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Konsten att förlåta sig själv och andra 
 

Sofia Ebbare 
 
 

Tidigare forskning definierar begreppet förlåtelse som en process där 
kognitiva, emotionella, beteendemässiga och motivationsrelaterade 
förändringar görs gentemot den som felat. Syftet med studien var att 
undersöka individers upplevelser av att förlåta och förlåtas. Detta för att 
kunna kartlägga de gemensamma dragen i förlåtelsefenomenet. Deltagarna 
var 12 respondenter, varav hälften identifierade sig som kvinnor och hälften 
som män. Åldrarna sträckte sig från 18 till 82 år och individerna 
härstammade från Bosnien, Finland, Kanada, Kenya, Irak, Iran, Portugal, 
Sverige och Tyskland. De semistrukturerade intervjuerna varade 
genomsnittligen i 51 minuter, vilka sedan meningskoncentrerades för vidare 
analys. Resultatet visade att förlåtelse stammar ur en inre eller yttre (1) 
konflikt där den utsatta varit med om (2) negativa upplevelser, vilka 
hanteras med ett (3) tankeskifte som leder vidare till en (4) 
konfliktupplösning. Förhoppningar finns om att studien kan verka 
upplysande och öka förståelsen för individers sätt att möta konflikter med 
förlåtelse.  
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Inledning 
 
Förlåtelse är ett fenomen med flertalet tolkningar sett ur olika perspektiv. Med intention att ta 
reda på hur förlåtelse bäst kan tolkas utgick Wenzel, Turner och Okimoto från två förklaringar 
i dess studie som publicerades år 2010.  Den första beskrivningen av förlåtelse var att förstå 
begreppet som ett resultat av socio-kognitiva processer där bedömningar av överträdelsens 
allvarlighetsgrad och den utsattas ansvar, grubbel och empati för den felande ingår. Den andra 
alternativa förståelsen av begreppet var att se förlåtelse som själva startskottet för dessa 
sociokulturella processer. Förlåtelse kan därmed beskrivas som en intuition, handling eller ett 
beslut som frammanar omvärderingar, reducerar tankar som går i grubblandets tecken och 
leder till en ompositionering i relation till den felande personen. Forskarna (ibid.) utförde en 
longitudinell studie som sträckte sig över tre dagar med lika många testtillfällen. De två 
kausala riktningarna testades vilket visade att nivåer av förlåtelse inledningsvis kunde förutse 
en minskning av upplevd allvarlighetsgrad och en ökning av empati riktad mot den felande 
över tid. Detta samtidigt som resultaten visade att ett grubblande i tidigt skede kunde 
förutsäga en förändring som längre fram tidsmässigt kunde leda till förlåtelse. Nivåerna av 
allvarlighetsgrad och empati kunde däremot inte predicera några förändringar gällande 
förlåtelsen. Allvarlighetsgrad och empati verkade inte avgöra en individs benägenhet att 
förlåta. Resultaten pekade istället på att förlåtelse underlättar ett slags återupprättande av en 
ursprunglig empatisk hållning mot den felande personen. Utöver denna verkan kan också 
förlåtelse ha en lindrande effekt på individers bedömning av det som har hänt.  
     Vidare har studier (Worthington, Witvliet, Pietrini, & Miller, 2007) visat att förlåtelsen 
kan kategoriseras in i två olika typer; emotionell förlåtelse och förlåtelse som beslut. Båda 
typerna har en positiv effekt på hälsa och välmående. Detta grundar sig i att de har en negativ 
effekt på oförlåtelsen, vilken tenderar att motverka positiva känslotillstånd. Det finns en 
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distinkt skillnad mellan dessa typer, där förlåtelse som beslut definieras som en behavioristisk 
intention att stå emot oförlåtelse som tillstånd och att svara den som felat på ett annat vis. Vid 
emotionell förlåtelse sker det istället ett utbyte där de negativa känslorna, vilka hör till 
oförlåtelse, byts ut mot andra positiva känslor hos individen. 
     Enligt Enright och Fitzgibbons (2000, refererad i Ho & Fung, 2011) kan förlåtelse 
definieras som en process där kognitiva, emotionella, beteendemässiga och 
motivationsrelaterade förändringar görs gentemot den som felat. De beskriver det som en 
komplex konstruktion vilken saknar en samstämmig definition. Förlåtelseprocessen påverkas 
av kulturella samt sociala kontexter och för att förstå hur detta kommer sig har Ho och Fung 
(2011) utgått ifrån bland annat Enright och Fitzgibbons (2000, refererad i Ho & Fung, 2011) 
ovan nämnda förlåtelsedefinition. Ho och Fung (2011) relaterar samtidigt dess data till en 
presenterad känsloregleringsmodell. Denna modell beskriver människans tendens att reglera 
den naturliga, emotionella responsen, så som ex. ilska eller fientlighet, efter ett övertramp.  
     Känsloregleringsmodellen grundar sig vidare i två tidigare framställda teorier, där den 
första är den så kallade proxy theory of emotions (Fiske, 2002). Denna teori handlar om att 
sociomoraliska känslor som exempelvis kärlek, rädsla, skuld, skam och ensamhet motiverar 
relationsmässiga handlingar som kan skapa eller upprätthålla sociala relationer. 
Nästkommande teori är en social utbytesteori kallad interdependence theory (Triandis, 1995, 
refererad i Ho & Fung, 2011). Denna teori förklarar hur kollektivismen i människans värld är 
ett socialt mönster som innefattar nära sammanlänkade individer vilka ser sig själva vara 
beroende av varandra. Detta ger sig uttryck genom förpliktelser, obligationer och sociala 
normer, vilket i sin tur bringar såväl sociala förbindelser som social harmoni.   
     Ho och Fung (2011) har därefter valt att utöka känsloregleringsmodellen med det 
kulturella perspektivet och dess varierande effekt på den emotionella responsen. Deras 
forskning har lett till en föreslagen dynamisk process av förlåtelse. Där presenteras variabler 
som tycks påverka förlåtelseprocessen och som också kan variera från land till land. 
Variationer gällande kognitiva faktorerna återfanns i sätt att tolka händelser och relatera dessa 
till sitt eget tänkande samt beteende. Skillnader fanns även rörande uppfattning av den som 
felat, förmågan att se problem från flera olika perspektiv och att förena tillsynes motsägande 
information. Till de känslomässiga faktorerna räknades; känsla av alternativt brist på socialt 
engagemang. Detta medan närmande respektive undvikande kategoriserades som 
motivationsrelaterade faktorer.  
 
 
Vem ska bli förlåten? 
 
Forskarparet Schymann och Dweck (2014) förklarar hur den felande personen optimera sin 
möjlighet att förenas med den som utsatts genom att ta ansvar för det som har gjorts. Med 
tanke på att det kan uppfattas skrämmande att ta på sig skulden för ett skadligt beteende, så 
finns risken att den felande individen undviker just detta. Duon beslöt sig därför för att ta reda 
på vem som då kan tänkas vara villig att ta ansvar för sitt felande. Undersökningen fokuserade 
på huruvida människors sätt att se på personligheten som formbar eller konstant påverkade 
den som felats sannolikhet att acceptera ansvaret. Studien som gjordes var en kombination av 
verklighetsbaserade och hypotetiska övertramp, samt korrelations- och experimentella 
metoder. Resultatet gav stöd för forskarnas argument att det finns en viktig individuell faktor 
som kan leda till en mer effektiv respons från den som felat. Stöd hittades för tesen att 
människor, vilka ser personligheten som mer formbar än konstant, känner sig mindre 
avskräckta från att ta på sig ansvaret då de troligtvis tenderar att se situationen som ett tillfälle 
för dem att växa och utveckla sin relation med den utsatta.  
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     Frågan huruvida tacksamhet hos den som blivit förlåten verkar relationsfrämjande eller 
inte, har letats svar på i en studie (Mooney, Strelan & McKee, 2016) där forskarna 
inledningsvis undersökte om förlåtelse bidrar till tacksamhet. Stöd för sambandet uppdagades 
och de tydligt framstående effekter av tacksamhet hos den som blivit förlåten, lyste också 
starkt i jämförelse med skuld, tacksamhetsskuld och positiv affekt. Det visade sig att 
tacksamheten hade en medlande roll i relationen mellan förlåtelse och de relationsfrämjande 
intentionerna, oavsett om den utsatta var exempelvis en främling eller en närstående. 
Resultatet var detsamma såväl då överträdelsen skedde i nutid och var gynnsam, seriös och 
tagen från personens egna förflutna eller standardiserad som ett hypotetiskt scenario.   
     Skuldkänslor har genom studieresultat (Jordan, Flynn & Cohen, 2015) visat sig ha en mer 
omfattande roll i förlåtelseprocessen, än som enbart en kraft vilken driver människor till att 
gottgöra de överträdelser som har gjorts i det förflutna. Individer som är benägna att uppleva 
skuld, inte att mistas för skam, har också en benägenhet att förlåta andra för olika missöden. 
Detta sker då en identifiering med den som felar medlar relationen mellan skuld och förlåtelse 
av andra. 
     Det är inte heller en självklarhet att en överträdelse tolkas likadant av utsatta som av den 
som faktiskt felade, utan en skevhet har skådats (Adams & Inesi, 2016) vid undersökande av 
de olika parternas tolkning av en överträdelse. Det rör sig om en upptäckt av påtagliga 
skillnader i bedömningen av den felandes intentioner och skuld. Adams och Inesi (ibid.) 
gjorde fem undersökningar för att sedan sammanställa de olika resultaten. Forskarna 
studerade hur individer mindes sina tidigare erfarenheter av verkliga svek. De gjorde även en 
longitudinell dagsboksstudie där data samlades in samma dag som sveken upplevdes. I studie 
tre och fem användes en scenarioprocedur. Detta medan ett laboratoriebaserat paradigm togs 
fram vid den fjärde undersökningen där deltagarna svek alternativt blev svikna av en annan 
medverkande. Sammanställningen ledde till kunskap som tyder på att den som utsätts tenderar 
att underskatta hur mycket den felande personen önskar att bli förlåten. Detta gör att 
förlåtelseprocessen påverkas på så vis att människor som önskar förlåtelse kan bli nekade på 
osanna grunder. I en utav de kombinerade studierna fann forskarna även att i de fall där den 
utsatta uppmuntrades till att empatisera med den felande personen, minskade uppfattningarnas 
asymmetri. Adams & Inesi (ibid.) föreslår en lösning där empati och identifiering av detta 
hinder gör att en möjlighet skapas för de två parterna att ta sig över barriärer som 
överträdelsen innebär. Forskarna menar att detta kan ske med hjälp av förlåtelse. 
 
