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Abstract 

The United States is one of few Western nations that administers capital 

punishment to their condemned criminals. Texas has executed the most inmates of 

any state in the U.S. This prompted questions about the psychological 

characteristics of death row inmates. The purpose of this essay is to widen the 

perspective on inmates serving capital sentences by analyzing their final 

statements. The focus of this essay was centered on acute anxiety of death among 

inmates, visible in their final statements, as a result of an accelerated process of 

dying. Using three of the eight phases in Erik H. Erikson’s psychosocial theory on 

individual development, where the final phase is centered around the conflict 

between integrity and despair, the inmates’ final statements were analyzed. 

Despair is here identified by three factors: an inability to accept ones situation, 

anxiety of death and a strong feeling of regret. Through textual analysis, certain 

codes affiliated with Erikson’s theory were identified and studied. In addition to 

this, the inmates’ trust and comfort in a transcendental power was also studied as 

a part of mitigating anxiety among inmates. Erikson’s theory is in this essay 

supplemented by discourse analysis and discourse psychology in particular to 

provide additional context to the inmates’ situation. A sociopolitical dimension 

was also added to provide further analysis. The study found that inmates tend to 

regret the actions that led them to the incarceration, while also accepting their 

situation, which does not indicate acute anxiety of dying but rather expression of 

what is in this paper called the inmate discourse, in which inmates are expected 

by the wider society to regret their actions. Inmates also tend to describe God or a 

transcendental authority as a forgiving and loving one, which in this paper is 

identified not only as a way of finding comfort in a dire situation, but also to 

belong to a larger American community through religious identification.  
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Döden är en universell sanning för människan. Den är ständigt närvarande och 

kan vara en mycket ångestladdad faktor i våra liv. Man kan säga att människors 

minsta gemensamma nämnare är födseln och döden, och vad som händer mellan 

dessa två tillfällen är individuellt. De flesta av oss får möjligheten att leva ett 

relativt långt liv, med mycket tid över till reflektion och upprättelse för upplevda 

misstag vi gjort under livets gång. Andra har inte samma möjligheter. Mycket 

forskning har gjorts på döende patienters upplevelser och livsberättelser, och 

dessa kan vara mycket unga människor, även om livshotande sjukdomar är 

någonting som är vanligare bland äldre individer. Däremot existerar en institution 

som garanterar att dess involverade individer dör en tidig död i relation till andra 

samhällsmedborgare.  

    Sedan 2009 har jag varit engagerad i den amerikanska samhällsdebatten och 

därför funnit ett växande intresse hos mig för amerikansk inrikespolitik och dess 

historia. Den samhälleliga och juridiska utveckling som skett sedan 1900-talet har 

varit omvälvande och är givetvis inte oberoende internationella strömningar, men 

USA är däremot ett land som, till skillnad från europeiska länder (med undantag 

för Vitryssland och Ryssland), fortfarande straffar en del av sin 

fängelsepopulation med döden. Detta kan kopplas till landets federalistiska 

tradition där enskilda stater ges mer autonomi än i europeiska länder, men också 

till landets relativt unga historia. Hittills har 18 stater (19 om man inkluderar 

District of Columbia) avskaffat denna rättsliga praxis, vilket gör att majoriteten av 

USA:s 50 stater fortfarande utfärdar dödsdomar 

(http://www.deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty).  

   Den kontemporära samhällsdebatten angående dödsstraff som pågår i USA 

tenderar att fokusera på socioekonomiska eller etniska dimensioner och ett flertal 

studier har gjorts inom dessa områden (Tabak, 1999). Vad gäller etniska och 

socioekonomiska dimensioner inom det mer generella fängelsesystemet har 

Michelle Alexander i sin bok The new Jim Crow (2010) redogjort för etniska 

minoriteters överrepresentation bland USA:s interner och kopplar detta till det 

rådande kriget mot narkotikan och rasifierade mediabilder av framförallt afro-

amerikaner i låginkomstområden som narkotikabrottslingar (Alexander, 2010).  

    Forskning har gjorts på dödsdömda interner, bland annat tematiska analyser av 

sista uttalanden. I dessa har man funnit att de vanligaste teman är kärlek till 

närstående, men även kärlek till offrets anhöriga. Även ånger och tro är 

återkommande teman i internernas sista uttalanden (Schuck & Ward, 2008). 

Frågan om tro och psykologi har med andra ord tagits upp i den existerande 

forskningen, även om den religionspsykologiska vinkeln inte finns representerad. 

    Dessa individer tvingas möta döden tidigt och dessutom som ett straff av en 

maktapparat. Utöver detta representerar de en stigmatiserad och ofta avskydd 

grupp i samhällen världen över, men särskilt i det amerikanska om man ser 

tillbaka på den lagstiftning som uppkommit under föregående årtionden. 
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Den enda frihet dessa individer får är att tala fritt ögonblicken innan deras 

avrättning påbörjas och därför finns både starka känslor och åsikter i dessa 

uttalanden. Av denna anledning är det både relevant och intressant att analysera 

dödsdömda interners sista uttalanden. 

    Enligt Domke & Coe (2010) är USA ett mer religiöst land än andra västländer 

och religionens betydelse i människors liv är avsevärt större i USA än i andra 

utvecklade länder. USA har mer gemensamt med utvecklingsländer än utvecklade 

när det gäller religionens betydelse för allmänheten (Domke, 2010). Detta gör att 

religion är mer närvarande i det allmänna och detta måste tas med i beaktningen 

när man ämnar analysera religion i det amerikanska samhället. Att en stor del av 

internerna uttrycker religiösa föreställningar torde med andra ord vara föga 

förvånande. Med detta sagt blir däremot inte den religiösa aspekten av internernas 

sista uttalanden mindre relevant, men fokus kommer därför att ligga på vad som 

kännetecknar det religiösa uttrycket hos internerna och hur det kan förstås utifrån 

min arbetsmodell som tar hänsyn till samhälleliga faktorer.  

1.1. Syfte och mål 

Syftet med min studie är att vidga förståelsen av dödsdömda interner. Jag ämnar 

även ge ett kompletterande, diskurspsykologiskt perspektiv på mitt material. Detta 

för att ge ett mer varierat perspektiv på döden i en fängelsemiljö. Målet med min 

studie är att lägga en grund för vidare forskning om dödsdömda interners 

psykologiska tillstånd samt tolka med hjälp av Eriksons teori på nytt empiriskt 

material. 

 

1.2. Frågeställning 

Vad karakteriserar de uttryck som kan identifieras i internernas sista uttalanden, 

med särskild fokus på religiösa uttryck? 

    Vilka känslor uttrycker Texas’ dödsdömda interner som en följd av en 

accelererad dödsprocess, utifrån tre av Eriksons åtta psykosociala livsfaser? 

Vilka diskurser kan identifieras i internernas sista uttalanden? 

1.3. Avgränsning 

Det finns både juridiska och ekonomiska aspekter av dödsstraff som rättslig 

praxis, men på grund av mitt område kommer dessa ta upp mindre plats för att 

istället lämna plats åt min psykologiska forskning. 

Texas har avrättat över 500 interner sedan registrets början 1982 när Texas 

började använda sig av giftinjektion som standardpraxis (Schuck & Ward, 2008, s. 

44)(https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_executed_offenders.html), och 

eftersom de flesta väljer att lämna ett sista uttalande har jag begränsat mig till 

perioden januari 2007-april 2014. Detta gör att jag kan undvika de eventuella 

problem som kan ha uppkommit med bokföringen av internernas uttalanden under 

en pre-digital period innan samhällets datorisering.  
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1.3.1. Bakgrund och begreppsdefinitioner 

En kontext som bör beskrivas för att förstå den samhälleliga kontexten är USA:s 

federalistiska historia där enskilda stater ges större autonomi än regioner i många 

andra västländer. Av denna anledning är dödsstraffet en juridisk fråga där 

huvudansvaret ligger hos de enskilda staternas justitiedepartement. På grund av 

landets storlek råder det även stora kulturella skillnader mellan stater. Med kultur 

menas här den arbetsdefinition som Anthony Marsella (2005) formulerar: 

 
Mänskliga beteenden och meningsmönster som överförs i socialt skilda livssammanhang 

och med anpassnings- och överlevnadssyfte. Dessa beteenden och meningsmönster är 

representerade hos människan, dels internt i värderingar, attityder och övertygelser, dels 

externt i roller, institutioner, sociala strukturer och objekt (Marsella, 2005, s. 651–673)
1
  

 

Även begreppet religion bör här ges en definition, här efter en kombination av 

Peter Beyers och Niklas Luhmanns definition (Beyer, 2006, s. 10). Beyers 

religionsbegrepp är väldigt flexibelt då han beskriver det som en social verklighet, 

där denna sociala verklighet förmedlar tankar om det transcendenta och det heliga. 

Eftersom han ser social aktivitet som kommunikation (utifrån Luhmanns 

perspektiv), blir även religion här ett kommunikationssystem med egna 

referensramar och ett specifikt internt språk. Det är Beyers diskussion kring 

religion och kommunikation som ligger grund till för hur religion betraktas i den 

här uppsatsen. 

     Det är genom den här definitionen som internernas religiösa föreställningar 

kommer att sorteras. Genom att identifiera ett specifikt religiöst språk kan 

interners religiösa föreställningar, utifrån denna begreppsdefinition, identifieras.  

Begreppet etnicitet används här synonymt med engelskans race och är baserad 

på den egna indelningen av Texas Department of Correctional Justice. Begreppet 

race i den här uppsatsen används för att beskriva en individs hudfärg, enligt de 

indelningar som ovan nämnda departement gjort. 

 

1.4. Forskningsgenomgång 

Sökning efter tidigare forskning inom mitt område har skett via ett flertal 

databaser. Dessa inkluderar Uppsala Universitetsbiblioteks katalog, DiVA, Libris 

samt de internationella forskningsdatabaserna Jstor och PsycINFO där den senare 

är en databas för psykologisk forskning. I slutändan visade sig PsycINFO 

innehålla mest information angående de psykologiska aspekterna av interners inre 

känsloliv. Uppsala Universitetsbiblioteks sökmotor användes för att få en 

överblick över mitt fält. Genom att läsa artiklarnas sammanfattning (abstract) 

avgjorde jag huruvida de var relevanta för mitt syfte eller ej. Nyckelorden som 

användes i sökningen var centrerade kring frågeställningen. För att artiklarna ska 

bedömas relevanta har deras sammanfattningar (abstract) lästs. Samtliga artiklar 

är peer-reviewed.  Dessa ord och dess träffar följer nedan: 

                                                 
1
 Denna översättning är tagen från DeMarinis, (2011, s.19). 
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"Death Penalty"+Religion+Inmate (40 träffar). Av dessa var sex artiklar inom 

religionsämnet. Däremot fann jag inte några artiklar som kunde användas i min 

studie. 

 "Capital Punishment"+inmate+religiosity+U.S (37 träffar). En av dessa 

artiklar var relevant för min studie. Religion, Religious Participation and Negative 

Prison Behaviors behandlar religiositet hos 875 interner i Mississippi State 

Penitentiary och hur religiöst deltagande används som en aktiv strategi bland de 

anställda för att rehabilitera internerna. Syftet med studien var att undersöka 

huruvida religion kan användas för att reducera negativt socialt beteende bland 

internerna och uppmuntra positivt socialbeteende. Kerley, Matthews och 

Blanchard kom fram till att den religiösa medverkans effekt på positivt socialt 

beteende i en fängelsemiljö beror på om den religiösa aktiviteten uppmuntrar 

grundläggande pro-socialt beteende samtidigt som de försöker minimera antalet 

verbala bråk. Det visade sig till exempel att interner som trodde på en högre makt 

hade en 70 % högre sannolikhet att undvika dessa bråk än interner utan denna tro 

(Kerley, Matthews, & Blanchard, 2005). Religion verkade inte ha samma effekt 

på fysiska attacker såsom misshandel. Det fanns däremot ett samband mellan 

antalet verbala bråk och antalet fysiska bråk, vilket leder författarna till slutsatsen 

att pro-socialt beteende på den verbala nivån leder till minskat våld i 

fängelsemiljöer och att religiösa rehabiliteringsprogram bidrar till pro-socialt 

beteende.  

