två föreställningar, med 

utgångspunkt i uppsatsens andra, tredje och fjärde kapitel.  

 

5.1 Besvarande av frågeställningar 

5.1.1 Varför avskaffades dödsstraffet i Sverige, Norge och 
Danmark? 

För Sveriges vidkommande, började riksdagen diskutera dödsstraffets 

avskaffande redan år 1809. Trots landets ökade civilisation, ansåg riksdagen 

att Sverige inte var redo för en sådan långtgående reform. Hur skulle staten 

skydda sig och enskilda mot farliga lagförbrytare, om dödsstraffet 

förkastades? Lagstiftaren ansåg att det inte fanns ett lika avskräckande medel 

för att hindra allmänheten och potentiella brottslingar från att begå brott. 

Förslag om dödsstraffets avskaffande avslogs vid antagandet av både 1841 

års och 1864 års strafflag. Däremot upphävdes det kvalificerade dödsstraffet.  

 

Debatten fick en vändning i början på 1900-talet. En inflytelserik figur i 

debatten var straffrättsprofessorn Johan Thyrén. Tillsammans med andra 

motståndare till dödsstraffet, ställde han en rad argument mot varför en 

omedelbar reform var erforderlig. För det första, var det svårt att skilja på 

tillräkneliga och otillräkneliga brottslingar, för att sedan göra skillnad mellan 

dem förbätterliga och oförbätterliga. De som är psykiskt sjuka bör kunna 

spärras in på livstid, antingen på sinnessjukhushel eller fängelse. De 

förbätterliga brottslingarna kan dömas till fängelse och därifrån få en chans 

att komma tillbaka till samhället beroende på vad för brott den enskilde 

förövat. Vidare har forskning visat att brottslingar sällan brukar överväga 
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konsekvenserna av sina handlingar då det är viktigare för brottsförövaren att 

uppnå sina motiv. Med andra ord berörs de inte av faktumet att döden kan 

vänta. Statistik från länder som avskaffat dödsstraffet har inte heller uppvisat 

någon ökning i antalet förövade brott, ytterligare en faktor som motbevisar 

det avskräckande syftet. I takt med det svenska samhällets utveckling, fanns 

härvidlag andra, mindre ingripande medel som bidrog till ett oskadliggörande 

av brottsförövare. Enligt Cesare Beccarias var livstidsinspärrning effektivare 

än dödsstraff – en ståndpunkt som präglat flertalet av dödsstraffets 

motståndare. Humanitetens krav avsåg inte endast att gälla dem som sköter 

sig och följer reglerna, utan även grova, farliga brottslingar. Dessa behöver 

statens omhändertagande och inte blodshämnd. Enligt debattörerna gick 

folket även och väntade på att det barbariska straffet skulle förkastas. 

Slutligen innebar ett avskaffande att man skapade större utrymme för att 

diskutera andra viktiga straffrättsfrågor inför en ny strafflag.  

 

Skälen till att avskaffa dödsstraffet i krigstid grundade sig primärt på Sveriges 

rådande rättsprinciper och internationella förpliktelser. Det vore 

kontradiktoriskt att bibehålla dödsstraffet även i krigstid, när Sverige var en 

verksam medlem i FN, som aktivt arbetade för att få alla världens stater att 

förkasta dödsstraffet.  

 

Parallellt med den svenska debatten under 1800-talet, diskuterades 

dödsstraffets avskaffande även i Norge. I den norska folkförsamlingen 

anfördes att straffet eliminerade möjligheterna för en förbätterlig brottsling 

att komma tillbaka till samhället. Dessutom fanns det en risk att domstolarna 

dömde oskyldiga. Norge ansåg sig vid den tidpunkten vara ett tillräckligt 

civiliserat samhälle för att kunna vidta en sådan reform, men flera motsatte 

sig idén och menade att Norge inte nått den grad av civilisation som 

legitimerade ett avskaffande. Ingen förändring skedde förrän vid sekelskiftet 

1900. Debatten fick en annan riktning och motståndarnas röster blev starkare. 

Dödsstraffet ansågs inte vara nödvändigt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Nu 

var Norge de facto ett i hög grad civiliserat samhälle med utvecklade metoder 

för att bekämpa brottsligheten än genom att avrätta lagförbrytarna. Även i 
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Norge hänvisades till brottsstatisk från länder som avskaffat dödsstraffet, där 

ingen ökning av förövade brott skett. Norge hade också stöd av landets egen 

statistik som pekade på minskad brottslighet trots att dödsstraffet inte 

verkställts de senaste 20 åren. Det allmänpreventiva syftet, att avskräcka det 

allmänna rättsmedvetandet, var starkt överdrivet. Genom att dödsstraffet 

förkastades, behövde domstolarna dessutom inte fria en skyldig för att de är 

rädda att döma en oskyldig. Vad gäller avskaffandet i krigstid, baserades 

argumenten bl.a. på att de andra nordiska länderna förkastat dödsstraffet, och 

att principen om livets okränkbarhet i den nationella rättsordningen fodrade 

ett avskaffande.  

 

I Danmark diskuterades ett avskaffande av dödsstraffet redan år 1800. I 

debatten kunde man finna spår av humanistiska tankegångar, vikten av 

samhällskontraktet samt kravet på proportionalitet mellan brott och straff. Det 

blev emellertid inte frågan om ett avskaffande såhär tidigt, utan det dröjde 

även här fram till början på 1900-talet innan debatten kom till en vändpunkt. 