 
Att förlåta sig själv 
 
Skuldens funktion i förlåtelseprocessen har också undersökts tillsammans med skammens 
(Carpenter, Tignor, Tsang & Willett, 2016). Där stod det klart att en måttlig grad av 
skambenägenhet var negativt relaterad till självförlåtelse studieresultaten igenom. Skuldens 
effekt däremot, tycktes te sig mer nyanserad då den i en viss utsträckning kunde fungera 
främjande för självförlåtelsen. Detta förklarades med att tendensen att må dåligt av 
överträdelser och att känna motivation till att adressera dem är en tillgång för självförlåtelse 
som en adaptiv egenskap. Understrykas bör att detta endast var fallet då skulden fanns i 
relativt liten utsträckning, men tillräckligt för att de motivationsmässiga karaktärerna skulle 
kunna aktiveras.   
     Peterson, Van Tongeren, Womack, Hook, Davis och Griffin (2017) har ställt sig frågande 
huruvida självförlåtelse kan operera likt en ursäkt för att upprepa felandet eller om det kan ha 
en salutogen inverkan på mentala hälsoproblem efter en överträdelse. Med korrelationella och 
experimentella studier har dessa forskare funnit att självförlåtelse faktiskt kan ha salutogena 
effekter. De överträdelser som användes i den korrelationella studien var ätstörningar där 
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lägre nivåer associerades med självförlåtelse. Felandet i den experimentella studien var 
relaterat till alkohol och där deltagarna slumpmässigt utsattes för endera självförlåtelse eller 
neutrala omständigheter. Resultatet som framstod var att de individer som kom i kontakt med 
självförlåtelse rapporterade signifikant mer övertygelse om just självförlåtelse än de deltagare 
som utsatts för neutrala omständigheter. Dessa deltagare redogjorde även för mindre upplevda 
känslor av ånger samt självfördömande, detta till den grad att deltagarna såg deras drickande 
som orsak till överträdelserna. Självförlåtelse kan enligt resultatet av den här studien reducera 
känslor av skam och självbestraffning utan att ursäkta personens felande eller låta denna 
slippa undan ansvaret för dess handlande.  
 
 
Rädslan att förlåta 
 
Ett argument mot att förlåta kan vara en rädsla för att det felaktiga agerandet lättare kan 
komma att upprepas i samma eller liknande form, om det förlåtes. McNulty och Russells 
(2016) använde sig av ett experiment, en enkätstudie, en två veckors lång dagboksstudie och 
en fyraårig longitudinell studie. Med denna kombination av undersökningar granskades 
förlåtelsens koppling till återfall i relationer. Studiens resultat pekade på att det krävs en 
förståelse för den dyadiska natur som förlåtelse faktiskt är samt att den felandes personliga 
kvaliteter räknas in i ekvationen. Detta är viktigt för att kunna skapa en förståelse för 
intrapersonella såväl som interpersonella konsekvenser av förlåtelse fullt ut. Med det sagt 
visade alla fyra studier att sympati interagerar med förlåtelse i partnerförhållanden. Förlåtelse 
i sin tur var negativt relaterad till upprepat felande hos sympatiska individer, men positivt 
associerad till de som var mindre sympatiska. Vid de båda effekterna fann man en unik 
mekanism där de relativt sympatiska människorna var inblandade i färre överträdelser mot 
mer förlåtande partners. Orsaken till detta var att de kände sig obligerade att avstå från sådana 
övertramp hos dessa individer. Samtidigt visade det sig att relativt osympatiska partners var 
mer inblandade i överträdelser mot förlåtande parters, detta eftersom de ansåg att dessa inte 
retades upp lika lätt. 
     Att förlåta andra har även visat sig kunna ha en stödjande effekt på individers självrespekt 
och en klarhet gällande dess självkoncept (Luchies, Finkel, McNulty & Kumashiro, 2010). 
För att det ska ske menar dessa författare att den felande måste ha agerat på ett sätt som 
signalerar att den utsatta personen kommer att vara trygg och uppskattad längre fram i 
relationen. I fall där den felande personen inte gottgör sitt misstag, beter sig förenligt eller på 
annat vis uppnår dessa kriterier kan utgången bli en annan. Förlåtelsen kan då istället få en 
negativ effekt på så vis att den förminskar den utsattes självrespekt och klarhet i sitt 
självkoncept. För att undvika upplevelser av att bli trampad på kan den utsatte individen välja 
att neka den som felat förlåtelse. 
 
 
Förlåtelsens effekter 
 
Då individer blir provocerade av någon de tycker om är det sannolikt att de upplever inre 
impulser av hämndlystenhet (McCullough, Fincham & Tsang, 2003). Det som gör att 
människor inte agerar på dessa är uppfattningen om att en negativ sammandrabbning inte 
väger tyngre än önskan om att upprätthålla den högt värderade, sociala relationen (Fischer & 
Roseman, 2007). För att tygla impulser som dessa krävs det då enligt conflict monitoring 
theory (Botvinick, Braver, Barch, Carter & Cohen, 2001) ett innehavande av kognitiv 
kontroll. En teori som går hand i hand med den tidigare nämnda känsloregleringsmodellen 
(Ho och Fung, 2011). Författarna (Robinson et al., 2010) tar avstamp i denna teori då de 
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presenterar en systematisk förståelse av denna relation. Denna systematiska förståelse pekar 
på att begränsade kapacitetsresurser gällande kognitiv kontroll kan förvärvas och användas i 
en fientlig situation för att reglera aggressionsnivåerna. Detta leder vidare till att 
förlåtelseprocessen gynnas då den kognitiva kontrollen innehar en medierande funktion för 
dessa nämnda effekter. En utvecklad kognitiv kontroll vid fientlighet kan leda till förlåtelse av 
provokationer i människors dagliga liv och minskade nivåer av ilska.  
     Relationen mellan aggression och förlåtelse bekräftas även av andra forskningsresultat 
(Lawler-Row, Karremans, Scott, Edlis-Matityahou & Edwards, 2008), där det förklaras hur 
förlåtelse kan relateras till en ökad fysisk hälsa hos den som förlåter. Den empiriska forskning 
som tidigare har gjorts gällande förlåtelsens relation till fysisk hälsa har varit knapp och 
sambandet har saknat direkta bevis (Witvliet, 2001, refererad i Lawler-Row et al., 2008). Med 
det sagt pekade denna studies (Lawler-Row et al., 2008) resultat på att förlåtelse kan relateras 
till kardiovaskulära reaktioner. Ett samband som påstods uppstå utöver samt oberoende av 
relationen mellan aggression och förlåtelse då det visade sig både i situationer där minnet av 
sveket återkallades och vid vila. Signifikanta upptäckter gjordes som pekar på att människor 
av förlåtande natur hade färre läkemedel, lägre blodtryck samt dubbelprodukt och en låg grad 
av alkoholkonsumtion. Vid undersökandet av förlåtelseögonblicket, oberoende av hur villig 
personen var att förlåta, visades en signifikant lägre hjärtfrekvens och färre fysiska symtom.   
     Zheng, Fehr, Tai, Narayanan och Gelfand (2015) anser att förlåtelsens fördelar väger tungt 
och att den kan hjälpa utsatta att komma över de negativa effekterna av en konflikt. Dessa 
argument försvaras med resultatet av deras experimentella studie som visade att förlåtelse kan 
lyfta den fysiska bördan som oförlåtelse kan innebära. Studien länkar samman den kroppsliga 
perceptionen med psykosociala resurser, detta genom att utsätta deltagarna för fysiska 
uppgifter. De medverkande fick i uppgift att uppskatta lutningen på uppförsbackar och att 
göra upphopp i ett påstått fitness-test. Det visade sig att individerna hoppade högre och 
uppfattade backarna som mindre branta då de upplevde förlåtelse, i jämförelse med vad de 
gjorde vid påverkan av oförlåtelse. Dessa resultat pekar alltså på att oförlåtelse som tillstånd 
kan liknas med att bära en tung börda som kan påverka människor i den fysiska världen. Med 
hjälp av förlåtelse kan då denna börda lyftas och människors perception av samt interagerande 
med den fysiska världen därmed också förändras. 
     Forskning har alltså visat att förlåtelsens effekter kan vara såväl hämmande som främjande 
för individers mentala hälsa. Även Strelan, McKee och Feather (2016) har intresserat sig för 
frågorna när och hur förlåtelse kan vara förmånligt för den utsatte. De använde sig av tre 
experimentella studier där hittade ett svar som ligger i linje med de resultat som Luchies et al. 
(2010) tagit fram sex år tidigare. Strelan et al. (2016) såg att förlåtelse kan vara förmånligt för 
den som utsatts då den som felat på något sätt har visat sig vara förtjänt av förlåtelsen. Detta 
då genom reparativa handlanden eller gottgörelse. Förlåtelse av en oförtjänt person som felat 
visade sig vara mindre främjande för den utsattes hälsa än vid förlåtelse av en tillsynes 
förtjänt felande person. Effekten vid förlåtelse av en oförtjänt person kunde till och med 
jämställas med effekten av att inte förlåta alls.  
     Undersökningar av förlåtelse i mer ytliga relationer och dess effekt på den utsattes hälsa 
har även de gjorts (Cox, Bennett, Tripp & Aquino, 2012). Syftet var att finna vad som 
motiverar anställda att förlåta eller försonas med arbetskamrater som hade förnärmat dem. 
Två studier gjordes av kritiska incidenter där den första studiens explorativa faktoranalys 
avslöjade fem typer av motiv för förlåtelse. De fem motiven visade sig vara; ursäktande, 
moraliska, religiösa, relationsmässiga och brist på alternativ. I den andra studien där ett annat 
urval användes bekräftades den tidigare upptäckta femfaktorstrukturen. De olika relationerna 
mellan de fem motiven och utkommande variablerna stress och hälsa, kunde skådas med hjälp 
av en strukturell ekvationsmodellering. Relationsmässiga och ursäktsbaserade motiv kunde 
inte relateras till varken generell hälsa eller stress, men upptäckter gjordes gällande de övriga 
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tre. De personer som inte fann någon annan utväg än att förlåta visade sig sannolikt uppge sig 
vara vid sämre hälsa och uppleva mer stress än de som hänvisade till moraliska anledningar. 
Detta var något som även gällde för de individer som sade sig ha förlåtit med anledning av att 
de trodde på en högre, religiös makt vilken krävde förlåtelse. De med moraliska motiv 
hävdade att det var det enda rätta att göra och uppvisade en lägre nivå av stress samt en högre 
grad av positiva utfall. Resultaten vittnar om att förlåtelse inte är ett tecken på svaghet utan 
snarare något som, vid rätt bakomliggande orsak, kan leda till individers välmående.  
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Den litteratur som presenteras ovan rörande förlåtelse har visat begreppet som komplext och 
utan en entydig definition. Syftet med studien var att undersöka individers upplevelser av att 
förlåta och förlåtas. Detta för att kunna kartlägga de gemensamma dragen i 
förlåtelsefenomenet. Undersökningens frågeställning var därför: Vilka gemensamma drag 
finns i situationer där människor upplever förlåtelse? Svar på frågeställningen kan 
förhoppningsvis ge kunskap av värde i situationer där individer avser att möta, förstå och 
hantera såväl inre som yttre konflikter. 
 