 "Death Row" AND religion AND inmate (599 träffar). De träffar jag fick 

handlade antingen om religiösa samfunds inställningar mot dödsstraffet som 

rättslig praxis eller de etiska dimensionerna av dödstraffet och jag ansåg därför 

dessa vara irrelevanta. För att precisera min sökning ytterligare lade jag till 

sökfrasen America OR U.S. i ett försök att lokalisera litteraturen och sortera bort 

de resultat som handlade om andra länder än USA. Efter denna precisering fann 

jag 340 träffar med tillägget "America" och 279 träffar med tillägget "U.S". 70 

artiklar var inom religionsområdet och efter läsning av sammanfattningarna 

(abstract) kom jag fram till att materialet till största del handlar om juridiska 

faktorer och religiösa samfunds inställningar till dödsstraffet. Däremot fann jag 

inte något material om dödsdömda interners religiösa föreställningar. 

"Death Row" AND inmate AND religiosity (43 träffar). Jag stötte på samma 

problem här gällande användbarhet av artiklarna. När jag däremot utforskade vad 

som skrivits om ämnet inom andra discipliner fann jag relevant information. Inom 

det psykologiska området återfinns 9 artiklar varav en artikel, Dealing with the 

inevitable: strategies of self-presentation and meaning 

construction in the final statements of inmates on Texas death row, var ytterst 

relevant för min studie. Artikeln, författad av Andreas R.T. Schuck och Janelle 

Ward. Studien ämnar att sammankoppla Terror Management Theory (TMT) och 

diskursiv självpresentation. Tidigare har TMT applicerats på situationer där 

individer i en icke-hotande situation blivit tillfrågade att reflektera över sin 

dödlighet för att undersöka hur rädsla kontrolleras genom meningsskapande, men 

i den här studien tillämpas teorin på en ytterst verklig situation med individer vars 

död är både förutbestämd och annalkande. Schuck och Ward gör en textanalys av 

283 interners (avrättade mellan 1982-2006) sista uttalanden och det är det 

diskursiva som är fokus i studien. Medvetet utelämnar de sociala faktorer i 

internernas uttalande eftersom detta inte är fokus för deras studie, vilket gör mitt 

fokus legitimt. Deras metod är innehållsorienterad och diskursanalytisk, och de 

finner att deras hypotes om självpresentation i relation till TMT är relevant. De 
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motiverar detta med utdrag från internernas uttalanden som visar på 

konstrueringen av en positiv självbild följt av en hantering av det negativa i deras 

handlingar. Schuck och Ward menar att denna process sker i denna specifika 

ordning för att bygga upp en självbild som är stark nog att hantera den kommande 

inre konflikten innan internerna reflekterar över sina handlingar och eventuella 

skuld (Schuck & Ward, 2008, p. 52).     

    Religion AND race AND Inmate AND  "Death penalty"(414 träffar). Dessa 

sökord genererade fler träffar än andra söktermer. En anledning till detta torde 

vara att forskningen om etnicitet och rättssystemet i USA är omfattande. Dessa 

artiklar handlade i huvudsak om våldsförebyggande modeller bland dödsdömda 

fångar och olika religiösa inriktningars inställning till dödstraffet. En relevant 

artikel angående etnicitet och religion i en fängelsemiljö var artikeln The religious 

conversion and race of a prisoner: Mock parole board members' decisions, 

perceptions, and emotions av Miller, Lindsey & Kaufman (2012). Denna artikel 

belyser religionens och etnicitetens roll i beslut om en interns eventuella 

frigivning. Syftet var att undersöka om religiös omvändelse var en faktor i 

fängelsestyrelsens beslut att omvandla internens dom till en villkorlig. För denna 

undersökning iscensatte forskarna en sådan situation med ett urval av 190 

studenter som fick agera beslutsfattare i en fiktiv interns fall. Samma fiktiva intern 

beskrevs på fyra olika sätt för fyra olika studentgrupper; 1. Internen har 

konverterat till Kristendom och närvarar regelbundet vid gudstjänster. 2. Internen 

har konverterat till Islam och närvarar regelbundet vid gudstjänster. 3. Internen 

har använt sig av sekulära medel för att förändra sin livsstil, däribland läsning av 

självhjälpsböcker och regelbunden närvaro vid sekulära stödgrupper. 4. Internen 

har inte gjort någon livsstilsförändring. Gruppen som fick den sistnämnda 

beskrivningen agerade som kontrollgrupp. Forskarna fann ingen signifikant 

skillnad mellan studenternas inställning till en muslimsk kontra en kristen 

konvertering i relation till 4. (ingen livsstilsförändring), men fann att den sekulära 

livsstilsförändringen bemöttes mest positivt av studenterna (Miller, Lindsey, & 

Kaufman, 2014, s. 126). Bevis för huruvida etnicitet påverkade beslutet om en 

villkorlig dom var minimalt och forskarna kopplar detta till metodologiska 

begränsningar. Forskarna identifierar en viktig faktor i beslutsfattandet, nämligen 

trovärdigheten i internens förändring eller konvertering, och att denna 

trovärdighet påverkar beslutsfattandet om villkorliga domar.  

    Religion+"Death Row"+Texas (1407 träffar). Efter att ha sorterat resultaten 

efter relevans och ha läst sammanfattningarna på samtliga artiklar inom de sju 

första sidorna kunde två relevanta artiklar urskiljas: Of Guilt, Defiance, and 

Repentance: Evidence from the Texas Death Chamber av Rice, Dirks och Exline 

(2009) samt With God on One's Side: The Social Geometry of Death Row 

Apologies av Cooney & Phillips (2013).  

    Rice, Dirks och Exline (2009) analyserar 269 av Texas dödsdömda interners 

sista uttalanden mellan 1982-2005 utifrån ett kriminologiskt perspektiv. Syftet 

med studien var att få breddad förståelse för känslors (i detta fall ånger, skuld och 

trots) roll i rättssystemet och straffrätt samt hur närvaron av överlevande anhöriga 

till det ursprungliga offret vid avrättningens effekt på interners uttalanden 

påverkade den emotionella strukturen av internernas uttalanden.  Rice et al. kom 

fram till att närvaron av offrets anhöriga ökade sannolikheten att internens sista 

uttalande skulle innehålla ånger och skuld än uttryck av trots eller oskuld(Rice, 

Dirks, & Exline, 2009, s. 309). 
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Cooney & Phillips undersöker förlåtelse och frånvaron av förlåtelse i Texas' 

dödsdömda interners sista ord mellan åren 2000-2010. Syftet med studien var att 

visa på betydelsen för internen att vara associerad med en tredje aktör av högre 

status (i det här fallet Gud som är aktören med högst social status) och att detta 

påverkar förlåtelsen hos internen. Cooney & Phillips menar att upplevelsen av att 

ha en så pass högstatusaktör vid ens sida lyfter individens status i det sociala 

rummet, förutsatt att denna aktör är högt värderad av andra i detta rum. En annan 

relaterad fråga de ställer är under vilka omständigheter som förlåtelse sker. Deras 

urval bestod av 232 manliga interner då de sorterade bort de 33 övriga interner 

som påstod sig vara oskyldiga och därför inte hade en anledning att be om 

förlåtelse. Anledningen till att tidsperioden sattes mellan 2000-2010 var delvis för 

att anhöriga till både internen och offret inte fick närvara vid avrättningar i Texas 

innan 1997. Cooney & Phillips fann att 34 % av internerna bad om ursäkt för 

sitt/sina brott och att denna frekvens är relativt låg. De förklarar detta med att det 

sociala avståndet (på en vertikal skala) mellan internen och offrets familj är för 

stort för att ge en ursäkt mening (Cooney & Phillips, 2013, s. 168–169). De finner 

även stöd för sin tes att association med en tredje aktör av hög social status (i det 

här fallet Gud) ökar sannolikheten för att internen skall be om ursäkt i sitt sista 

uttalande. Detta förklaras med att internens association med denna tredje aktör av 

hög status lyfter internens egna status i det sociala rummet och minskar avståndet 

mellan hen och offrets familj (Cooney & Phillips, 2013, s. 172). 

Urvalets villkor var att temat i dessa artiklar eller böcker skulle behandla sista 

uttalanden hos dödsdömda fångar, eftersom min studie specifikt handlar om detta. 

Även material vars innehåll fokuserar på politiska beslut kring Texas' dödsstraff 

är delvis relevant för att ge kontext till min studie, eftersom Texas står för 8% av 

USA:s befolkning men 30% av landets avrättningar (Kelly & Foley, 2013, s. 541). 

Av denna anledning, och min bakgrund i samhällsvetenskap, valde jag att 

särskilja dessa texter för att analysera dem som kompletterande material till min 

studie.  

I Love, spirituality and regret: Thematic analysis of last statements from death 

row, Texas (2006-2011) identifierar Brendan D. Kelly och Sharon R. Foley 

centrala teman i uttalanden som Texas' dödsdömda interner gjort under en 

femårsperiod. De identifierar kärlek, spiritualitet och ånger som centrala teman 

och dessa teman är oförändrade i sin frekvens över tid. Denna studie är en 

fortsättning på den ursprungliga studien av samma forskare som täckte perioden 

2002-2006. Den mentala hälsan hos internerna precis innan avrättning står i fokus 

och Kelly & Foley finner likheter i internernas uttalanden med de känslor som 

uttrycks i brev från suicidoffer. En modell, Thematic Guide for Suicide Prediction 

(TGSP), används av Kelly & Foley som ett verktyg för att tolka internernas 

uttalanden. Denna modell presenteras i Assessment and Prediction of Suicide av 

Ronald W. Maris (Maris, 1992, s. 345–349).  

TGSP är en metod som tagits fram genom analys av suicidbrev. Genom TGSP 

kan en riskbedömning göras på basis av närvaron av (eller frånvaron av) verbala 

kommunikationsfaktorer i suicidbrev. Dessa faktorer är uppdelade i två 

huvudkategorier (intrapsykiska samt interpersonella) med åtta underkategorier 

vardera (Kelly & Foley, 2013, pp. 543–544). På grund av mitt begränsade 

utrymme kan dessa kategorier inte undersökas utförligt utan hänvisar istället till 

källmaterialet som Kelly & Foley använder sig av. Istället kommer jag att 

redogöra kortfattat för hur de två huvudkategorierna är konstruerade. 



 10 

Den intrapsykiska kategorin innehåller egenskaper som centrerar kring individens 

egna uppfattning och interna känsloliv. Den interpersonella kategorin innehåller 

aspekter av social interaktion såsom vänskap och relationer (Maris, 1992, s. 345–

349). 

Även dödsprocessen hos dödsdömda interner har behandlats av Nathan A. 

Heflick. I sin artikel tar han upp samhälleligt dödsstigma och hur interner 

internaliserar detta stigma i sin copingprocess. Internerna måste utöver detta även 

hantera skulden och skammen som associeras med ett mord på en annan 

människa. Genom sin analys av sista uttalanden hos Texas' dödsdömda mellan 

åren 1997-2005 identifierar han, likt Kelly&Foley, centrala teman i internernas 

uttalanden. Dessa inkluderar tro, tystnad, oskuld, aktivism, kärlek/uppskattning 

och förlåtelse (Heflick, 2005, s. 329). I sin forskning behandlar Heflick 

systemberättigande teori. I korthet innebär systemberättigande teori att det 

rådande systemet rättfärdigas av individer (ofta från grupper med låg 

samhällsstatus) på bekostnad av deras egna intressen. Heflick menar att individer 

som befinner sig i frihetsberövade situationer oftare försvarar det rådande 

systemet eftersom motstånd skulle innebära att potentiellt försätta sig i en mer 

utsatt position. Heflick menar därför att detta systemberättigande bör vara 

närvarande bland dessa interner, då de både befinner sig i en frihetsberövad 

situation och anses vara en lågtstående samhällsgrupp (Heflick, 2005, s. 326). 