I den danska debatten belystes inte motståndarnas argumentation likt 

oppositionens. Anhängarna till dödsstraffet hävdade att det visst hade en 

avskräckande effekt och genom ett bibehållande kunde regeringen undvika 

att återinföra straffet med eventuell retroaktiv verkan om landet hamnade i 

exempelvis krig. Även försvararna hänvisade till utländsk statistik från länder 

som upphävt dödsstraffet, men menade att denna nödvändigtvis inte var 

behjälplig i Danmarks beslutsfattande. Motståndarna motsatte sig samtliga 

argument och pekade på att dödsstraffet inte hade verkställts sedan år 1892. 

Med andra ord var det frågan om en straffpåföljd i teorin snarare än i 

praktiken.  

 

Vid ett avskaffande av straffet i den militära strafflagen, framhöll 

motståndarna till dödsstraffet, att den avskräckande effekten inte var 

nödvändig för att bevara rättssäkerheten. Det fanns inga tecken på ökad 

brottslighet i Danmark, och då hade dödsstraffets inte verkställts på nästan 40 

år. Danmarks anslutning till FN och EKMR var ytterligare skäl till en total 

avskaffning. 
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5.1.2 Finns det några likheter och skillnader i 
argumentationen mellan Sverige, Norge och Danmark?  

Utifrån denna utredning, har flera likheter mellan de skandinaviska 

folkförsamlingarnas argumentation upptäckts. Dödsstraffsdebatten 

initierades i alla tre länderna i början av 1800-talet. Under denna tidsperiod 

påträffades Beccarias idéer i den svenska, norska samt danska debatten. Med 

andra ord argumenterade Sverige, Norge och Danmark längst samma linje 

redan i debattens inledande skede.  

 

Några av argumenten som anfördes i samtliga folkförsamlingar var 

dödsstraffets icke avskräckande effekt, statistik från länder vars dödsstraffet 

var avskaffat och där det saknades ett samband mellan avskaffande och ökad 

brottslighet, att dödsstraffet var snarare en påföljd i teorin än i praktiken samt 

att genom ett avskaffande, eliminerades risken att felaktigt döma oskyldiga. 

Dödsstraffet åsidosatte dessutom förbättringsmöjligheterna för brottslingar 

som, genom rätt behandling, kunde komma tillbaka till samhället. Till 

skillnad från Norge och Danmark, pekade motståndarna i Sverige på att även 

folkopinionen krävde ett avskaffande. 

 

På 1970-talet avskaffade Sverige, Norge och Danmark dödsstraffet ur den 

militära strafflagen. Sverige och Danmark gjorde det med hänsyn till deras 

internationella åtaganden. Även staternas rättsprinciper i den nationella rätten 

var bidragande till ett förkastande av straffet. Norge uppgav att landet de facto 

påverkades av de nordiska länderna som avskaffat dödsstraffet i krigstid. I 

Sverige och Norge pekade man även på att ländernas utveckling fordrade ett 

avskaffande, då dödsstraffet inte hörde hemma i ett modernt och civiliserat 

samhälle som stod upp för mänskliga fri- och rättigheter. 
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5.2 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Sverige, Norge och Danmark 

liknar varandra i flera aspekter, bortsett från språk, kultur och traditioner för 

att nämna några. Det är intressant hur förvånansvärt lika länderna de facto 

varit i sin argumentation. Alla tre länder verkar ha insett att i takt med 

staternas utveckling, kunde dödsstraffet inte längre rättfärdigas och 

bibehållas. Straffet var associerat med den blodshämnd som härstammar från 

den äldre, barbariska tiden då centralmakten saknade någon vidare kunskap 

och gjorde en bokstavstolkning av den då rådande vedergällningsläran – öga 

för öga, tand för tand. Idag grundas alltfler rättssystem på principen om likhet 

inför lag och en respekt för livet, särskilt med hänsyn till första och andra 

världskrigets förödelser. Livets okränkbarhet och dödsstraffet anses inte 

kunna existera parallellt i en mänsklig samhällsordning.  

 

 



 33 

Källförteckning 

Tryckta källor 
Offentligt tryck 

Sverige 

Motioner 

Motion i Första kammaren Nr. 70, 1919.  

Motion i Första kammaren Nr. 71, 1919.  

Motion i Andra kammaren Nr 118, 1919. 

Motion i Andra kammaren Nr 313, 1919.  

Motion Nr 1880, 1973.  

 

Propositioner 

Prop. 1921:144, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag 

om ändring i vissa delar av strafflagen m.m.  

Prop. 1972:138, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag 

om ändring i brottsbalken, m.m.  

 

Riksdagsprotokoll 

Första kammarens protokoll Nr 50, 4/6, 1919. 

Andra kammarens protokoll Nr 64, 4/6, 1919.  

 

Utredningsbetänkanden 

SOU 1921:1, Betänkande och förslag rörande dödsstraffets avskaffande. 

SOU 1975:75, Medborgerliga fri- och rättigheter.  

SOU 1979:31, Militära straff och discplinmedel.  

 

Utskottsbetänkanden 

Konstitutionsutskottets betänkande Nr 26, 1973.  

 

Utskottsutlåtanden 

Andra kammarens femte tillfälliga utskotts utlåtande Nr 2, 1919. 

Första kammarens första tillfälliga utskotts utlåtande Nr 2, 1919.  

Första lagutskottets utlåtande Nr. 5, 1919.  



 34 

 

Norge 

Kommittéutlåtanden 

Innstilling fra justiskomiteen Nr 90, 1978–79 

 

Propositioner 

Odelstingsproposisjon Nr 45, 1978–79.  

 

Danmark 
Betänkanden 

LFB 1929-12-18 nr 7, Betænkning over Forslag til Borgerlig Straffelov og 

Forslag til Lov om Ikrafttræden af Borgerlig Straffelov m.m.  

 

Lagförslag 

Forslag til Lov om ophævelse af lov om dødsstraf for visse handlinger 
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