 

Metod 
 
Deltagare  
 
Urvalet var strategiskt handplockat med en intention att skapa en relativt jämn och märkbar 
spridning vad gäller kön, ålder och etnicitet. Detta med ett huvudsakligt syfte att öka 
resultatets representativitet. I övrigt fanns det inga särskilda kriterier för individerna att 
uppfylla. Deltagarna var 12 respondenter varav hälften identifierade sig som män och hälften 
som kvinnor. Åldrarna sträckte sig från 18 till 82 år med medelåldern 43 år. Individerna var 
bosatta i två städer lokaliserade i Mellansverige men härstammade ursprungligen från 
Bosnien, Finland, Kanada, Kenya, Irak, Iran, Portugal, Sverige och Tyskland. Någon 
ersättning utgick inte. Studien hade ett externt bortfall på nio personer som tidigare hade 
tackat ja, varav två bortfall uppgavs bero på tidsbrist medan resterande sex inte meddelade 
någon orsak.  
 
 
Material och procedur  
 
En pilotstudie gjordes för att undersöka huruvida det fanns någonting i intervjuguiden som 
behövdes korrigeras, tas bort eller utvecklas. Dessa frågor introducerade vart och ett av de tre 
områden som intervjuplanen täckte; upplevelser av att förlåta någon annan, bli förlåten och att 
förlåta sig själv. Resultatet av pilotstudien ledde till att de tre frågorna som ingick behölls och 
intervjuguiden vidgades med negationer av de första tre för att undersöka fenomenet från flera 
vinklar. Exempelvis prövades frågan ”Har du lust att berätta om något tillfälle där du förlåtit 
dig själv?”, vilken behölls och gav vidare den tillagda frågan ”Har du lust att berätta om en 
situation där du gjort något som inte har förlåtits av dig själv?”. Materialet som användes till 
studien var utöver intervjuguiden en diktafon och en penna för eventuella stödanteckningar. 
     Planen var att använda sig av ett snöbollsurval där varje respondent rekommenderar nya 
personer som de tror skulle lämpa sig samt visa intresse för att delta i studien. Detta beslut 
togs baserat på effektiviteten som denna metod kan erbjuda under rekryteringsprocessen. 
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Urvalet kan också utökas tills dess att en mättnad uppnåtts samtidigt som potentiella 
respondenter kan tryggas av den försäkran som följer då den bekanta själv har deltagit i 
studien. Då den första respondenten som hittades i ett studentforum, inte ledde vidare till fler 
respondenter, fick urvalsmetoden justeras. De nästkommande 9 respondenterna hittades därför 
istället bland författarens eget kontaktnät där dennes bekanta fick tipsa om deras egna bekanta 
som potentiella deltagare. Denna metod användes främst för att skapa distans mellan 
författare och intervjuperson som då inte hade någon relation sedan tidigare. Det efterfrågade 
urvalet önskades som sagt ha en spridning gällande ålder, kön samt etnicitet och de två sista 
respondenterna som söktes var en äldre man från Europa samt en äldre kvinna född i ett land 
utanför Europas gränser. Inom kort tydliggjordes det att dessa individer inte kunde nås via 
författarens bekantas kontaktnät. En förfrågan gick ut till ett 40-tal tänkbart lämpliga 
föreningar där en utav dessa hittades via en hemlandsförening medan den andra parten 
påträffades via en pensionärsförening.  
     Parterna kontaktades först via mail och telefon med kort information om vad studien 
innebar, en förfrågan om deltagande samt en uppmaning att ställa frågor vid eventuella 
funderingar. Då respondenterna tackat ja till att delta inhämtades kontaktuppgifter. Deltagarna 
fick mer ingående information om studien samt upplystes om att ett missivbrev på svenska 
respektive engelska, skulle skickas ut till dem alla. I missivbrevet beskrevs studiens syfte, hur 
intervjuerna skulle gå till samt en presentation av det grundläggande individskyddskravet 
bestående av informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dagarna innan intervjun skulle äga rum blev 
respondenterna informerade om de tre huvudsakliga områden som skulle beröras (förlåta 
andra, bli förlåten och förlåta sig själv) och ombads att fundera lite kring dessa, med 
förhoppningar om att förbereda tankeverksamheten. Detta baserades på kunskap införskaffad 
vid pilotstudien där det stod tydligt att svaren kunde kräva lite extra tid för eftertanke. 
Intervjuerna ägde sedan rum på olika platser och då efter respondenternas önskemål (hemmet, 
café, skola o.s.v.) vid en tidpunkt som diskuterats fram mellan de två parterna.  
     Intervjuerna inleddes med en upprepning av de forskningsetiska principerna, en 
påminnelse om studiens syfte och hur intervjuns upplägg var planerat. Samtliga 12 personer 
godkände att intervjun spelades in. Med de sex öppna frågorna ombads respondenterna att 
dela med sig av egna upplevelser och följdfrågor användes vid behov för att utveckla de svar 
som lämnades. Två intervjuer utfördes på engelska och övriga tio på svenska efter 
respondenternas önskemål. Dessa tog i genomsnitt 51 minuter att genomföra. Vid 
intervjuernas slut fick respondenterna frågan om de ville tillägga något samt hur de kände sig 
efteråt för att se om intervjun haft en negativ effekt på dess mående. Detta var inte aktuellt i 
något utav fallen och vidare professionell stöttning uteslöts. Eventuellt intresse av att ta del 
utav uppsatsen undersöktes och respondenterna underrättades om att de kunde höra av sig via 
mail eller telefon vid behov. 
 