I artikeln Defensive religion as a source for meaning in life: A dual mediational 

model lägger Van Tongeren, Hook och Davis (2013) fram forskning som 

undersöker om defensiv religion kan agera meningsskapande. Termen defensiv 

religion förstås här som en samling försanthållanden som ofta är simpla och 

dogmatiska i sitt bemötande av existentiella frågor och som premierar säkerhet 

och exklusivitet i detta bemötande. Detta till skillnad från religiös existentialism 

vilket enligt författarna präglas av tvivel och inklusivitet.  Syftet med studien var 

att utveckla en modell av dualistisk mediering för att förklara hur just defensiv 

religion kan agera meningsskapande. De identifierar två medieringsfaktorer; 1.) 

tron på en bokstavlig odödlighet samt 2.) religiöst engagemang.  Deras urval 

bestod av 423 studenter i USA som fick fylla i en enkät med en nominalskala (1-

7). Resultatet indikerade att en tro på liv efter döden och religiös hängivenhet 

agerade som starka medierande faktorer inom det som författarna beskriver som 

defensiv religion och gav ett existentiellt lugn och mening till individerna (Van 

Tongeren, Hook, & Davis, 2013, s. 230). 

Forskning har gjorts på dödsdömda interners sista uttalanden, där man 

identifierat centrala teman, som nämnts ovan. Man har funnit likheter mellan 

suicidbrev och sista uttalanden, forskning har gjorts utifrån en Terror 

Management Theory, hur interner hanterar dödsångest och rädsla genom sina sista 

uttalanden. Denna forskning är dock begränsad i sitt omfång som en följd av det 

begränsade materialet, och detta leder till att det finns aspekter som inte är 

utforskade eller belysta. En analys utifrån Eriksons teori av de åtta livsstadierna 

saknas och det är med denna bakgrund jag ämnar gå vidare i forskningen och 

bidra med ett annat perspektiv. 

 

1.5. Material 

Alla dödsdömda interners uttalanden är offentliga handlingar och finns 

tillgängliga på Texas Department of Correctional Justice's hemsida 
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(https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_executed_offenders.html). Där finns 

även information om internen, hans/hennes brotthistoria, hur länge de avtjänat sitt 

straff, brottets natur samt ett verbalt och (i ett fåtal fall) ett skriftligt uttalande. 

Detta är en primärkälla. 

 

1.5.1. Teori 

För mina teoretiska perspektiv har boken Identity and the life cycle (Erikson, 

1959) använts. I denna berörs Eriksons teori om de åtta livsstadierna 

genomgående. För kompletterande perspektiv på Eriksons teori har 

Utvecklingspsykologi (Hwang & Nilsson, 2011) använts. Även Diskursanalys som 

teori och metod (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) ligger till grund för mina 

teoretiska perspektiv om diskurser. Även The new Jim Crow (Alexander, 2010) 

har använts för att tillföra den sociopolitiska dimensionen till min arbetsmodell. 

 

1.5.2. Metod 

Jag kommer i denna uppsats använda mig av kvalitativ textanalys, tolkning samt 

diskursanalys för att närma mig mitt material. Dessa tre metoder är integrerade i 

varandra då kvalitativ textanalys innefattar både tolkning och (i detta fall) 

diskursanalys. Kortfattat består kvalitativ textanalys av att forskaren närmar sig 

sitt textmaterial utifrån en så neutral ställning som möjligt och sedan tolkar vad 

som står ”bakom” texten genom att identifiera diskurser som uttrycks. Dessa 

metoder förklaras genomgående i kapitel 3. 

     

 

1.6. Avrättningsprocessen 

När det gäller avrättningsprocessen kan följande information ges här i 

inledningskapitlet. 

De brott som enligt federal lag ger ett dödsstraff relaterar alla till mord, 

undantaget förräderi och spionage (http://www.deathpenaltyinfo.org/federal-laws-

providing-death-penalty). Texas har samma policy, med undantag för spionage 

och förräderi som hanteras på federal nivå snarare än statlig.  

    Interner som avrättas i Texas väntar i genomsnitt tio år på att deras straff 

skall utföras. Denna långa process är direkt beroende av eventuella pågående 

juridiska processer såsom överklaganden etc. (Schuck & Ward, 2008, s. 44).  

    Sedan 1982 används dödlig injektion som standardmetod för att avrätta 

dödsdömda interner i samtliga stater, även om alternativa metoder såsom 

arkebusering, gaskammare eller elektriska stolen nu diskuteras i ett fåtal stater 

som en följd av att EU bannlyst exporten av det mest frekvent använda lugnande 

medlet som används vid avrättningar 

(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/10802405/US-

states-may-go-back-to-electric-chair-and-firing-squads.html) 

   Innan internen avrättas får denne lämna ett skriftligt uttalande om hen vill. 

Internen förbereds av en fängelseläkare inför injektionen där intravenösa kanyler 

sätts på plats. Internen är fastspänd till en brits under hela processen med 

begränsade möjligheter att röra sig.  

    Sedan 1997 har anhöriga i Texas, till både offret och internen, fått rätt att 

observera avrättningen (Cooney & Phillips, 2013, s. 165).  

Den primära kemikalien som används vid avrättningar i Texas sedan 2010 är 

pentobarbital, ett lugnande preparat som är dödligt i högre doser. Innan 2010 har 
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en blandning av tre kemikalier använts som består av tiopentalnatrium för att söva 

internen, pankuroniumbromid för att paralysera internen, samt kaliumklorid för att 

slutligen orsaka hjärtstopp (http://www.deathpenaltyinfo.org/state-lethal-

injection). 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Erik H. Eriksons åtta livsstadier 

I detta kapitel kommer jag att presentera min teori samt min arbetsmodell som jag 

använder i min analys av materialet.  

En teori om identitet är Erik H. Eriksons (Erikson, 1959) teori om människans 

åtta livsfaser. Detta är en universalistisk teori, starkt freudiansk i sin utformning 

och dialektisk i sin struktur. Exempelvis är varje livsfas uppbyggt på konflikten 

mellan två extremer och hur väl individen hanterar de olika utmaningarna i en 

given fas avgör i vilken av de här två riktningarna hon kommer att röra sig. Till 

varje livsfas hör även utvecklingen av en dygd som önskat resultat av en löst 

konflikt mellan de två ovan nämnda extremerna. Dessa konflikter är relaterade till 

de utmaningar som uppkommer i olika åldrar under livets gång och dessa faser 

följer den psykosociala utvecklingen den kroppsliga utvecklingen. Under varje fas 

finns, enligt Erikson, en viss mängd psykisk energi kopplad till ett bestämt organ. 

Som en följd av detta rymmer varje utvecklingsfas specifika kroppsliga, sociala 

och personliga aspekter (Erikson, 1959, s. 53). 

Sammanfattat är Erikson åtta livsfaser följande (Erikson, 1959, s. 55–100): 

1. Tillit kontra misstro (0-1,5 år): I denna inledande fas lär sig barnet att 

antingen lita på eller misstro andras förmåga att tillgodose deras grundläggande 

behov. En positiv lösning av denna konflikt leder till trygghet och tillit medan en 

negativ lösning leder till misstänksamhet och avvisande. 

2. Autonomi kontra tvivel (1,5-3 år): I denna fas lär sig barnet att vara 

självständigt i sina dagliga aktiviteter. En positiv lösning leder till en tro på ens 

egen förmåga som därigenom bygger en grund för ett gott självförtroende medan 

en negativ lösning leder till att de kriser som kan uppstå under fasen potentiellt 

kan leda till ambivalens och ett överdrivet beroende vilket leder till ett tvivel på 

den egna förmågan. 

3. Initiativ kontra skuld (3-6 år): I den här åldern börjar barnet pröva sina 

färdigheter och lära sig var gränsen går för vad de kan klara av genom utforskande 

av sin omvärld. En positiv konfliktlösning leder till en ökad nyfikenhet på livet 

och en stark känsla av att kunna ta egna initiativ samt kännedom om sig själv som 

individ. En negativ lösning kan istället leda till skuldkänslor, känslor av att inte 

räcka till och passivitet. 

4. Aktivitet kontra underlägsenhet (6-12 år): Denna fas fokuserar på huruvida 

barnet under den tidiga skolåldern får känna sig kompetent och att de därmed 

själva klarar av att söka ny kunskap och skapa sociala band tillsammans med 

andra. En positiv lösning leder till ovan nämnda utfall medan en negativ kan leda 

till en känsla av underlägsenhet, att vara inkapabel att klara av vissa uppgifter 

samt en känsla av oduglighet. 

5. Identitet kontra identitetsförvirring (12-20 år): Under tonårstiden etablerar 

individen sin identitet genom att prova på nya roller och identiteter. Individens 

erfarenheter från tidigare faser inkorporeras här i det som i ett positivt resultat blir 

den nya, relativt stabila identiteten. En negativ lösning kan istället leda till en 
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känsla av att inte veta vem man är (identitetsförvirring), revolt eller att konflikten 

vänds in mot den egna identiteten i form av en depression. 

6. Närhet kontra isolering (20-40 år): I den här fasen ska individen lära sig att 

komma nära andra människor utan att förlora den egna identiteten och om att 

kunna växla mellan att vara tillsammans med andra och vara ensam. Enligt 

Erikson ska man kunna komma tillbaka till sig själv efter ett förhållande eller en 

nära relation. Detta är relaterat till det föregående stadiet där ens identitet 

stabiliseras, då det blir lättare att känna en inre säkerhet om man har en klar bild 

av sin identitet. En positiv lösning leder till att individen klarar av att hitta sig 

själv igen, medan en negativ lösning kan leda till att individen söker sig bort från 

andra människor och som ett resultat enbart söker ytliga relationer med andra. 

7. Generativitet kontra stagnation (40-60 år): Under den näst sista fasen ämnar 

en positiv lösning att skapa goda uppväxtvillkor för den generation man satt till 

världen, Utöver detta inser även individen att den tillhör den generation som nu 

har huvudansvaret för samhällets stabilitet. En negativ lösning kan leda till en 

känsla av att ha fastnat i livet, en s.k. "medelålderskris" genom att man ser tillbaka 

på sitt liv och jämför de ambitioner man hade då med resultatet man sitter med 

idag. Ännu en negativ konsekvens kan vara en känsla av att vara inkapabel att 

förändra saker i sitt liv. 

8. Integritet kontra förtvivlan (60+ år): I den sista fasen reflekterar individen 

över sitt liv. Integritet handlar, enligt Erikson, om att man accepterar livets 

begränsningar, att man ser sig som en del av en större helhet där både tidigare och 

kommande generationer ingår. Denna helhetskänsla ger då mening till individen. 

Förtvivlan, den negativa lösningen, leder till att man inte acceptera att livet inte 

gått som man velat, att man ångrar de val man gjort och att man känner ångest 

inför livets slut.  

    Relevant för min studie är den första fasen (0-1,5 år), den femte fasen (pubertet 

- 20 år), samt den åttonde fasen (livets slutskede). Detta eftersom internernas 

religiösa tilltro till en högre makt kan spåras till Eriksons första fas då det är i 

denna som tilltro etableras.  De flesta interners brott indikerar en, enligt Eriksons 

teori, olöst konflikt i den femte fasen där individen fastställer sina värderingar 

samt bemöts av det omgivande samhällets värderingar. En lycklig utgång skall 

enligt Erikson leda till en fast upplevelse av inre sammanhang och kontinuitet 

medan en misslyckad utgång leder till rollsplittring och identitetskriser. Det är 

även relevant att det är i den följande fasen (närhet kontra isolering) som 

majoriteten av internerna döms. Det är i den åttonde fasen som livets utgång 

värderas och reflekteras över, och är därför relevant för mitt syfte. 

Syftet med Eriksons teori är inte att finna samband mellan orsak och verkan, 

utan snarare att undersöka hur en mängd olika faktorer påverkar slutresultatet av 

en människas psykosociala utveckling. Bland dessa faktorer finner vi både 

individuella och samhälleliga faktorer.  

Utöver detta kan dessa fasers karakteristika visa sig i senare skeden av livet, 

eftersom Eriksons teori sträcker sig över hela livet och tidigare faser påverkar 

utkomsten i de följande faserna. 

Erik H. Erikson betonade även vikten av den kulturella kontexten i relation till 

sin teori om de åtta livsstadierna. Med detta menar han att dessa stadier är, likt 

diskurser, beroende av sin historiska och samhälleliga kontext. Detta gör Eriksons 

teori någorlunda flexibel (trots att den kritiserats för rigiditet) och kompatibel med 

diskursteori.  
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Eriksons teori har kritiserats för att vara för rigid och inte tillräckligt applicerbar 

på mer abstrakta nivåer av utvecklingspsykologi (Hwang & Nilsson, 2011, s. 57–

58). Denna kritik delas av mig och jag menar även att Eriksons teori är i behov av 

komplettering i form av diskursanalys. Eftersom Erikson var medveten om den 

direkta omgivningens påverkan på sociala normer och beteendemönster bör hans 

teori kompletteras med en form av diskursanalys, hur vi talar om världens 

beskaffenhet.  

Eftersom jag ser diskursanalys som ett komplement till Eriksons teori finner jag 

det motiverat att presentera diskursbegreppet på ett pedagogiskt vis istället för en 

djupgående förklaring. Det bör även nämnas att jag bara valt ut de delar av 

diskursanalys som kan komplettera Eriksons teori.  

 

2.1.2. Försvarsmekanismer 

För att identifiera strategier för att hantera förtvivlan bör man vara bekant med 

konceptet försvarsmekanismer. Försvarsmekanismer är mentala processer som 

aktiveras när individen känner sig hotad (Hwang & Nilsson, 2011, s. 50–51), och 

religiösa föreställningar kan ses som en del av konstruktionen av dessa 

mekanismer. Denna teoretiska grund bör ses som komplement till Erikson. 

 

2.1.3 Religion som hantering av förtvivlan 

Religiösa föreställningar eller gudsbilder är vanliga metoder att utöva 

krishantering på. Genom att vända sig till en högre, transcendent makt i sina sista 

ögonblick kan detta bidra till en trygghet i dödsångesten då denna högre makt står 

över den världsliga. Det handlar med andra ord om att kontrollera dödsångesten 

genom att anknyta till en högre auktoritet när alla andra auktoriteter står i polemik 

med individen (Schuck & Ward, 2008, s. 55). Likt försvarsmekanismer bör detta 

även ses som komplement till Erikson. 

 

2.1.4 Diskursanalys 

Då jag även kommer att använda mig av diskurspsykologi och konstruktion av 

identitet som teori anser jag att en sammanfattning av diskursbegreppet är 

lämplig. 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) kan begreppet diskurs enklast 

förstås som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 7). Det huvudsakliga intresseområdet för diskursanalysen är 

språkets meningsbärande funktion för hur individer både uppfattar och skapar sin 

omvärld. Det diskursanalytiska fältet sammanvävs, enligt Vivien Burr, genom 

fyra premisser:  

1. En kritisk inställning till självklar kunskap. Diskursanalysen ställer sig 

kritisk till den positivistiska vetenskapstraditionens anspråk på existensen av 

objektiv kunskap. Istället menar man att vår kunskap om vår omvärld enbart är 

tillgänglig för oss genom våra kategoriseringar av den. Våra världsbilder speglar 

nödvändigtvis inte den faktiska verkligheten utan är snarare en produkt av vårt 

sätt att kategorisera världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11). Detta 

innebär inte att den diskursanalytiska traditionen avfärdar existensen av en 

verklighet i sig. Däremot får fenomen bara sin mening genom diskurs. Den 

materiella verkligheten är inte, trots sin fysiska existens, icke-diskursiv (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 104). 
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2. Historisk och kulturell specificitet. Vår kunskap om världen är inte tidlös och 

universell. Snarare är vår kunskap om vår omvärld ständigt beroende av vår 

historiska och kulturella kontext. Våra identiteter kunde, med andra ord, ha varit 

annorlunda och är framförallt föränderliga över tid. Enligt den diskursanalytiska 

har världen därför inte en "fast karaktär" utan snarare konstrueras denna värld i ett 

socialt samspel, och detta sociala samspel är beroende av den historiska och 

kulturella kontexten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11–12).  

3. Samband mellan kunskap och sociala processer. Vår uppfattning av världen 

och vårt sätt att uppfatta den skapas genom socialt samspel och upprätthålls i 

dessa processer. I dessa processer debatterar vi vår omvärlds beskattning och 

gemensamma sanningar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 12). 

4. Samband mellan kunskap och social handling. Den sociala konstruktionen av 

kunskap och sanning som togs upp ovan har konsekvenser för vad som anses 

socialt accepterat. I en fastställd världsbild existerar ramar för vad som uppfattas 

som naturliga handlingar respektive onaturliga eller otänkbara handlingar. 

Eftersom dessa världsbilder är beroende av historisk och kulturell kontext, leder 

olika världsbilder till olika sociala handlingsmönster som i sig även är 

föränderliga över tid (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 12). 

Det första antagandet inom diskursanalysen är, för mitt syfte, icke-applicerbart 

då det bemöter mer abstrakta kunskapsdiskussioner som är mindre applicerbara på 

de individuella interner som är i centrum för min studie. Däremot är de tre 

efterföljande antaganden relevanta att utveckla och kontextualisera i relation till 

min forskning.  

För att konkretisera det andra antagandet inom diskursanalysen i relation till 

min studie bör man förstå att dessa interner befinner sig i en amerikansk kontext. 

De lever i det amerikanska samhället, talar engelska och påverkas av det rådande 

samhällsklimatet i USA. De är amerikanska interner och skiljer sig från svenska 

eller exempelvis taiwanesiska interner både i sitt sätt att förstå världen och att 

uttrycka sig. 

Ett exempel på hur det tredje antagandet som diskursanalysen gör kan tillämpas 

på dessa individer är exemplet med fängelser som en institution för straff och 

rehabilitering. Denna rehabilitering av individerna är ofta religiöst präglad, ett 

initiativ från statligt håll. I dessa samtalsgrupper kommunicerar individerna med 

varandra och ett religiöst ordförråd utvecklas hos den individuella internen. På 

detta sätt får individen tillgång till en viss kunskap (här religiös sådan) genom 

interaktion med andra interner och religiösa företrädare (social process) (Kerley et 

al., 2005, s. 444). 

Till sist kan det fjärde antagandet konkretiseras i relation till min forskning 

genom att beröra den amerikanska kulturen och dess normer. Som nämnt ovan är 

dessa interner amerikaner och påverkas av det rådande samhällsklimatet. Detta 

leder i sin tur till att det existerar en social norm om religiositet och att individer 

till sin natur är religiösa (Domke, 2010, s. 11–12). På detta sätt finns det ett antal 

sociala handlingar som är sanktionerade av dessa normer, samtidigt som det 

existerar handlingar som är socialt otänkbara utifrån dessa normer. 

 

2.1.5. Diskurspsykologi 

Diskurspsykologin avfärdar den kognitivistiska synen inom psykologin som 

hävdar att en individs identitet är inneboende och ett resultat av underliggande 

mentala processer, utan menar istället att identitet och attityder är resultat av 

social interaktion. Man menar även att det snarare är språket som uttrycker sig via 
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individen än att individen uttrycker sig genom språket och därmed blir ett medium 

för den kulturella kontexten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 21). 

Samtidigt är individer inte bara bärare eller förmedlare av diskurser, utan även 

aktiva användare av dessa. 

Till skillnad från traditionell psykoanalys ses jaget enligt diskurspsykologin 

inte som en autonom agent, istället ses jaget som socialt betingat och att det är i 

dessa sociala miljöer som identiteter uppstår och formas (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 106). Denna sociala aspekt av identitetsbildande gör upp med 

idén om att en människas identitet är fastställd, utan menar istället att individer 

befäster sin identitet (och förändrar den) genom att använda redan etablerade 

diskurser. Detta kallas subjektspositionering, och innebär att det finns ett antal 

angivna positioner som subjektet kan inta.  

Det är även så att inte bara en enda diskurs existerar, till skillnad från vissa 

teoretikers antagande, utan istället existerar flera diskurser samtidigt med olika 

givna positioner för subjektet eller individen att inta. Man kan till exempel inta 

positionen "väljare" på valdagen och "middagsgäst" på bjudningen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 48–49). 

 

2.1.6. Alexanders sociopolitiska teori om ras i det amerikanska rättssystemet 

Alexander (2010) utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och menar att 

narkotikakriget och "mass-incarceration" inte är temporära politiska svängningar 

utan delar av USA:s mönster för social kontroll av minoriteter, därav titeln The 

New Jim Crow. Då Alexander närmar sig det amerikanska fängelsesystemet från 

ett historiskt-juridiskt perspektiv och inte ett psykologiskt eller teologiskt, samt att 

hon inte exklusivt talar om dödsstraffet (även om det nämns i hennes bok) har jag 

valt att använda informationen som en viktig källa för att vidga förståelsen av 

diskriminering inom USA:s rättssystem och därmed blir den relevant för min 

studie och särskilt min arbetsmodell. 

    Michelle Alexander redogör för diskriminering inom det amerikanska 

rättsystemet i sin bok The new Jim Crow. Hon argumenterar för att det rådande 

”kriget mot narkotikan” som förs av den amerikanska staten har legitimerat ett 

nytt kastsystem, likt det under slaveriet eller Jim Crow-lagarna som stiftades efter 

slaveriets avskaffande. Dessa lagar legitimerade segregering, socioekonomisk 

uteslutning av afro-amerikanska medborgare och förbjöd giftermål mellan vita 

och svarta. Lagarna avskaffades successivt efter att Martin Luther King Jr. med 

sin medborgarrättsrörelse skapat ett politiskt klimat där detta rådande system 

ifrågasattes, ett klimat som slutligen ledde till att den dåvarande presidenten 

Lyndon B. Johnson presenterade och slutligen skrev under Civil Rights Act of 

1964 som förbjöd all segregering samt instiftade program för att integrera afro-

amerikaner i det amerikanska samhället, både ekonomiskt och politiskt (Dallek, 

2004, s. 162–170).  

    Denna framgång blev, enligt Alexander, kortlivad då en ny offensiv mot 

narkotikahandeln infördes av den efterföljande presidenten Richard Nixon. Denna 

offensiv påverkade främst ekonomiskt och socialt utsatta individer, varav 

majoriteten var afro-amerikaner. Under Ronald Reagans tid som president 

eskalerade denna offensiv och långa fängelsestraff infördes för narkotikabrott, 

bland annat innehav för personligt bruk, vilket gjorde att fängelsepopulationen 

mellan 1980-2000 steg från 300 000 interner till 2 000 000 interner (Alexander, 

2010, s. 60).  
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 Majoriteten av de som döms tillhör minoriteter, främst afro-amerikaner. 

Alexander menar därför att det här rättsystemet delar många likheter med det som 

rådde under Jim Crow-eran. Detta leder henne till slutsatsen att det rådande 

systemet tjänar samma syfte som de föregåenden, nämligen att utöva social 

kontroll över en del av befolkningen (Alexander, 2010, s. 180–181).  

    Alexander pekar på ett antal områden av det amerikanska rättsystemet där 

framförallt afro-amerikaner i socialt och ekonomiskt utsatta områden aktivt 

diskrimineras. Denna diskriminering yttrar sig till exempel i dömda brottslingars 

fråntagna rättigheter. Efter ett avtjänat straff fråntas den nu rehabiliterade f.d. 

internen sin rösträtt (i 48 av 50 stater), sin rätt till det allmänna välfärdssystemet 

samt kan diskrimineras i anställningsprocesser (Alexander, 2010, s. 143). 

Alexander menar därför att detta system har skapat ett nytt kastsystem, ett nytt 

Jim Crow. Denna utveckling kopplar hon till USA:s historia med rasmotsättningar 

och ser därför detta som en reinkarnation av social kontroll längs etniska gränser 

snarare än till tillfälliga politiska svängningar. 