 
Databearbetning  
 
För att bearbeta data användes EPP-metoden (Karlsson, 1995) som inspirationskälla och 
utgångspunkt. Detta baseras på syftet att beskriva fenomenets meningsstruktur och söka 
generella kännetecken funna i samtliga berättelser. EPP-metoden beskrivs som en 
fenomenologisk metod med hermeneutiska inslag som används vid beslutsfattanden och 
valtaganden vid analys av insamlade data. Enligt denna metod ska informationen analyseras i 
fem olika etapper. Till en början går författaren igenom insamlad data grundligt och med ett 
öppet sinne för att skapa en förståelse av helheten. Den skrivna texten separeras sedan och 
görs om till meningsenheter. Dessa meningsenheter ska i det tredje steget transformeras till ett 
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mer abstrakt språk för att på så vis tydliggöra meningarnas budskap. Därefter kategoriseras de 
abstraherade meningsenheterna efter vilka som passar ihop. Vid det femte och sista steget 
bildar kategorierna en helhetlig beskrivning av deltagarnas olika berättelser. Här testas det om 
kategoribeskrivningarna kan sammanställas och bilda mer övergripande teman som kan vittna 
om studiens essens.  
     Vid analys av den aktuella studiens data gjordes transkribering exakt efter ordalydelsen 
vilket gav totalt 333 sidor text som sedan meningskoncentrerades. Texten rensades på 
irrelevant information, individernas namn byttes ut och konkreta begrepp byttes mot 
abstrakta. De tolkade texterna delades in i punkter som sedan rensades och placerades i en 
lista. Dessa 30 punkter radades sedan upp i en tabell med 12 tomma kolumner, en för varje 
intervjuberättelse. Ett exempel på dessa punkter löd som följande: ”Någon gjorde/lät bli att 
göra något som upplevdes negativt av en annan part”. Meningskoncentreringarna lästes 
därefter igenom med noggrannhet en i sänder. Med hjälp av tabellens kryss-system kunde det 
tydliggöras vilka punkter som var relevanta vid samtliga 12 individers upplevelser och vilka 
som skulle uteslutas. Punkterna abstraherades ytterligare och avsnitten som inkluderade olika 
variationer, exempelvis punkten ”felande behandling” vid självförlåtelse, delades upp i flera. 
Just i exemplet felande behandling skapades istället två punkter; ”Felande beteende påverkade 
endast personen själv” och ”Felande beteende påverkade en andra part”. Därefter döptes 
samtliga punkter om till underteman. Slutligen kvarstod 29 underteman vid förlåtelse av andra 
och 22 underteman vid självförlåtelse. De två förlåtelseformerna hade 13 underteman som de 
delade med varandra. Detta medan 16 underteman relaterades endast till upplevelser av att 
förlåta andra och 9 enbart till självförlåtelse. De totalt 38 framtagna underteman beskrivs som 
variationer av de fyra centrala komponenterna/teman, vilka de sedan kategoriserades in under.  
     Underteman visar alltså olika sätt som de gemensamma dragen gett sig till känna i 
intervjupersonernas berättelser. Variationer som upplevts av hälften eller fler av 
respondenterna förklarades även med ett tillhörande procentantal. De variationer som 
upplevdes av två till fem deltagare, försågs med ord som ”somliga” eller ”ett flertal” istället 
för att beskrivas med en siffra.  Procentantalen visade hur många av respondenterna som 
vittnade om att undertemat var en del av deras upplevelser. Dessa siffror togs fram genom att 
dividera 100 % med antalet deltagare (12). Därefter multiplicerades siffran (8,333…) med 
antalet personer som författaren relaterade undertemat till. Procenttalen avrundades sedan till 
närmaste heltal. Hälften av deltagarna är exempelvis sex stycken och utger därmed 50 % av 
respondenterna. Åtta deltagare beskrivs som 67 % och 10 stycken som 83 %. Tanken bakom 
dessa procentangivelser var att ge läsaren en mer konkret bild av i vilken grad underteman 
förekom hos en större del av individerna.  
     De centrala komponenterna berörde uteslutande respondenternas upplevelser av att förlåta 
andra och att förlåta sig själv. Inga gemensamma drag kunde heller tolkas bland individernas 
upplevelser av att bli förlåten då avsnittet separerades från de övriga två formerna av 
förlåtelse. Detta ledde till att inga slutsatser kunde dras gällande att bli förlåten med hjälp av 
data som samlats in. De citat som valdes ut för presentation i resultatdelen skrevs alla ut på 
svenska, vilket innebar att engelska citat översattes av författaren. Intentionen med denna 
handling var att individerna inte skulle kunna identifieras av framtida läsare. 
Interbedömarreliabiliteten testades genom att låta en annan psykologistuderande än författaren 
själv kryssa i tabellen då punkterna var 30 stycken och hade abstraherats en första gång. 
Denne fick i uppgift att läsa en av de 12 meningskoncentreringarna för att sedan kryssa för 
vilka påståenden som denne relaterade till intervjuberättelsen, då utan vetskap om hur 
författaren hade kryssat. På detta sätt kunde sedan en jämförelse göras av de två tabellerna för 
att undersöka huruvida samma teman hade valts ut eller inte. Interreliabilitettestet visade att 
29 av 30 punkter överensstämde med hur författaren hade kryssat. Det övriga påstående fann 
endast den psykologistuderande stöd för i texten. Detta diskuterades i efterhand och 



9 
 

skillnaden tycktes bero på att påståendet var otydligt formulerat. Påståendet uteslöts sedan då 
det inte fann tillräckligt med stöd bland samtliga utsagor och ingick därmed inte i de fyra 
slutgiltiga komponenterna. Efter att data-analysen hade slutförts gjordes även 
deltagarvalideringar där ett uppföljande samtal ägde rum med fyra av respondenterna. 
Individerna kontaktades via telefon för att säkerställa att intervjuanalyserna samt tolkningen 
av de fyra centrala komponenterna var korrekt. Samtliga deltagare bekräftade att tolkningen 
var överensstämmande med deras egna upplevelser av att förlåta.  
 
 

Resultat 
 
De 12 respondenterna berättade om situationer då de upplevt förlåtelse i benämningen förlåta 
andra, bli förlåten och att förlåta sig själv. De fick även beskriva erfarenheter av situationer 
där dessa olika förlåtelsetyper inte kunnat ske. Gemensamma drag kunde inte hittas bland 
respondenters utsagor gällande att bli förlåten. Förlåtelsetypen kunde då inte heller associeras 
till kärnan i att förlåta andra och självförlåtelse. Detta innebar att tolkningar av förlåtelsens 
essens uteslutande berörde upplevelser av de två sistnämnda förlåtelsetyperna. Analysen av 
data visade att vid de 12 intervjuerna närvarade fyra centrala komponenter som kunde 
beskriva förlåtelsefenomenets gemensamma drag. De centrala komponenterna upplevdes av 
alla respondenter i samma ordningsföljd under förlåtelseupplevelsernas förlopp och kunde 
därmed beskrivas likt en överlappande process. Resultatet visade att förlåtelse stammar ur en 
inre eller yttre (1) konflikt där den utsatta varit med om (2) negativa upplevelser, vilka 
hanteras med ett (3) tankeskifte som vidare leder till en (4) konfliktupplösning (se Figur 1).  
 

 
Figur 1. Modell över förståelseupplevelsens centrala komponenter 
 
 
Konflikt 
 
Konflikten var den första av de fyra centrala komponenterna i samtliga 12 individers 
förlåtelseupplevelser. Vid intervjuerna beskriver dessa hur förlåtelseupplevelserna stammar ur 
någon typ av konflikt. Dessa kunde sedan delas in i inre och yttre konflikter som uteslutande 
berörde dem själva respektive innefattade ett antal andra parter vilka spelade en betydande 
roll.      Det fanns en stor variation på de felaktiga gärningarna gällande allvarlighetsgrad, där 
några var så svåra att de hade en påtaglig effekt på de utsattas sätt att leva. En respondent 
försökte få ut sin syster från sitt hemland där hon hade blivit portförbjuden av sin man, den 
person som ansågs vara den som felande. Detta resulterade i ett hämndbehov hos mannen som 
via kontakter gjorde så att den utsatta fick ett flertal åtalspunkter, några straffbara med döden.  
     Tidsspannet för konflikterna kunde precis som allvarlighetsgraden variera, både vid 
deltagarnas upplevelser av att förlåta andra och att förlåta sig själv. Konflikter som låg bakom 
den stundande självförlåtelsen var främst av en mer utdragen karaktär rent tidsmässigt, men 
det berättades också om mer kortvariga processer. En respondent berättade om tiden då den 
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omtalade sysslade med aktier och förlorade en stor summa pengar medan en annan hade 
skrivit något elakt till sin syster via telefon. Dessa förtäljer konflikter med ett relativt 
övergående förlopp. Skildringar av att alltid hjälpa andra till den gränsen att individen 
försummade sin egen person eller att ständigt vara elak och orättvis mot sig själv, var två mer 
långlivade exempel. 
     Förlåtelse av andra. Inledningsvis presenteras här de underteman som specifikt relaterades 
till upplevelser av att förlåta andra och kunde kategoriseras in under temat konflikt (se Tabell 
1). Vid dessa konflikter inkluderades fler parter än endast den utsatta själv och uppstod vid 
olika typer av meningsskiljaktigheter. Där ansågs den förlåtande falla offer för det felande 
beteende som den andra parten/parterna uppvisat. Dessa gästspelande individer kunde vara 
närstående, exempelvis; förälder, syskon, barn, vän eller partner. I andra fall gällde det mer 
ytliga bekantskaper som; chef, arbetskamrat, skolkamrat, klasskamrat, hyresgäst, ingift 
släkting eller någon, för respondenten, helt okänd.  
     Det som i den förlåtande personens ögon sågs som ett felaktigt beteende var i 67 % av 
fallen någonting som hade gjorts mot denne själv. Exempel på detta kunde vara att ha blivit 
illa behandlad eller lämnad av en partner, blivit utsatt för otrohet eller fått höra av en högre 
uppsatt arbetskamrat att dennes arbetsprestationer inte varit tillräckliga. Konflikten kunde i 
flera utsagor istället bottna sig i felbehandling där sidan med den utsatte utökades med en 
tredje part. I en upplevelse missbrukade personens chef sin positionsmakt vilket skadade 
människor som individen företrädde. Vid analys av data kunde även konflikter skådas i några 
av fallen där båda parter hade gjort något fel. Detta skedde exempelvis då en respondent 
tillsammans med en vän blev oeniga och där båda parter trampade varandra på tårna. 
Respondenten beskriver det som att “det var en ömsesidig känsla att, du vet, det är du, jag sa 
något och sedan sa de någonting med och det blev typ ett munhuggande” (Respondent 5). 
 