   Detta perspektiv är viktigt att vara bekant med när man beaktar min 

arbetsmodell som följer nedan. Eftersom både Eriksons teori och diskurspsykologi 

kräver en samhällelig och historisk kontext är denna sociopolitiska vinkel 

nödvändig för min fortsatta analys.  

 

2.2. Arbetsmodell 

Eftersom de dödsdömda internerna döms i en relativt ung ålder (etniska 

minoriteter tenderar även att vara yngre än den vita majoritetsbefolkningen när de 

döms (Alexander, 2010, s. 9)), har deras chanser att genomgå flera livsstadier 

berövats och de avrättas dessutom i en ung ålder. Detta gör att Eriksons åttonde 

livsstadium förskjuts nedåt i den kronologiska ordningen och tar över andra, 

tidigare stadier. Internerna måste hantera livets slutskede vid en ung ålder (ofta 

runt 30–40-årsåldern) och torde därför inte ha slutfört de föregående stadierna. 

Därför är det relevant att undersöka hur Eriksons teori kan tillämpas på dessa 

interner, med tanke på deras unga ålder samt utsatta situation. 

För att undersöka detta kommer jag att fokusera på uttryck av förtvivlan i 

internernas sista uttalanden. Nyckelord som jag räknar till förtvivlan är ord som 

oskuld, rädsla samt ånger. Anledningen till att jag valt just dessa kategorier är för 

att de alla representerar en ovilja att acceptera situationen. Eftersom hans olika 

stadier är åldersbundna, vilket innebär att ett stadium har en bestämd början och 

slut (exempelvis 20-40 eller 3-6), leder detta till slutsatsen att människor som dör i 

en ung ålder aldrig når de efterföljande stadierna och därför är inkapabla till att 

utveckla de dygder eller positiva (eller negativa) resultat som de senare stadierna 

resulterar i.  

Den diskurspsykologiska aspekten används här som komplement till Eriksons 

teori. Eriksons teori menar, likt diskurspsykologin, att jaget är socialt betingat och 

påverkas av omgivande samhällsfaktorer. Av denna anledning har jag valt att föra 

in en ytterligare dimension till min arbetsmodell för att sätta internernas 

uttalanden i ett större sammanhang. Den sociopolitiska nivån tar med 

diskriminering och socioekonomiska faktorer i beräkningen för att få en bredare 

bild av hur dödsstraffet administreras i en amerikansk kontext. 

En visuell representation av min arbetsmodell följer nedan: 
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 Figur 2:1. Arbetsmodell 

Den sociopolitiska nivån representeras här av den omfamnande cirkeln som 

beskriver en samhällelig kontext där faktorerna diskriminering samt 

socioekonomisk status influerar både diskurspsykologin och Erikson, 

representerade av de två pilarna. 

    Sambandet mellan Erikson och diskurspsykologin representeras här av pilarna 

som går mellan de båda teorierna. Eftersom diskurspsykologi används som 

komplement till Erikson går här inga pilar från Erikson till diskurspsykologin.  

    Eftersom religiösa uttryck innefattar diskurspsykologiska element såsom 

identitet kan dessa kopplas till Eriksons första fas (Tro kontra Misstro), men även 

den femte fasen (Identitet kontra Identitetsförvirring). 

    Den kulturella kontexten kopplas här till identitet och därför till Eriksons femte 

fas, även om dessa faser påverkar varandra (som nämnts ovan). 

    Till sist faller subjektspositionering in under två faser; den femte samt den 

åttonde (Integritet kontra Förtvivlan). 

    Denna modell bör alltså ses utifrån det ovan sagda där diskurspsykologin 

fungerar som ett komplement till Eriksons psykosociala teori där även 

samhälleliga kontexter beaktas.     

Sociopolitisk nivå 
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Socioekonomisk status 

Eriksons livsfaser 

Fas 1: Tro kontra Misstro 

 

Fas 5: Identitet kontra 
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Kulturell kontext 

 

Subjektspositionering 
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Kapitel 3 Metod 

Eftersom min studie fokuserar på personliga upplevelser från dödsdömda 

individer snarare än kvantitativa, statistiska data kvalificerar detta min studie som 

en kvalitativ. Utöver detta är mitt material enbart tillgängligt i oredigerad samt 

icke-analyserad text som stenograferas på plats innan avrättningen. Av denna 

anledning måste jag ta hänsyn till situationens allvar för dessa interner, då 

processen startas direkt efter det att internen talat klart (Schuck & Ward, 2008, s. 

44). Detta torde skapa en oerhört emotionellt intensiv situation vilket kan påverka 

innehållet och längden på internernas sista uttalanden. 

135 interner avrättades mellan perioden 2007 - april 2014. Av dessa valde 115 

att lämna ett sista uttalande 

(https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_executed_offenders.html). Detta 

konstituerar mitt urval. Med detta sagt innebär inte detta att samtliga uttalanden 

kommer att innehålla de variabler jag letar efter i min forskning och mitt 

slutgiltiga resultat kommer därför att skilja sig från mitt urval. 

Materialet är insamlat via Texas Department of Correctional Justice's hemsida 

(https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_executed_offenders.html) där både 

information om internen, brottet och sista uttalande finns tillgängligt. Detta 

material samlades in av mig under april månad (2014) och eftersom materialet är 

offentligt är det även lättillgängligt för läsaren. Då jag vill analysera internernas 

sista uttalanden utifrån Eriksons teori om tre av de åtta livsstadierna samt 

undersöka denna teori har jag analyserat samtliga uttalanden och kommer att ge 

exempel som representerar de generella teman som förekommer i internernas 

uttalanden.  

 

3.1. Textanalys och tolkning 

För att identifiera indikatorer på Eriksons teori om tre av de åtta livsstadierna i 

internernas uttalanden har jag främst undersökt frekvensen av specifika kodord 

som relaterar till Eriksons teori. Enligt Eriksons teori om det sista livsstadiet 

kommer en misslyckad hantering av konflikten integritet - förtvivlan leda till att 

man känner ånger inför de val man gjort under livets gång, att man känner ångest 

inför livets slut samt en ovilja att acceptera sin situation (Erikson, 1959, s. 98). 

Med bakgrund av detta har jag kodat vissa ord för att identifiera dessa faktorer. 

Då mitt material är på engelska är även kodorden kopplade till sina engelska 

översättningar. Dessa kodade ord är ord relaterade till de övergripande begreppen 

forgiveness och regret för att effektivt kunna använda Eriksons teori. Uttalat 

religiösa termer som God, Father, Lord, Jesus, Christ, Allah är här induktiva 

koder. Det bör nämnas här att orden God, Father och Lord inte indikerar en 

specifik religiös tillhörighet eftersom dessa termer är universella för de 

abrahamitiska religionerna, förutsatt att dessa termer inte följs av mer religiöst 

specifika ord som Christ, Jesus eller Allah.  

Med andra ord kan en intern sägas vara kristen om han eller hon använder 

specifikt kristna ord (Jesus, Christ, verser från Nya Testamentet), och muslim om 

han eller hon använder sig av specifikt muslimska ord (Allah, Mohammed). Det är 
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inte alla interner som uttrycker religiösa föreställningar eller använder sig av 

religiösa uttryck. Dessa individers religiösa tillhörighet kommer att placeras under 

Ej Tillgänglig (N/A). 

Vad gäller den sociopolitiska dimensionen har uttryck som discrimination, race 

och injustice kodats för att undersöka diskrimineringen som Alexander menar 

existerar inom det amerikanska rättssystemet. Utöver den sociopolitiska 

dimensionen har identitetsbegrepp eller specifikt amerikanska kulturella markörer 

även identifierats. Bland dessa finner vi koder som God bless och andra uttryck 

som kan kopplas till nationell eller kulturell identitet (America, Mexico, Texas). 

Samtliga koder har valts utifrån motiveringen att de kan kopplas till Eriksons 

teori, religiösa uttryck eller föreställningar, diskurspsykologi eller Alexanders 

sociopolitiska teori.  

Genom denna sortering har jag skapat en matris över Texas' dödsdömda 

interner där deras avrättningsdatum, kön, etnicitet, ålder, religiös tillhörighet (om 

tillgänglig) samt centrala teman i sista uttalande finns dokumenterat.  

Den analysmetod som är bäst lämpad för mitt material är textanalys. Eftersom 

mitt studieobjekt är sista uttalanden från dödsdömda interner som är tillgängliga 

via text ämnar jag tillämpa mina ovan nämnda kriterier på texterna för att få en 

förståelse av vad internerna uttrycker. Textanalys innebär att man strukturerar upp 

materialet och identifierar centrala teman, återkommande ord eller andra uttryck 

för diskurser (Ahrne & Svensson, 2011, s. 159–160). Det finns olika 

textanalytiska metoder såsom argumentationsanalys eller retorikstudier (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 136–137), men för mitt syfte har jag istället tillämpat en 

allmän textanalys snarare än en traditionsspecifik. Tolkningen är sprungen ur en 

hermeneutisk utgångspunkt där man förstår texter som delar av en helhet. Texter 

ger uttryck får historiska kontexter, samhälleliga kontexter och diskurser. Med 

hermeneutisk textanalys kan vi förstå ett större sammanhang genom att analysera 

delar av det större sammanhanget. Samtidigt kan det större sammanhanget enbart 

ses som samlade delar (Alvesson, 2008, s. 193). Analysen av dessa delar är 

användbar för att förstå en större kontext. Den klassiska hermeneutiska traditionen 

lägger även betoning på att empatiskt förstå en individs situation utifrån en text 

(Alvesson, 2008, s. 193–195). Ovan talar jag om förförståelse i relation till mitt 

ämne och en annan hermeneutiskt viktig punkt är att som forskare vara medveten 

om sin förförståelse om ämnet (Alvesson, 2008, s. 199).  

Jag ämnar även använda diskursanalys som metod för att identifiera 

subjektspositioner i internernas uttalanden. Detta kommer att göras 

diskurspsykologiskt. För en ingående förklaring av diskurspsykologi hänvisar jag 

till kapitel 2. I korthet innebär detta att jag identifierar diskurser i internernas 

uttalanden och undersöker dessa diskursiva uttryck, med betoning på det 

diskurspsykologiska perspektivet. 

För att rent praktiskt använda denna metod har jag läst internernas uttalanden, 

identifierat ovan nämnda kodord och sedan tolkat dessa utifrån min arbetsmodell.  

Som forskare är det jag som bedömer vad som klassificeras som koder, och 

detta är viktigt att vara medveten om. Min tolkning och mina resultat behöver 

nödvändigtvis inte vara universella och är påverkade av mina egna erfarenheter.  

Som nämnt i introduktionen har jag sedan länge varit intresserad av USA som 

samhälle, både politiskt, religiöst och juridiskt. Detta gör att jag står nära mitt 

område vilket kan ses som en fördel, men även en nackdel. När man står nära ett 

ämne riskerar man att ta vissa saker för givet eller vara så pass insatt och 

intresserad att ens forskning färgas av sitt intresse. Eftersom jag dessutom 
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personligen ställer mig kritisk till dödstraff som rättslig praxis existerar en risk för 

viss partiskhet. Läsaren bör vara medveten om min relation till ämnet, men jag 

ämnar studera mitt ämne professionellt. För att bemöta problemet med potentiell 

partisk närhet har jag (som demonstrerat i kapitel 2) hämtat in olika teoretiska 

traditioner och använt dessa i min arbetsmodell, någonting som ämnar distansera 

mig tillräckligt som forskare från mitt ämne för att ge min studie reliabilitet. 

För mitt syfte har jag, som nämnt ovan, strukturerat upp mitt textmaterial 

utifrån Eriksons teori och min arbetsmodell och identifierat vad jag klassificerar 

som relevanta begrepp. Här bör nämnas att mina kategorier är relevanta för mitt 

syfte, men kanske inte för en studie inom samma område där fokus istället ligger 

på ett genusperspektiv eller maktperspektiv. 

Som svensktalande måste jag översätta internernas uttalanden från engelska, 

vilket alltid skapar en risk för felöversättning i relation till ett uttalandes innebörd 

men med precision och medvetenhet om detta avser jag tolka internernas 

uttalanden utifrån dessa kategorier. Av denna anledning kommer jag att presentera 

internernas uttalanden på sitt originalspråk så att läsaren lättare kan granska min 

tolkning. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat  

I detta kapitel ämnar jag presentera de resultat som uppkommit av min 

undersökning i relation till min frågeställning. Med frågeställningen i åtanke har 

jag valt att dela upp resultatdelen i fyra delar: Tilltro och anknytning, Ånger, 

Nationell identitet och kulturella markörer samt Diskriminering. Samtliga 

interners utbildningsnivå (vilket jag här associerar till social klass), etnicitet och 

kön har dokumenterats och analyserats för att finna eventuella specifika 

uttryckssätt bundna till dessa oberoende variabler. Däremot föreligger inget 

specifikt mönster i internernas uttalanden som är specifikt för internernas olika 

etniciteter, kön eller utbildningsnivå. Snarare verkar internernas uttalanden följa 

liknande mönster oberoende av social klass, etnicitet eller kön.  

Majoriteten av internerna har en gymnasieutbildning eller likvärdigt och det 

verkar inte föreligga något direkt mönster som kan kopplas till etnicitet och 

utbildningsnivå. Alexander har i sin bok The New Jim Crow visat direkta samband 

mellan etnicitet, klass och sannolikheten att bli fängslad under sin livstid 

(Alexander, 2010, s. 187–190). Hennes bok omfattar däremot hela 

fängelsesystemet i USA, inte bara dödsstraffet som rättslig praxis. Utöver detta 

har hon lagt sin fokus på de som dömts för narkotikarelaterade brott snarare än 

dödsdömda.  

Av internerna i mitt urval tillhör majoriteten etniska minoriteter, som här består 

av afroamerikaner och latinamerikaner, (inga andra minoriteter finns 

representerade), och utgör cirka 60 % av internerna på Texas Death Row.  

Den överväldigande majoriteten av internerna är män. Av de 135 interner som 

avrättades mellan 2007-2014 (april) återfinns endast två kvinnor och en av dessa 

kvinnor valde att lämna ett uttalande.  

Internernas medelålder är 39 år vid tiden för domens utförande och majoriteten 

sitter på Texas Death Row i tio år innan domen utförs (Schuck & Ward, 2008, s. 

44).  

För att bättre förstå i vilket sammanhang och under vilka omständigheter som 

internerna gör sina sista uttalanden bör nämnas att de vid detta tillfälle redan 

förberetts av en fängelseläkare. Med detta menas att internen har förberetts med 

dropp och är fastspända till en brits när hen får göra sitt sista uttalande. Detta är 

nämnt ovan i kapitel 1.6 och kommer att bemötas under min diskussion i kapitel 

5. 

 

En sammanfattning av mitt urval följer nedan: 
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Tabell 4:1. Totalt antal analyserade interner 

 
 Antal 

Kön:  

Män 114 

Kvinnor 1 

Etnicitet:  

Afroamerikan 49 

Latinamerikan 31 

Vit  

Religion  

Kristen 51 

Muslim 4 

Oklar Abrahamitisk 5 

N/A 55 

 

 

4.1.1. Tilltro och anknytning 

Detta tema är mest frekvent förekommande (73 interner) och uttrycks antingen i 

kärleksförklaringar till anhöriga (som förekommer oftast), specifika religiösa 

termer (såsom Jesus, Kristus, Allah etc.) eller termer som inte går att härleda till 

en specifik religiös tradition inom de abrahamitiska religionerna eller en 

monoteistisk världsbild (Gud, Fader, Herre). Jag placerar dessa inom de 

abrahamitiska religionerna eftersom de interner som uttrycker religiösa 

föreställningar uttrycker monoteistiska föreställningar om det transcendenta.  

Anknytning till familjemedlemmar är ett vanligt förekommande tema, som hos 

den här 40-åriga afroamerikanska mannen: 

 
To my loved ones and dear friends, I love ya'll and appreciate ya'll for being there. I am 

going to a better place. To all the guys back on the row, keep your heads up, keep up the 

fight. I am ready. Let's go. 

(https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/threadgillronnielast.html) 

 

Här hos en 31-årig vit man 

 
Samantha, I love you with all my heart and soul. Cori, thanks for everything, make sure my 

princess is all right. Death before dishonor. Cori, I think you should continue with criminal 

law. It’s your decision; they need lawyers out there that will fight. Death before dishonor. 

Warden let her rip. Thank you for coming Irene. 

(https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/berkleywilliamlast.html) 

 

Samtliga religiösa uttalanden verkar innehålla en hyllning till en transcendent, 

högre makt, här från en 39-årig, latinamerikansk man: 

 
Thank you, Jesus Christ. Thank you for your blessing. You are above the president. And 

know it is you, Jesus Christ, that is performing this miracle in my life. Hallelujah, Holy, 

Holy, Holy. For this reason I was born and raised. Thank you for this, my God is a God of 

Salvation. Only through you, Jesus Christ, people will see that you're still on the throne. 

Hallelujah, Holy, Holy, Holy. I invoke Your name. Thank you, Yahweh, thank you Jesus 
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Christ. Hallelujah, Amen. Thank you, Warden. 

(https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/garciafrankmlast.html) 

 

Eller denna 34-åriga, afroamerikanska man:  

 
Yes, I bear witness that there is no God, but Allah. From Allah we came and from Allah we 

will return. To my mother, friends I would like to thank you for all that you have done for 

me. For you love. This is another testimony of faith. We all have to walk this path. Smile, 

be happy don't cry. To the family of any victims, AsSalaam Alaikum, unto Allah I belong, 

unto Allah we return. I just want you to know that I never meant any of your family to get 

hurt. I hope you forgive me. I know Allah will forgive me, Allah is the forgiver. Go ahead 

Warden. I love you, love you too. 

(https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/thompsonrobertlast.html) 

 

Tro kan också kombineras med en vädjan om förlåtelse från denna högre makt, 

som hos den här 40-årige, latinamerikanska mannen:  

 
Please Lord forgive me. I have done some horrible things. I ask the Lord to please forgive 

me. I have gained nothing, but just brought sorrow and pain to these wonderful people. I 

am sorry. So so sorry. To the Sanchez family who showed me love. To the Hawkings' 

family, I am sorry. I know I have affected them for so long. Please forgive me. Irene, I want 

to thank you and thank your husband Jack. I'll be waiting for you. I am so sorry. To these 

families I ask forgiveness. Father God I ask you too for forgiveness. I ask you for 

forgiveness Lord. I am ready to go Lord. Thank you. I am ready to go. My Jesus my Savior 

there is none like you. All of my days I want to praise, let every breath. Shout to the Lord 

let us sing. (https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/rodriguezmichaellast.html) 

 

Även en trygghet i relationen till en högre makt kan identifieras i internernas 

religiösa uttalanden, här hos en 52-årig, afroamerikansk kvinna: 

 
I just wanted to say thanks to all who have supported me over the years: Reverend 

Campbell, for my spiritual guidance; Aaron, the father of Darrian, my son; and Maurie, my 

attorney. Thank you everybody. This is not a loss, this is a win. You know where I am 

going. I am going home to be with Jesus. Keep the faith. I love ya'll. Thank you, Chaplain. 

(https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/mccarthykimberlylast.html) 

 

4.1.2. Ånger 

Det mest frekvent förekommande temat i mitt urval är tilltro och anknytning, 

främst till internens anhöriga. Ånger är det tredje vanligaste återkommande temat 

(43 interner). Denna ånger är antingen riktad mot offrets familj, internens familj 

eller internen själv. Anledningen till att just detta element är relevant för min 

frågeställning är eftersom Eriksons teori menar att just ånger är en central 

komponent av den desperation som en människa kan uttrycka i den sista livsfasen.       

Ångern är reflekterande och ofta upprepar internen denna ånger, här hos en 36-

årig, latinamerikansk man: 

   
Yes, nothing I can say can change the past. I am asking for forgiveness. Saying sorry is not 

going to change anything. I hope one day you can find peace. I am sorry for all of the pain 

that I have caused you for all those years. There is nothing else I can say, that can help you. 

Mija, I love you. Sis, Cynthia, and Sandy, keep on going and it will be O.K. I am sorry to 

put you through this as well. I can't change the past. I hope you find peace and know that I 

love you. I am sorry. I am sorry and I can't change it. 

(https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/martinezdavidlast999173.html)  
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Det är även vanligt förekommande att ånger uttrycks i samband med tro, här från 

en 31-årig, vit man: 

First of all I would like to give my sincere apology to Amy's family. We caused a lot of 

heartache, grief, pain and suffering, and I am sorry. I know it won't bring her back. I would 

like to sing, I would like to sing for that person's dead. The old is gone. I am not the same 

person that I used to be, that person is dead. It's up to you if you would find it in your heart 

to forgive. As for my family, I am sorry I let you down. I caused a lot of heartache, and I 

ask for your forgiveness. I am not crying for myself, I am crying for the lost and those that 

are dying for their sins, those that are committing suicide, those that don't know God and 

have never been set free. I've been locked up 13 years. I am not locked up inside, all of 

these years I have been free. Christ has changed me. Even though I have to die for my 

mistake, he paid for mine by wages I could never pay. Here I am a big strong youngster, 

crying like a baby. I am man enough to show my emotions and I am sorry. I am sorry for 

everything. I wish I could take it back, but I can't. 

(https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/hallmichaellast.html) 

4.1.3. Nationell identitet och kulturella markörer 

Specifikt nationella eller kulturella markörer tenderar att omfatta internens 

födelseland eller de språkliga kulturella markörer som existerar i det amerikanska 

samhället såsom God bless, här från en 40-årig afroamerikansk man: 

I want to tell ya'll, know that I love you. Billy, I love you, English, Hart and Eloise. 

Dwight, take care of Dwight. I'm going home, I'm going home. I'll be alright, don't worry. I 

love ya'll. God bless and the Texas Rangers, Texas Rangers. 

(https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/harrisrobertlast.html) 

Även andra etniciteter uttrycker en nationell identitet i sina uttalanden, här en 38-

årig, latinamerikansk man: 

I am sorry for everything that I have done. I've hurt a lot of people. For years I have never 

thought that I deserved any type of forgiveness. Lord Jesus Christ in my life, I know He has 

forgiven me, I have accepted His forgiveness. I have accepted everything. Let this be final 

and be done. I take the full blame for this. I am sorry and forgive me. I am truly sorry. I ask 

for forgiveness. Life goes on and it surely does. I am sorry for the victim's family for what I 

had did. May they forgive me. I don't know if you believe me, life goes on. I am sure it 

does. To the man to the right of me, I ask for forgiveness for you. Life goes on, it surely 

does. I ask for forgiveness. I am truly sorry. That is all. Let's get this show on the road. One 

more thing, Viva México, Viva México. 

(https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/lealhumbertolast.html) 

  

4.1.4. Diskriminering 

Andelen interner som uttrycker motstånd  mot sitt straff är relativt vanligt 

förekommande (cirka 20 interner I mitt urval uttrycker detta motstånd), men 

interner som uttryckligen pekar på diskriminering inom det amerikanska 

rättssystemet är sällsynta. Bland mitt urval återfinns endast fem interner som 

uttrycker att de blivit diskriminerade eller orättvist behandlade. De interner som 

uttrycker denna diskriminering eller orättvisa talar ofta i termer av 

skuldbeläggande, och denna skuld riktas antingen mot juryn, rättsystemet eller en 

annan individ. Koden race förekommer inte I mitt material, utan det är enbart 

fraser som injustice och dess besläktade begrepp (unjust etc.) som förekommer.      

Som den här 32-årige, afroamerikanska mannen uttrycker det: 
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To my family, I love all of you. What's happening now, you are suffering. I didn't mean to 

hurt you. Stephanie, Felicia, Carlos and my Father. I love my Father. I want you to 

understand that life goes on. Continue to live your life and don't be angry at what is 

happening to me. This is destiny, this is life. This is something I have to do and I am going 

to be with my momma and your momma. I want everyone to continue to live your life. 