 
Tabell 1  
Centrala komponenter vid förlåtelse av andra 
 
Meningsenhet (exempel) Abstraherad 

meningsenhet 
Undertema Tema 

 
Min var så kort tyckte han och det sårade mig 
jättemycket  
 
 
Egentligen så var det mer riktat, vad heter det, de 
personer, m, alltså mig och de jag företrädde  
 
 
Jag sa något och sedan sa de någonting med och 
det blev typ ett munhuggande  
 
Visste inte att det var en överraskning  
 
 
Så då så sa vi- vi avlivar henne  
 
I och med att hon bad om ursäkt, det var, för min 
del, allting, sht, avklarat  
 
Han var hem -44 sista gången och sedan såg vi 
honom inte mer  
 
Vi pratade fram och tillbaka  
 
Så det här är ju, liksom, min process och du ska 
inte få veta 

 
Min var så kort tyckte han, 
det sårade mig 
 
 
Riktat mot mig och 
personerna jag företrädde 
 
 
Blev ett munhuggande 
 
 
Visste inte att det var en 
överraskning 
 
Avlivade henne 
 
Hon bad om ursäkt och då 
var det avklarat för mig 
 
Vi såg honom inte mer 
 
 
Pratade fram och tillbaka  
 
Det är min process och du 
får inte veta vad det 
handlar om 
 

 
Felande beteende 
påverkade en andra 
part   
 
Felande beteende 
påverkade en tredje 
part 
 
Felande beteende hos 
båda parter 
 
Omedvetet felande 
 
 
Medvetet felande 
 
Ursäktande beteende 
 
 
Icke ursäktande 
beteende 
 
Konfrontation 
 
Ingen konfrontation 
 
 

 
Konflikt 
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Meningsenhet (exempel) Abstraherad 
meningsenhet 

Undertema Tema 

 
Varje gång du tänker på det där, kroppen 
upplever samma sak igen  
 
 
Det förföljde mig också väldigt länge i andra 
relationer 
 
Ilska mot föräldrarna som inte- som enligt min 
upplevelse inte lyssnade på vårat rop 
 
Och jag ville inte gå ut, jag gick inte ut däråt  
 

 
När du tänker på det 
upplever kroppen samma 
sak igen 
 
Förföljde mig länge i andra 
relationer 
 
Ilska mot föräldrarna som 
inte lyssnade på vårat rop 
 
Ville inte gå ut, gick inte ut 
däråt 
 

 
Påverkades av felandet 
i efterhand 
 
 
Negativa upplevelser 
 
 
Ilska riktad mot den 
felande 
 
Undvikande beteende 
 
 

 
Negativa 
upplevelser  

 
Vi har varit vänner i så många år så jag ville inte 
att det skulle förstöras  
 
Så där kände jag såhär att, att jag fick bearbeta 
den där ganska länge  
 
Jag kan, liksom, förstå vad som ligger bakom och 
sedan förlåta 
 
 
Och någonstans har man förlikat sig med att, ja 
men, livet går vidare 
 
Att säga att ja men nu, jag är villig att se det du 
ser liksom  
 
Om det ska ta tid eller någonting, det beror ju på 
hur, hur riktigt illa är grejen som man har gjort 
 
Kan man förlåta så nästa gång blir lättare för att 
du redan vet hur man gör 
 
 
Det var ju typ hennes attityd och sådana grejer 
som jag fick, jag kände ju henne så himla länge 
så det var, jag kände ju hur hon var mot, som 
person så det var ju därför 
 

 
Varit vänner i många år så 
ville inte förstöra det 
 
Fick bearbeta händelsen 
 
 
Förstår vad som ligger 
bakom och kan sedan 
förlåta 
 
Förlikat sig med att livet 
går vidare 
 
Villig att se det du ser 
 
 
Om det ska ta tid beror på 
hur illa det är som gjorts är 
 
Kan man förlåta blir det 
lättare nästa gång då du vet 
hur man gör 
 
Hennes attityd, hur hon var 
som person och att jag 
kände henne bra gjorde att 
jag kunde förlåta  

 
Förändrat tankesätt 
 
 
Bearbetning 
 
 
Förståelse för andra 
parten 
 
 
 
Acceptans 
 
 
Perspektivbyte 
 
 
Tidsåtgång 
 
 
Lärdomar 
 
 
 
Felandes kvaliteter 
 

 
Tankeskifte 

 
Kunde på något sätt gå vidare med mitt liv och 
jag hängde inte upp mig på händelsen längre  
 
 
Jag blev mer tillfreds vart jag, absolut 
 
 
Jag kan se att det, det, det är befriande på ett, ett 
sätt 
 
Man gör det för att leva bättre med sig själv  
 
 
Det gjorde oss också starkare  
 
 
Förlåtelse innebär ju inte att, att man behöver ju 
sedan bli jättetight och liksom skapa ett, ett, en 
relation på nytt med den personen 
 
Ja, men jag ringer honom och jag träffar honom  
 
 
Inte vara för naiv och liksom, jag förlåter och 
sedan, och sedan går man tillbaka till samma 
mönster  
 

 
Kunde gå vidare med livet 
och hängde inte upp mig 
på händelsen längre 
 
Mer tillfreds 
 
 
Förlåtelse är befriande 
 
 
Förlåter för att leva bättre 
med sig själv 
 
Gjorde oss starkare 
 
 
Behöver inte bli tight och 
skapa en ny relation med 
personen 
 
Ringer och träffar honom 
 
 
Inte vara naiv och förlåta 
för att sedan gå tillbaka till 
samma mönster 

 
Gick vidare 
 
 
 
Positiva upplevelser 
ersatte de negativa  
 
Lättnad/frihetskänsla 
 
 
Stärkt Själv 
 
 
Relationen 
fortlöpte/stärktes 
 
Relationen 
fortlöpte/stärktes inte 
 
 
Undvikande beteende 
upphävdes 
 
Svårigheter 
 
 
 

 
Konfliktupplösning  
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Gällande medvetet och omedvetet felande uppgavs båda av respondenterna. Exempel på 
omedvetna handlingar kunde vara då den felande försade sig om en fest då denne inte kände 
till att det var en överraskning. I ett annat fall hade den som felat glömt bort att höra av sig 
och den utsatta tog illa vid sig. Fler exempel på en omedveten oförrätt var då den ena parten 
gick över en gräns vid ett skojbråk. En fjärde situation var när den felande som 
alkoholpåverkad person ovetandes hade tänt eld på den utsattes ladugård med en cigarett. En 
medvetenhet i vad gäller handlandet och dess effekter på den som utsatts fanns dock 
närvarande vid några utsagor. Medvetenheten fanns där då den felande valde att avliva en häst 
som tillhörde den utsatte, det vill säga dennes barn, efter rekommendation från veterinär. En 
annan slags medvetenhet återfanns i en intervjuberättelse där den som felade hade lånat en 
högt värderad bok av den som senare förlät. Personen hade därefter lånat ut den till en annan 
vän utan att berätta om det.  
     Vid 54 % av konflikterna bad den felande personen den utsatta om förlåtelse, exempelvis 
då en okänd, äldre kvinna tuktade personen som då var ett barn i flyktingläger. Kvinnan kom 
sedan tillbaka för att be om ursäkt. De övriga konflikterna återberättades utan tillhörande 
uttalad önskan om förlåtelse från den felande, som i fallet då en militärtjänstgörande far valde 
att inte komma hem till sin familj efter det att kriget var över. En av respondenterna 
förklarade att denne kunde se den felandes goda intentioner bakom de skadliga handlingarna. 
Detta var respondenten vars mammas överbeskyddande hade hämmat denne på olika vis 
under uppväxten. Någon typ av konfrontation skedde vid 83 % av konflikterna, där den 
utsatta var den som närmade sig i somliga fall och den felande i andra. En kursare tyckte att 
dansledaren hade betett sig illa som sagt att denne inte fick läsa ett papper. Det var sedan 
individen själv som uppsökte den felande personen och berättade att hen tyckte det var dumt 
gjort. Vid en del utav konflikterna blev det aldrig någon konfrontation, exempelvis då en 
respondent utsattes för mobbning av jämnåriga under skoltiden. 
     Självförlåtelse. De sammanställda upplevelserna av självförlåtelse innehöll som sagt alla 
de fyra centrala teman, vilka de delade med upplevelserna av att förlåta andra. Utöver de 
underteman som även fanns vid situationer där någon annan förläts, kunde variationer 
förekomma som uteslutande relaterades till självförlåtelse (se Tabell 2).  Vid självförlåtelsens 
bakomliggande konflikter var personen själv såväl den utsatta som den felande personen.  
 
 
Tabell 2    
Centrala komponenter vid självförlåtelse 
 
Meningsenhet (exempel) Abstraherad 

meningsenhet 
Undertema Tema 

 
Beslutet jag tog att, att, jag ska inte säga välja 
jobbet framför barnen men, men det blev 
kontentan av det egentligen 
 
Hann inte bli färdig med min C-uppsats när det 
var tänkt från början  
 
 
Varför gav jag inte, du vet, gav mer 
 
 

 
Kontentan blev att jag 
valde jobbet framför 
barnen 
 
Inte färdig med C-
uppsatsen när det var tänkt 
 
 
Varför gav jag inte mer 
 
 

 
Felande beteende 
påverkade en andra 
part   
 
Felande beteende 
påverkade endast 
personen själv 
 
Otillräcklighet 
 
 

 
Konflikt 
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Meningsenhet (exempel) Abstraherad 
meningsenhet 

Undertema Tema 

 
Och grubbla på det, inte kontinuerligt men 
då och då så tillslut då kan det utverka någonting 
i ens sinnestillstånd som inte är bra  
 
Man känner ju att man har lite dålig stämning i 
kroppen  
 
Kopplar ilskan mot mig själv till ilskan som 
andra människors, a, andra människor, eh, känner 
för mig 
 
Jag ångrar det fortfarande 
  
Tyckte att jag själv var ett ganska stort 
misslyckande 
 
Jag hade dålig självförtroende, jag trodde inte på 
mig själv som den som också förtjänade kärlek 
 
 