Thank you and I love all of you. What is happening to me now is unjust and the system is 

broken. At the same time I bear witness there is no God but Allah and the Prophet 

Mohammad. Unto Allah, I belong unto Allah I return. I love you. 

(https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/connerjohnnylast.html) 

 

Ofta kombineras orättvisa och oskuld, här hos en 31-årig, vit man: 
 

You're not about to witness an execution, you are about to witness a murder. I am strapped 

down for something Marcus Rhodes did. I never killed anybody, ever. I love you, Mom. I 

love you, Tali. This is wrong. This whole thing is wrong. I can't believe you are going to let 

Marcus Rhodes walk around free. Justice has let me down. Somebody completely screwed 

this up. I love you too, Mom. Well Warden, if you are going to murder someone, go ahead 

and do it. Pull the trigger. It's coming. I can feel it coming. Goodbye. 

(https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/woodsstevenlast.html) 

 

Sammanfattat uttrycker interner på Texas Death Row stark anknytning till 

anhöriga, både till egna anhöriga och offrets anhöriga. Religiösa uttalanden är 

vanligt förekommande samtidigt som ånger är närvarande i många uttalanden. 

Kulturella eller nationella markörer är inte lika frekvent förekommande som 

tilltro/anknytning eller ånger. Detsamma gäller för diskriminering, det 

förekommer, om än inte lika ofta som de övriga kategorierna.  

4.2. Analys 

Majoriteten av internerna i mitt urval uttrycker någon form av ånger. Vanligtvis 

uttrycks den riktad mot internens inre d.v.s. man ångrar sina livsval och de 

konsekvenser dessa val haft. En stark vilja att ”få en andra chans” att förändra det 

som varit är framträdande hos individerna i mitt urval. Enligt Erikson indikerar 

detta att i konflikten mellan integritet och förtvivlan, har förtvivlan segrat. Detta 

eftersom känsla av ånger är indikativ av ett förtvivlat sinnesstadium (Hwang & 

Nilsson, p. 56). Eftersom dessa individer inte nått Eriksons sista fas, samt har 

andra olösta konflikter i sitt förflutna som ledde till själva brottet, uppvisar dem en 

hög frekvens av ånger.  

Samtidigt uppvisar internerna starka känslor av kärlek till antingen familj, 

andra interner eller offrets anhöriga. Det här bör även ses i ljuset av situationens 

allvar. Detta är garanterat internernas sista chans att få säga farväl till sina 

anhöriga, vilket gör att frekvensen av kärleksförklaringar till anhöriga ökar.      

Majoriteten av de interner vars religiösa tillhörighet klassats som N/A ovan 

uttrycker inte religiösa föreställningar, men uttrycker istället kärlek eller 

hängivenhet till sina anhöriga. 

 

4.2.1. Den accelererade dödsprocessens inverkan på uttryck 

Dödsprocessen på Texas Death Row (och på andra besläktade institutioner 

världen över) är accelererad jämfört med medellivslängden i USA, vilket gör att 

internerna tvingas lösa de konflikter som varje livsfas presenterar betydligt fortare 

än den genomsnittlige amerikanen. Därför tenderar internerna att uttrycka en hög 

grad av ånger (ett tecken på förtvivlan) som en följd av denna accelererade 
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process. Däremot uppvisar inte internerna några andra indikationer av denna 

olösta konflikt; en ovilja att acceptera sin situation (de enda som uttrycker denna 

ovilja är de som påstår sig vara oskyldiga) och ångest inför livets slut. 

 

4.2.2. Tilltro och anknytning 

Internerna i mitt urval visar på en anknytning till anhöriga och uttrycker känslor 

av både kärlek och uppskattning. Det förefaller inte existera en olöst konflikt i 

Eriksons första livsfas hos majoriteten av internerna. Däremot är frekvensen av 

dessa uttryck relevant och till stöd för tesen att uttryck och deras intensitet 

påverkas av en accelererad dödsprocess. Det är vanligt att interner upprepar sig 

själva med samma uttryck (såsom I love you), och detta bör ses som en indikation 

på att uttryck påverkas och intensifieras av en accelererad dödsprocess.  

    Gudsbilden som framträder hos internerna i mitt urval är av en allsmäktig 

och förlåtande makt. Denna anknytning skänker trygghet och lugn till internen 

och är enligt Erikson en indikation på en löst konflikt i den första fasen där barnet 

etablerar tilltro (Erikson, 1959, s. 57). Denna tilltro bör ses i en fängelsekontext 

där individer är separerade från varandra och dessutom dödsdömda. I den här 

kontexten förefaller tilltron på en högre makt som skall tillgodose individens 

behov föga förvånande. Tryggheten som denna religiösa hängivenhet ger internen 

bör även ses i sitt nationella sammanhang som tas upp i punkt 4.2.5. 

 

4.2.3. Ånger och brottslingens diskurs 

Vad gäller andra uttryck såsom ånger och dess teoretiska koppling (utifrån 

Erikson) till ångest inför livets slut uttrycker få interner en motvilja till att deras 

liv snart ska ta slut. Den överväldigande majoriteten av internerna visar istället på 

en acceptans av situationen och uppvisar inte ångest inför livets slut, vilket öppnar 

för ytterligare tolkning enligt min arbetsmodell. Här uppkommer istället en 

diskurs kring internens roll i det sociala samspelet. Internen positioneras här i 

rollen som intern, brottsling och det förväntas då av individen att hen skall be om 

förlåtelse och uppvisa ånger, här benämnt brottslingens diskurs. 

Denna subjektspositionering sker i ett sammanhang där närstående till både 

internen och det ursprungliga mordoffret kan vara närvarande. Utöver detta 

övervakas avrättningen av rättsläkare, fängelsevakter och övrig personal. 

Närvaron av dessa aktörer i kammaren skapar ett rum där internen inte får några 

direkta möjligheter att inträda en annan roll än den som intern. De interner som 

väljer att placera sig i en annan roll än den som intern är de som påstår sig vara 

oskyldiga, vilket enligt diskursiv teori innebär att de istället iklär sig rollen som 

offer. 

 

4.2.4. Det sociopolitiska 

Den sociopolitiska dimensionen av ånger i en amerikansk fängelsekontext kan 

enklast förklaras genom att betrakta den lagstiftning som dikterat hur amerikanska 

fängelser får drivas och utvecklingen av denna lagstiftning under de föregående 

årtiondena. Ett flertal lagar har tillkommit där före detta interner aktivt 

diskrimineras på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden etc. Samtidigt har den 

statliga finansieringen av fängelser minskat successivt. Enligt Alexander beror 

detta på att det finns en vilja inom det politiska etablissemanget att behålla ett 

kastsystem där interner, även de som avtjänat sitt straff, ses som andra klassens 

medborgare och därav inte värda statliga medel (Alexander 2010, s. 141). Det är 
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genom detta perspektiv som man kan se diskursen tydligare. Internen är 

underkastad, underställd den ”vanliga” befolkningen och skall be om förlåtelse. 

Denna underkastade position leder till ett konformt beteende där internen placerar 

sig utifrån vart diskursen tillåter henne att placera sig. 

 

4.2.5. Det religiösa USA 

Det är i denna pressade fängelsemiljö som upplevelsen av en förlåtande makt tar 

sin form. Eftersom den rådande diskursen inte vill skänka förlåtelse till internen, 

samt att internen är medveten om detta, söker hen istället förlåtelse och trygghet 

från en högre makt.  

Eftersom internerna är amerikaner är de påverkade av det religiösa klimatet i 

USA. Som nämnt i kapitel 1 är USA (enligt en undersökning av World Values 

Survey från 2011) ett starkt religiöst land i jämförelse med andra industriländer, 

någonting som syns tydligt i mitt material. Det är därför viktigt att poängtera att 

det i USA ofta sätts ett likhetstecken mellan begreppen amerikan och religiös, 

vilket ger ett annat perspektiv på internernas tro (Domke, 2010, s. 11–12). 

Internerna befinner sig i en nationell och kulturell kontext där det förväntas av 

dem att de ska vara religiösa.  

 

4.2.6. Det religiöst politiska 

Även om den statliga finansieringen av fängelsesystemet har minskat till förmån 

för privata aktörer finns det initiativ att rehabilitera eller hjälpa internerna att 

fungera i det större samhället. Dessa initiativ och program är ofta politiskt 

sanktionerade och religiöst präglade. Skiljelinjen mellan en individs personliga tro 

och en individs politik är inte lika tydlig som i europeiska länder (Domke, 2010, s. 

12), vilket underlättar för religiösa organisationer att engagera sig i 

rehabiliteringen av interner. Man bör även se den politiska delen av religiöst 

arbete inom fängelsesystemet för att få en bättre bild av religiös tro på 

amerikanska fängelser. 

 

4.2.7. Diskriminering 

Jag finner inte ett signifikant antal indikationer på diskriminering i min forskning. 

Detta torde bero på att individen är mer mån om att försäkra sig om sin egen 

trygghet via tro eller andra förbindelser under livets sista ögonblick. De interner 

som påstår sig vara oskyldiga hanterar dödsångest genom att projicera ansvaret på 

någon annan aktör, om det så är staten eller en annan individ. Denna 

försvarsmekanism utlöses när individen möter ett hot (här i form av staten) och 

indikerar en vägran att acceptera sin situation i livets sista fas. 

Denna projektion av ansvar är också ett försök av internen att placera sig över 

statsapparaten på ett moraliskt plan. Internen ser sig själv som oskyldig och pekar 

därför på staten som den skyldige. På detta vis positionerar sig individen i relation 

till staten och de som aktivt stöder denna upplevda orättvisa och menar att det är 

internen själv som är offret för ett orättvist, trasigt rättssystem. 

 

4.3. Slutsatser 

Dödsdömda interner i Texas uppvisar förstärkta känslouttryck i sina sista 

uttalanden, utifrån Eriksons teori. Detta förklaras med att internerna befinner sig i 



 30 

sitt sista ögonblick och får tillgång till att kommunicera sina sista ord till 

omvärlden. Majoriteten av internerna i urvalet uttrycker både tilltro och 

anknytning till anhöriga, Gud och uttrycker andra religiösa föreställningar, vilket 

indikerar en positivt löst konflikt i Eriksons första livsfas. Trots internernas unga 

ålder, ingen av internerna är över 55 år gammal, och tidiga död uttrycker få en 

genuin dödsångest som kan kopplas till Eriksons kriterier under den sista 

livsfasen. Ett av Erikson kriterium för dödsångest uppfylls i mitt urval, ånger, men 

detta begrepp har även kontextualiserats och problematiserats utifrån en diskursiv 

fängelsekontext. 

    Den gudsbild som framträder hos internerna är den av en förlåtande och 

kärleksfull gud eller högre makt. Detta är en av de strategier som internerna 

använder sig av för att finna trygghet och hantera sin situation. Denna 

konstruktion av en trygg relation indikerar en positivt löst konflikt i Eriksons 

första fas samtidigt som denna tro återspeglar det samhälle som internen verkar i. 

    Det kan även tolkas som en försvarsmekanism. Det är dock viktigt här att 

undersöka den kulturella eller samhälleliga kontexten för att skapa sig en bredare 

förståelse av huruvida denna tro är en försvarsmekanism eller ett uttryck för det 

samhälle internerna verkar i. 

    I en fängelsemiljö där interner är medvetna om sitt dödsdatum torde en hög 

grad av dödsångest kunna identifieras. Trots detta uppvisar dödsdömda interner en 

hög grad av acceptans och hanterade konflikter i Eriksons sista fas. Majoriteten 

verkar ha funnit ett lugn, ofta i form av en högre makt.  Snarare bör man alltså 

komplettera Erikson med diskursanalys och på detta vis se en mer nyanserad bild 

av hur internerna ser sig själva. Internerna uttrycker med andra ord inte en hög 

grad av dödsångest enligt Eriksons kriterier eftersom de enbart uppfyller det ena 

kriteriet, som dessutom bör tolkas diskursivt. Internerna är medvetna om sitt eget 

stigma och positionerar sig just som interner gentemot de närvarande, det rådande 

rättssystemet och det omgivande samhället.  