 
Grubblande till och från, 
kan tillslut påverka 
sinnestillståndet negativt 
 
Dålig stämning i kroppen 
 
 
Ilska mot mig själv då 
andra känner ilska för mig 
 
 
Ångrar handlandet 
 
Tyckte jag var ett 
misslyckande 
 
Dåligt självförtroende, 
trodde inte jag förtjänade 
kärlek 

 
Påverkades av felandet 
i efterhand 
 
 
Negativa upplevelser 
 
 
Ilska riktad mot sig 
själv 
 
 
Ånger 
 
Självkritik 
 
 
Problem med 
självbilden/självförtroe
ndet 
 

 
Negativa 
upplevelser 
 

 
Du vet, okej, låt oss se vad vi har lärt oss från 
den här, eh, lärorika erfarenheten 
 
Så där känner jag att jag har nog bearbetat så att 
jag har någonstans förlåtit mig  
 
Det är svar på frågan som varför jag gjorde den, 
ja, när man hittar svaret så då blir lättare  
 
 
Det är som det är, en dag i taget  
 
 
Jag kunde se det objektivt och, och lära av det 
och gå vidare och typ lämna känslorna utanför  
 
 
Tillräckligt med tid för att, att, att, att återknyta 
och återuppbygga 
 
 
Ja men okej jag åt en pizza idag, ja men då käkar 
jag en sallad imorgon istället 
 
Ja men där igen- har ju väldigt mycket med 
lärdom att göra 

 
Låt se vad vi lärt från 
denna lärorika erfarenheten 
 
Bearbetat för att förlåta 
 
 
Lättare då man hittar svar 
på frågan varför jag gjorde 
det 
 
Det är som det är, en dag i 
taget 
 
Se det objektivt, lära av 
det, gå vidare och lämna 
känslorna utanför 
 
Tillräckligt med tid för att 
återknyta och 
återuppbygga 
 
Åt pizza idag, då käkar jag 
sallad imorgon istället 
 
Har med lärdom att göra 

 
Förändrat tankesätt 
 
 
Bearbetning 
 
 
Självförståelse 
 
 
 
Acceptans 
 
 
Perspektivbyte 
 
 
 
Tidsåtgång 
 
 
 
Kompensation 
 
 
Lärdomar 
 
 

 
Tankeskifte 
 

 
Och livet har bara gått fram  
 
Man känner sig nöjd med livet många gånger 
 
 
Du är fri och du är inte skyldig, och då du känner 
dig lättnad  
 
Ja mer självförtroende tror jag, mer självsäkerhet 
framför allt  
 
Då är man på normalstadiet igen på något vis 

 
Livet har gått fram 
 
Känner sig nöjd med livet 
 
 
Fri, inte skyldig och känner 
lättnad 
 
Mer självförtroende och 
självsäkerhet 
 
Är på normalstadiet igen 

 
Gick vidare 
 
Positiva upplevelser 
ersatte de negativa 
 
Lättnad/frihetskänsla 
 
 
Stärkt Själv 
 
 
Konfliktrelaterade 
begränsningar 
försvann 
 

 
Konfliktupplösning 
 

 
 
Av deltagarna upplevde 75 % någon form av otillräcklighet i sitt agerande, en otillräcklighet 
som de kände behov av att förlåta. Det kunde röra sig om att inte hinna ta sin examen i tid, att 
inte ha den kropp som personen själv önskade sig eller att som atlet höra självkritiska tankar 
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vid varje upplevt nederlag. Vid dessa konflikter var som tidigare nämnt den som utsatts och 
den som felat samma person. De inre konflikterna baserades i 53 % av fallen på att individen 
utsatte sig själv för felbehandling, medan de i resterande fall även var bundna till konflikter 
med andra parter. Det kunde röra sig om att vara en dålig förälder genom att ex. vara mycket 
frånvarande, att inte närvara vid en släktings begravning på grund av andra åtaganden eller att 
som lärare tappa tålamodet och ryta till åt sina elever i stökig miljö.  
 
 
Negativa upplevelser 
 
Konflikterna som respondenterna berättade om var alla kopplade till negativa upplevelser för 
den som blivit utsatt. Vid både förlåtelse av andra och självförlåtelse var det allra vanligast att 
individerna upplevde att konflikten på ett eller annat sätt kunde förfölja dem i efterhand. I 92 
% av exemplen där någon annan behövde förlåtas och i 100 % av fallen där den utsatte 
behövde förlåta sig själv rapporterades att de negativa känslorna och tankarna gjorde sig 
påminda endera konstant eller kontinuerligt en tid efteråt. I ett utav dessa fall säger den utsatta 
att ”dåliga erfarenheter, det är som gift, varje gång du tänker på det där, kroppen upplever 
samma sak igen” (Respondent 11). Dessa återkommande känslor var hos den som förlät 
någon annan i största utsträckning sorg, irritation, oro eller hat som återkom i samband med 
att minnet av det som hade hänt kom tillbaka. I självförlåtelsesituationerna beskrevs det mer 
som ett grubblande där personerna levde i dåtid och genom det upplevde att de mådde dåligt. 
På en distinkt andraplats av negativa upplevelser vid båda typer av förlåtelse påträffades ilska, 
en känsla 67 % av de som förlät andra någon gång upplevde medan detta var fallet i ett flertal 
av självförlåtelsesituationerna. I de fall där felandet hade gjorts av någon annan riktades den 
utsatta ilskan mot denne, medan ilskan i alla fall utom ett riktades mot personen själv vid 
självförlåtelse.  
     Förlåtelse av andra. Vid förlåtelse av andra kunde ett mönster urskiljas hos 58 % av de 
som förlät, där konflikten ledde till ett undvikande beteende. Det kunde röra sig om att den 
som utsatts undvek att uträtta det som denne blivit kritiserad för, att personen undvek platser 
som påminde om händelsen eller helt enkelt distanserade sig från den felande individen själv. 
Negativa upplevelser som uppdagade sig i ett flertal av berättelserna var att känna sig sårad, 
ledsen eller deprimerad på grund av det som tidigare hänt. Andra kände sig antingen 
frustrerade, obekväma, besvikna, eller försökte backa bandet på ett eller annat vis för att få 
tillbaka det som varit. Övriga upplevelser som påträffats var att inte duga, vara rädd för att 
dömas av andra och känna sig generad. Någon kände sig förråd och tyngdes ned av att känna 
agg mot den andra parten, medan känslor av uppgivenhet, otrygghet, tomhet, saknad och 
orättvisa också kunde urskiljas. Det var en svår situation för flera av de utsatta individerna 
som för någon sågs som omständlig. Någon annan uttryckte det som ett tryck över bröstet 
medan en tredje skildrade känslan av att mista sammanhang, trygghet och att vara en del av en 
kontext.  
     Självförlåtelse. Vid självförlåtelsen visade majoriteten av individerna tecken på någon 
slags upplevd ånger inför deras egna handlanden. I 58 % av fallen tyckte personerna att de 
själva alternativt det som de gjort var fel. Lika många kände en ledsamhet kopplat till det som 
hänt och ett flertal uttryckte att de mådde allmänt dåligt efterföljande konflikten. Efter 
konflikten hade ägt rum önskade 83 % att de hade gjort saker annorlunda och några individer 
kände ångest, skuld, oro eller otillräcklighet. En respondent beskrev situationen där denne 
klandrade sig själv för att inte hinna göra färdigt sitt examensarbete i tid som en period med 
”mycket frustration… mycket ledsamhet… många kvällar där man suttit och gråtit” 
(Respondent 1). Vid konflikterna kopplade till självförlåtelse var personen självkritisk 
alternativt självdestruktiv i 67 % av situationerna, och lika stor andel hade fått problem med 
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självbilden eller självförtroendet. Upplevelser som förekom i mindre utsträckning var 
frustration, skam, smutsighet, förtvivlan, trötthet, rädsla för att misslyckas och isolering. Det 
kunde också röra sig om svårigheter att äta, en känsla av förlorad kontroll och svårigheter att 
njuta av andra händelser.  
 
 
Tankeskifte 
 
För att förlåta sig själv eller andra krävdes det att den utsatta som lämnat konflikten med 
negativa upplevelser, gjorde ett tankeskifte för att förlåtelseprocessen skulle kunna fortlöpa. 
Med tankeskifte menas att bilden av händelsen på något vis förändras hos personen. Detta 
gällde oavsett om individen förlät för sin egen, den andra partens eller för bådas skull. 
Samtliga respondenter valde att i huvudsak berätta om förlåtelseprocesser som hade krävt 
mycket tid, men det belystes också att tidsperspektivet är relativt och varierar från situation 
till situation. Åsikter som vittnar om att tiden ändå kan ha relevans säger exempelvis att ilska 
tillslut upphör då den inte kan bestå hur länge som helst och att negativa känslor till viss del 
växer bort, men att man kan påskynda processen med ett positivt tänkande.  
     För samtliga individer fylldes deras sinnen med en acceptans, där de förlikade sig med att 
saker är som de är och att livet fortlöper. De gjorde ett aktivt val att försöka förlåta personen 
och att gå vidare. Flertalet individer uttalade att de behövde en förändring av tillståndet som 
var. Någon uttalade sig om att släppa negativa tankar som var betungande medan två andra i 
rollerna som utsatta helt enkelt inte orkade vara arga längre. Efter ett tankeskifte valde några 
av deltagarna vid förlåtelse av andra att se personernas felande som en möjlighet till lärande. 
Detta medan flera individer också beskrev positiva effekter av självförlåtelse såsom lärdomar. 
Lärdomarna beskrev några som högt värderade då de kunde ta med sig dessa in i framtiden. 
De ansåg att om liknande händelse uppstod längre fram skulle de hädanefter kunna hantera 
situationen på ett bättre sätt. 
     I envar av respondenters intervjuer fanns det ytterligare en röd tråd gällande deras 
tankeskifte. De hade alla på något sätt bearbetat det som hänt och ändrat sitt sätt att se på 
händelsen, men använde sig då av olika benämningar. Ord som användes för att beskriva 
denna del av förlåtelseprocessen var exempelvis att analysera, bearbeta, processa, tänka 
kritiskt, rensa bort och att aktivt motarbeta de negativa upplevelserna. Andra beskrivningar 
som delgavs var att omvärdera situationen, se det mer helhetligt, att undersöka om någon 
viktig del hade missats, jobba på det och att gå igenom en läkningsprocess samt en 
återuppbyggnadsfas. En utav respondenterna beskrev det med en ryggsäcksmetafor och sa att 
”du kanske inte väljer att bli utsatt men du väljer hur du vill ta vara på resten av ditt liv och 
om du vill gå med och bära på den ryggsäcken” (Respondent 2). 
     Förlåtelse av andra. För 83 % av respondenterna var det viktigt att lämna sitt eget 
perspektiv då de förlät någon annan. Detta för att även sätta sig in i och förstå den andra 
parten, eventuella omständigheter som kunde spela in och/eller vilken egentlig skada som i 
slutändan hade åsamkats. I vissa fall väckte detta perspektivbyte och försök till 
helhetstänkande ett medlidande eller en förståelse för vad som hänt samt hur den som felat 
resonerade. I andra fall stod det inte riktigt klart vilka omständigheterna kunde vara. Detta 
gjorde att den som utsatts istället försökte föreställa sig vad den andra personen kunde ha 
agerat utifrån. En individ sa att systern kunde förlåtas då hon var ung, kär och oerfaren. En 
annan ersatte sina negativa upplevelser med en förståelse sprungen ur tankar om att alla kan 
fela. Personen beskrev det även som att man aldrig kan veta vilka svårigheter en annan 
människa lever med och att det alltid finns en bakomvarande orsak till varför individer agerar 
som de gör. En annan respondents uttalande går i linje med detta, då personen berättade att 
det krävs en förståelse för den bakomliggande orsaken om denna person överhuvudtaget ska 
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kunna förlåta. Respondenten beskriver vidare att i de fall som orsaken inte finns tillgänglig, så 
kan denne själv hitta en egen orsak för personen. En av de utsatta kunde inte förstå varför 
dennes chef hade missbrukat sin makt på ett så felaktigt sätt, och valde vid tankeskiftet att 
sluta vara arg på chefen och istället tycka synd om denne då personen var ”så dum”. En annan 
deltagare sade sig ha gått från att uteslutande se den andra personens felande, för att sedan 
inse att deltagaren själv hade en bidragande roll i det hela. 
     Vem och hur den felande var spelade också en viktig roll vid några individers tankeskifte. 
En utsatt person tänkte tillbaka på tiden innan konflikten ägde rum samt räknade in hur den 
felande var efteråt. Detta gjorde att felandet kunde avfärdas som ett tillfälligt misstag. En 
annan respondent hjälptes av att påminna sig själv om hur mycket den felande personen var 
värd för denne och kom då lättare över det som hänt. Vid beslutstagandet om att faktiskt 
förlåta den felande, ansåg en av personerna att den felandes attityd var den mest avgörande 
faktorn. Att den felande visade ånger genom gråt och att en elak person i efterhand 
korrigerade sitt beteende samt blev snäll, var ytterligare två faktorer som utsatta fokuserade 
på.  
     Ett tankesätt som eliminerade de negativa upplevelserna för en av respondenterna var att 
fokusera på hur tacksam personen själv kunde känna sig då denne blev förlåten. En annan 
person menade att en god gärning, liksom en god tanke, ger en god gärning tillbaka. 
Ytterligare en respondent var inne på samma spår, där de negativa upplevelserna ersattes med 
positiva känslor. Detta då denne kunde se på den som felat med empati, när den felande inte 
kunde göra detsamma tillbaka. 
     Självförlåtelse. Vid självförlåtelsen ersattes de negativa upplevelserna bland annat av 
tankar som skapade en förståelse för personen själv. Detta var något som 75 % av 
respondenterna återberättade. Dessa deltagare beskrev att de gjorde sitt bästa, dög trots det 
som hänt, inte kände till konsekvenserna på förhand, fick förståelse för sig själv och att det 
kunde ha hänt vem som helst. Precis som vid tankeskifte då en förlåtelse av andra skedde, 
gjordes ett perspektivbyte i 67 % av förlåtelsefallen där objektiveten och omständigheterna 
belystes. Personerna valde att belysa förutsättningar och förhållanden som för höga krav, 
nybörjarfel och det som ligger utanför en människas kontroll. Den person som klandrade sig 
själv för att fullfölja sin utflykt trots att en släkting hastigt gått bort, lämnade sedan sin 
påtagliga skuld. Respondenten kunde göra det genom att fokusera på att denne inte blev 
klandrad av familjen, det fanns andra sätt att hedra släktingen, att föräldrarna redan betalt 
resan och att vännerna var med på utflykten för att ha roligt. Andra fann acceptans genom att 
se saker som de är eller genom att inse att det som inte längre finns kvar inte heller kommer 
tillbaka. Någon förstod att människor är där de är i livet, utan någon särskild värdering. En 
respondent valde att belysa de positiva effekter som följde konflikten och en annan betonade 
vikten av att göra det bästa av nuet. 
     Av de individer som förlät sig själva hittade flera förlåtelse med hjälp utav tanken på att de 
efter konflikten kompenserade för det som hade hänt. Föräldern som var borta mycket från 
sina barn hittade ett jobb som tillät denne att sätta barnen i fokus, medan läraren som tappade 
tålamodet i den stökiga klassmiljön kompenserar sitt beteende med att vara ännu roligare 
nästa gång. Hälften av dessa individer betonar också vikten av vetskapen om att de inte 
kommer att göra om samma sak igen. De negativa upplevelserna kunde också blekas med 
hjälp av andra människor. Tanken på att allting blev bra för samtliga parter i slutändan var 
relevant för vissa deltagarna, medan andra övertygade sig själva om att allt var okej då de fick 
bekräftelse om detta från omgivningen.  
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Konfliktupplösning 
 
Vid konfliktupplösningen hade samtliga processer gällande att förlåta andra samt att förlåta 
sig själv resulterat i att individerna hade lämnat konflikterna med tillhörande negativa 
upplevelser bakom sig. Efter en bearbetning av det som hänt kunde de negativa händelserna 
ersättas med positiva sådan och de utsatta tänkte inte längre på det som varit. Respondenterna 
var överens om att förlåtelse av andra ledde till att den yttre alternativt inre konflikten 
upplöstes och att den som utsatts sedan kunde gå vidare från upplevelsen. Deltagarna var dock 
inte överens om huruvida man måste förlåta för att gå vidare eller inte. Några menade att de 
kunde gå vidare utan att förlåta men att det då tar längre tid, medan andra ansåg att det var 
nödvändigt att förlåta för att kunna släppa taget om händelsen fullt ut. Hur individerna 
uttryckligen hade gått vidare i livet var vidare något som yttrade sig på olika vis. 
     Förlåtelse av andra. De individer som förlät en annan person för någon typ av oförrätt 
beskrev konfliktupplösningen bland annat som en möjlighet att gå vidare i livet, att inte längre 
behöva älta det som hänt, att sluta känna ånger och att inte ha några fiender. Andra 
definitioner av förlåtelseprocessens slutskede kunde vara att släppa taget eller inte längre 
behöva slösa energi på något oviktigt. Någon beskrev det som att tillåtas lämna ifrån sig den 
börda som oförlåtelsen tvingade den utsatta att bära. Förlåtelsen hindrade personerna från att 
fortsättningsvis känna negativa känslor riktade mot den felande personen och det undvikande 
beteendet upphörde. 
     I 75 % av fallen innebar förlåtelsen att relationen mellan de två parterna kunde leva vidare 
och för en del hade förlåtelsen även en stärkande effekt på relationen. En av respondenterna 
ansåg att det berodde på att parterna hade lärt känna varandras behov och kunde visa hänsyn 
till varandra i framtiden. En annan individ kände även denne att förlåtelsen hade en stärkande 
effekt. Detta var något som personen främst hänvisade till den öppna kommunikationen som 
hade en gynnsam verkan för just deras relation. För de övriga 25 % ledde förlåtelsen till 
mycket positivt, men ett direkt eller indirekt beslut av en eller båda parter fattades om att 
fortsättningsvis gå skilda vägar.  
     Det fanns vissa upplevda svårigheter i processen att förlåta andra enligt några respondenter 
som befann sig i rollen som utsatt. En person tyckte att det var otäckt att förlåta andra, då 
denne hade blivit utnyttjad och sårad mycket i det förflutna. Denne såg upp till individer som 
syntes hårdhudade utan att vara kalla och därmed kunde förlåta i stort sett alla oförrätter. En 
annan respondent uttryckte att det var viktigt att vara förlåtande men samtidigt inte vara naiv 
genom att förlåta misstag som ständigt upprepas. En tredje person sa att denne kunde se det 
som hänt från en ljusare sida och beskrev det som att ”det där gamla, att det, att det har 
försvunnit också, alltså det finns väl kanske, om vi säger såhär, det är vit alltihopa numera, det 
är inte något, något, mörka fläckar” (Respondent 9). Denne menade vidare att de allra 
mörkaste fläckarna förblev mörka, exempelvis minnen från krigstiden som aldrig hade 
bleknat. Ytterligare fyra personer kunde lämna det som varit men två av dem kunde inte 
glömma händelsen och de övriga två kunde inte längre lita på personen.  
     Förlåtelsen tycktes ha en positiv effekt på 50 % av respondenternas relation med sig själva. 
Dessa beskrev upplevelser av att bli mer tillfreds med sig själv, växa som människa, att må 
bättre med sin egen person, känna sig starkare och att leva bättre med sig själv. Övriga 
positiva effekter som konfliktupplösningen kunde relateras till var att känna sig nöjd, må bra, 
besitta en bra känsla, generera bra energi samt att vara en glad och lycklig person. De 
begränsningar som samtliga respondenter hade upplevt, sprungna ur den ursprungliga 
konflikten, försvann och hindrade inte längre individerna på samma sätt som före 
upplösningsskedet. Exempelvis gällande personen som undvek vissa arbetsuppgifter då 
dennes arbetsprestationer hade blivit kritiserade. Denne kunde tack vare konfliktupplösningen 
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återgå till att utföra dessa och leva som vanligt igen. Ett flertal av de intervjuade kände en 
befrielse och en lättnad av att förlåta andra.  
     Självförlåtelse. Vid självförlåtelsen hade individerna, precis som då de förlät andra, gått 
vidare och lämnat det förflutna bakom sig. Detta beskrev de som att inte längre känna skuld 
och att slippa betala för saker i efterhand. Flera framställningar var att sluta vara arg på sig 
själv alternativt att inte längre klandra sig själva för det som hänt. För vissa innebar 
konfliktupplösningen att ilskan, skulden och sorgen var botad. Andra förklaringar kunde vara 
att personerna stärkts då de fått mer självkännedom, självförståelse, självförtroende, 
självsäkerhet eller att de inte var lika självkritiska längre. En utav de personer som inte längre 
var lika självkritisk mot sig själv värderade detta och sa ”jag kommer att göra fel fler gånger 
och kanske kommer att göra saker mot mig själv som jag ska behöva förlåta mig själv för 
sedan, eh, de är ju bara mänskliga” (Respondent 8). Självförlåtelse hade för somliga resulterat 
i större medvetenhet eller mognad, medan andra identifierade en växande inre styrka.  
     En individ uppgav att det var lättare att leva i frid med vad som hade gjorts medan en 
annan upplevde mindre oro och bekymmer. Även vid självförlåtelsen hade hinder relaterade 
till tidigare konflikter försvunnit. Känslan av lättnad eller frihet vid förlåtelse av sig själv 
kunde urskiljas bland ett flertal av personerna. En av dessa respondenter liknade det med en 
rättegång där lättnadskänslan uppstår vid friande dom trots att vetskapen om att man är 
oskyldig fanns där även tidigare. Andra positiva effekter som självförlåtelsens 
konfliktupplösning hade på individerna var att känna sig inkluderad och bekräftad. 
Skildringar avslöjade att konfliktupplösningen gjorde att respondenter kunde känna sig nöjd 
med livet och uppleva lycka. De beskrev att förlåtelsen tillät dem att ha roligt, vara bekväma 
och att kunna tänka positivt. 
 