Internerna uppvisar en medvetenhet om hur det omgivande samhället uppfattar 

dem och som en följd av detta uttrycker många av internerna ånger och ber om 

förlåtelse, från anhöriga och det som internen uppfattar som gudomligt. Internerna 

blir positionerade i det som jag i den här uppsatsen kallar brottslingens diskurs. 

Sammanfattat visar min forskning att tillämpningen av Eriksons kriterier för en 

olöst konflikt i den sista livsfasen är problematiska i en fängelsekontext. Eftersom 

ett socialt stigma och en diskurs kring interner existerar i det amerikanska 

samhället bör internernas ånger ses snarare som ett uttryck för en diskurs än en 

indikation på dödsångest hos internerna. Gudsbilden som framkommer är av en 

förlåtande och pålitlig gud eller högre makt. Detta kan tolkas som en ren 

försvarsmekanism som internen tillämpar för att hantera sin ångest, och därför ett 

tecken på ångest och motstånd inför döden. När man dock sätter denna tro i sin 

nationella och sociopolitiska kontext framträder en annan bild, nämligen att 

internerna snarare återspeglar det samhälle de verkar i. 
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Empiri 

Likt tidigare forskning är de vanligaste teman i mitt material anknytning till 

anhöriga. Detta kombineras oftast med ånger och tro, så den överväldigande 

majoriteten av internerna uttrycker kärlek. Jag har funnit att Eriksons teori, när 

den tillämpas med hänsyn till kulturella och samhälleliga kontexter, är en bra 

modell för att förstå utvecklingen hos en individ. Detta förutsatt att teorin 

kompletteras med diskursanalys för att placera in studieobjektet i sitt 

sammanhang. Jag förväntade mig att internerna skulle uppvisa en hög grad av 

dödsångest, vilket borde te sig naturligt utifrån Eriksons teori. Däremot fann jag 

att majoriteten av internerna har kommit till frids med sin situation, trots allvaret.  

Den uttalade kärleken och anknytningen till anhöriga är mest framträdande, 

vilket även etablerats i tidigare forskning (Heflick, 2005; Schuck & Ward, 2008), 

och mitt material följer i det här avseendet samma mönster. Detta verkar vara det 

dominerande temat oberoende av tidsperiod eller urval baserat på tidigare 

forskning, vilket stimulerar till nya frågor om hur döden upplevs av interner under 

dessa omständigheter. Det väcker exempelvis nya frågor om varför anknytning till 

anhöriga förekommer mest frekvent under livets sista ögonblick. 

De religiösa uttryck som förekommer kan ses som en försvarsmekanism från 

individens sida för att hantera situationen (Van Tongeren, Hook, & Davis, 2013, 

s. 228), men jag ställer mig frågande till om detta är en tillförlitlig tolkning 

eftersom internerna för det första befinner sig i en nationell kontext där religion är 

viktigare för individer än i europeiska länder, och för det andra då de även 

befinner sig i en miljö där politiska initiativ har lett till att religiösa samfund och 

organisationer successivt engagerat sig i rehabiliterings- och krishanteringsarbete 

inom fängelsesektorn. Med andra ord bör man snarare se de religiösa uttryck som 

ett uttryck för den kontext internerna befinner sig i snarare än rena 

försvarsmekanismer. 

Intressant i min empiri är den låga, nästintill obefintliga frekvensen, av uttalad 

etnisk diskriminering. Internerna uttrycker inte att de blivit dömda till döden på 

basis av etnicitet. De interner som uttrycker oskuld uttrycker istället att de blivit 

felaktigt dömda, anklagade för någonting de inte gjort eller att deras straff är 

inhumant. Med detta sagt innebär det inte att någon etnisk diskriminering inte 

föreligger i administrationen och den beslutsfattande processen av dödstraffet. 

Däremot tenderar denna diskriminering inte att göras på basis av förövarens 

etnicitet, utan snarare offrets. Enligt Alexander, som citerar ett beslut från Högsta 

Domstolen (McCleskey v. Kemp), är det 4,3 gånger högre sannolikhet att förövare 

vars offer var vita får en dödsdom än de förövare vars offer var afroamerikaner 

(Alexander, 2010, p. 110). 

 

5.2. Teori 

Med de fynd som framkommit genom min studie kan Eriksons teori kritiseras för 

att vara alltför rigid med spannet för de olika livsfaserna. Denna kritik har redan 
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uttryckts i Hwang & Nilsson (Hwang & Nilsson, 2011, s. 57–58). Jag menar inte 

med detta att Eriksons teori är så pass bristfällig att den bör förkastas, utan snarare 

att den är i behov av komplettering, förslagsvis med diskursanalys. Det bör även 

nämnas att Eriksons teori har kritiserats för att ha ett allomfattande anspråk 

(Hwang & Nilsson, 2011, s. 57–58), medan jag istället menar att det är på detta 

vis som teorin tillämpats av andra forskare. Erikson är tydlig med den kulturella 

kontextens betydelse för fasernas kriterier och detta verkar förbigå de som 

kritiserar Eriksons teori för sitt universalistiska anspråk. 

    Samtidigt är Eriksons teori något problematisk i denna kontext, då den 

ensam inte är tillräcklig för att förklara ånger som en komponent i dödsångest hos 

dödsdömda interner. Det bör nämnas att den diskursteori jag kompletterat Erikson 

med inte var tillräckligt utvecklad under tiden då Erikson var aktiv, men detta 

innebär inte i sig att fenomenet brottslingens diskurs inte existerat före 

uppkomsten av diskursteori. Kompletteringen till Eriksons teori med 

diskursanalys var nödvändig och välmotiverad och den sociopolitiska aspekten 

grundad på Alexanders redogörelse för USA:s fängelsesystem bidrar till en mer 

allomfattande bild av dödstraffets roll i samhället samt dess påverkan på individer 

inom systemet. 

    En annan teori som hade kunnat tillämpas istället för Eriksons psykosociala 

teori är Terror Management Theory (TMT). Detta hade gett ett bredare perspektiv 

på hur interner hanterar den annalkande döden, men på grund av att tidigare 

forskning med den utgångspunkten redan existerar valdes denna teori bort. Teorin 

skulle vara möjlig att integrera i Eriksons livsstadier likt diskurspsykologin vad 

gäller en individs förmåga att emotionellt hantera rädsla och om detta påverkas av 

den individuella utvecklingen och lösta eller olösta kriser. 

 

5.3. Metod 

Jag anser att min metod var bäst lämpad för mitt syfte eftersom den var väl 

avgränsad och baserad på textanalys och tolkning. Att skapa en matris över 

internernas variabler var också en styrka som bidrog till att stärka struktureringen. 

Eftersom mitt material är textbaserat existerar givetvis brister i form av min egen 

disposition som forskare, samt att materialet är begränsat. Istället för textanalys 

hade till exempel en rent diskurspsykologisk analys kunnat tillämpas för att 

undersöka internernas uppfattning av sig själva. Jag anser att de validitetskriterier 

jag använder mig av i min metod är välmotiverade och koderna är tillämpliga på 

mitt material. Jag finner dock att mina koder är på olika analytiska nivåer, 

däribland race som jag inte finner någonstans i mitt material. Denna specifika kod 

är inte en nödvändig komponent för att undersöka hur diskriminering yttrar sig 

inom det amerikanska rättssystemet och speciellt dödstraffet. Istället kan detta 

fenomen yttra sig i andra koder, eller inte alls. I mitt urval är den etniska 

fördelningen relativt jämn, även om majoriteten är afroamerikaner och direkt 

diskriminering uttrycks nästintill aldrig i mitt material. Min empiri står med andra 

ord i polemik med Alexanders teori om social kontroll av etniska minoriteter, som 

nämnt ovan under 5.1. 

    Mina validitetskriterier är väl avvägda och jag anser att de har uppnåtts. 

Eftersom citaten från internerna är oredigerade och publicerade på sitt 

originalspråk existerar inget filter genom vilket jag kan medvetet eller omedvetet 

ändra dess innehåll i översättningsprocessen. Utöver detta har andra 

tolkningsmöjligheter övervägts samtidigt som jag hållit ett välmotiverat och väl 
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avvägt avstånd till mitt material, trots mitt personliga engagemang och intresse, 

detta för att undvika partiskhet till så stor grad som möjligt. 

 

5.4. Slutsatser och framtida forskning 

Sammanfattningsvis har min studie bidragit till nya perspektiv på dödsdömda 

interner. Det jag fann mest intressant är att internerna tenderar att uttrycka ett lugn 

och ett accepterande av situationen, trots dess allvar och hotfullhet. Dessa 

människor som möter döden i en relativt ung ålder uttrycker inte den dödsångest 

som kan te sig naturlig i situationen. Detta gör att nya frågor angående 

döendeprocessen i en pressad miljö uppstår. Det skulle exempelvis behövas vidare 

forskning inom det religionssociologiska området där etnicitet och diskriminering 

inom administrationen för dödsstraffet undersöks. Även vidare 

religionspsykologisk forskning kring dödsdömda interners copingstrategier skulle 

kunna ge ett bredare perspektiv på ett relativt outforskat område (inom den 

religionspsykologiska disciplinen).  

På grund av materialbrist och min avgränsning kunde en komparativ studie 

mellan mäns och kvinnors uttalanden inte utföras, men detta är även ett intressant 

område för vidare forskning. 

 

 

 



 34 

Sammanfattning 

Min studie undersöker sista uttalanden hos dödsdömda interner i Texas mellan 

åren 2007-2014 (april). Syftet med studien är att ge en bredare förståelse av 

dödsdömda interner genom att analysera deras sista uttalanden. Studien 

undersöker huruvida de dödsdömda internerna uttryckte en hög grad av 

dödsångest som en följd av en accelererad dödsprocess. Utifrån Erik H. Eriksons 

teori om de åtta livsfaserna studerades internernas sista uttalanden (som är 

tillgängliga via 

https://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_executed_offenders.html). Efter detta 

kompletterades Eriksons teori med ett diskursivt perspektiv där även en 

sociopolitisk dimension, konstruerad via Michelle Alexander (2010), beaktades. 

    En textanalys tillämpades för att analysera internernas sista uttalanden varpå 

koder som kunde kopplas till Eriksons livsfaser identifierades. Efter att materialet 

analyserats utifrån Eriksons psykosociala teori gjordes även en diskursanalys. 

    Resultaten visade att ånger och tro uttalades i nästan samma frekvens (43 resp. 

42 uttalanden), medan uttalad diskriminering enbart kunde identifieras i fem 

uttalanden.  

Studien fann att interner inte uttryckligen uppvisar påtaglig dödsångest trots 

den accelererade dödsprocessen. Utöver detta fann studien att internerna uppvisar 

tydliga diskurspsykologiska indikationer på subjektspositionering, vilka används 

som komplement till Eriksons psykosociala teori. Bland annat diskuteras 

begreppet ånger i relation till både Eriksons teori och diskursteori. Med tanke på 

att individerna i mitt urval är dömda brottslingar inordnar dem sig därför i det som 

i uppsatsen kallas brottslingens diskurs.  

Religion och religiös tro uttrycks i mitt urval som en källa till trygghet och lugn 

snarare än som en ren försvarsmekanism, detta då internerna i mitt urval befinner 

sig i en amerikansk kontext som är starkt religiöst präglad. 

Etniskt grundad diskriminering inom dödstraffets administration existerar 

enligt tidigare forskning inom den juridiska disciplinen, men visade sig inte i mitt 

material bland de som uttryckte diskrimineringrelaterade koder då de istället 

uttryckte orättvisa snarare än direkt etnisk diskriminering. 

Vidare forskning kan göras på dödsdömda interners sista uttalanden, bland 

annat på internernas copingstrategier och sista uttalanden ur genusperspektiv.  
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