 

Diskussion 
 
Studiens resultat visade att förlåtelse stammar ur en inre eller yttre (1) konflikt där den utsatta 
varit med om (2) negativa upplevelser, vilka hanteras med ett (3) tankeskifte som vidare leder 
till en (4) konfliktupplösning. Samtliga individer som förlåtit sig själva och nästintill alla de 
som förlåtit någon annan (92 %) kunde uppleva att de negativa upplevelserna förföljde dem 
en viss tid efter att konflikten uppstod. De bearbetade alla det som hänt på ett eller annat vis 
och nådde slutligen en känsla av acceptans.  
     Ilska upplevs i 67 % av fallen då den utsatte behövde förlåta någon annan och skådas i ett 
flertal av händelserna där behovet låg i att förlåta sig själv. Denna tyglade ilska speglas i Ho 
och Fungs (2011) studie där den beskrivs som en naturlig motreaktion. Respondenterna visar 
alla på ett innehavande av en utvecklad kognitiv kontroll (Botvinick et al., 2001) då ingen 
uttalade sig om kvarvarande hämndlystenhet, dess aggressionsnivåer reglerades och 
provokationerna var sedan ett tag tillbaka förlåtna. Några observationer av kulturella 
skillnader och dess olika effekter på den emotionella responsen har inte gjorts. Med anledning 
av detta kan därför de slutliga resultat som Ho och Fung (2011) presenterade varken styrkas 
eller stärkas. Bristen på upptäckter inom området innebär inte att kultur som en potentiellt 
bidragande faktor bör uteslutas, utan snarare förklaras med att studien i sig omöjliggör just 
den typen av observationer.  
     Ett flertal av respondenterna beskriver olika delar av förlåtelseprocessen som tillfällen då 
de har tagit lärdom av sina erfarenheter. Dessa uttalanden påvisar att det skulle kunna finnas 
tendenser för personerna att då också ta ansvar för sina egna felande. Detta baseras på 
Schumann och Dwecks (2014) teori om att individer vilka ser personligheten som formbar i 
regel inte avskräcks att axla ansvar för sina egna handlingar. Resultatet visade exempel på 
förlåtelse som ett sätt att gå vidare från konflikten både med och utan den andra personen. 
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Mooney et al. (2016) menade på att en tacksamhet hos den som blivit förlåten har en 
medlande roll mellan förlåtelsen och de relationsfrämjande intentionerna, oavsett om det 
gäller främlingar eller närstående. Denna information väcker ett intresse av att undersöka 
vilken roll tacksamheten hade vid deltagarnas förlåtelseupplevelser och vilken möjlig effekt 
den haft på de varierande utfallen beträffande relationernas befintliga respektive obefintliga 
framtidsvyer.  
     Skuldkänslor framträder inte i de utsagor där respondenterna förlåter en annan part, 
däremot skådas eventuella tecken på att de ändå fanns närvarande i de berättelser som kretsar 
kring självförlåtelse. Uttalanden om skuldkänslor görs i en mindre omfattning men studiens 
resultat rapporterade att 58 % ansåg att de hade gjort något dumt. Av deltagarna hade 67 % 
tänkt självkritiska tankar och 83 % önskade att situationen skulle vara annorlunda. 
Kompletterande undersökningar skulle behöva göras för att ta reda på om skuldkänslor 
innefattades i de negativa upplevelserna. Kunde skuldkänslornas närvaro bekräftas vid 
samtliga 12 respondenter upplevelser, skulle där sedan finnas ett behov att undersöka om/i 
vilken utsträckning dessa aktiverade de motivationsmässiga karaktärerna (Carpenter et al., 
2016). 
     En viss skepticism gällande återvinnandet av förtroende för den som felat visade sig då en 
person var rädd för att såras igen. En annan pekade på vikten av att inte vara naivt förlåtande 
och ytterligare två respondenter uttryckte att de förlät men kunde fortsättningsvis inte lita på 
de som felat. Då informationen gällande dessa situationers omständigheter är bristfällig, går 
det inte ens att spekulera i huruvida rädslan för ett upprepat felande beror på felandet i sig 
eller andra, exempelvis relationsmässiga eller personlighetsmässiga, faktorer. I övrigt 
sympatiserar flera av de förlåtande med den felande då de vid tankskiftet gör ett 
perspektivbyte, vilket eventuellt skulle kunna stödja McNulty och Russells (2016) slutsats om 
att sympati hos människor interagerar med förlåtelse. Respondenten som ansåg att det var 
otäckt att förlåta andra förklarade att personen själv varit förstående till den grad att andra 
tidigare hade utnyttjat och sårat denne. Kopplingar kan därmed göras till de resultat (ibid.) 
som pekade på att relativt osympatiska partners är mer inblandade i överträdelser mot 
förlåtande parters.  
     Den bakomliggande anledningen till förlåtelse varierade mellan ett behov av att förlåta för 
sin egen, den andres och bådas skull. Strelan et al. (2016) menade att förlåtelsen kunde vara 
förmånlig för den utsatta personen då den felande på något vis visat sig vara förtjänt av att bli 
förlåten genom exempelvis gottgörelse. Vidare menade de att förlåtelse av en oförtjänt ger 
samma effekt som en utebliven förlåtelse. Dessa resultat går till viss del emot de upptäckter 
som har gjorts med hjälp av denna studie. Detta gäller de fall där individer har uppgett att de 
förlåtit den som felat för dess egna välmåendes skull och inte för att den felande har uppvisat 
ett gottgörande beteende som skulle göra att personen förtjänar en andra chans. Med det sagt 
är det kanske möjligt att individerna anser att den felande fortfarande har ett mänskligt värde 
som består och gör personen värd en förlåtelse. Till grund för detta ligger det faktum att ett 
flertal av intervjupersonerna delade med sig av åsikter som gick i linje med liknande 
värderingar. Exempel på detta var uttalanden om att alla människor kan fela och att det är 
mänskligt att göra misstag.  
     Självförlåtelsen tycktes ha en salutogen inverkan på de mentala hälsoproblem som 
uppträdde efter att en överträdelse hade ägt rum, detta baserat på det faktum att individerna 
fick sina negativa upplevelser utbytta mot positiva sådana. Peterson et al. (2017) såg att 
självförlåtelsen kan reducera känslor av ånger och behov av självbestraffning utan att den 
felande slipper undan sitt ansvar. Majoriteten av respondenterna vid den aktuella studien 
berättade att de hade haft självkritiska och destruktiva tankar i konfliktskedet, men att dessa 
sedan försvann vid självförlåtelse. Detta gällde även känslan av ånger som uppstod efter 
konfliktsammanhanget hos större delen av deltagarna. Det redogjordes vidare för olika typer 
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av vunnen självförståelse i samband med självförlåtelsen hos 75 % av deltagarna och då utan 
att de avsade sig ansvaret för sitt felande baserat på de tolkningar som gjorts. Övervägande 
del individer fann självförlåtelse genom att fokusera på omständigheternas inverkan. Detta 
tyder på en eventuell tendens till överensstämmelse med Peterson et al.s (2017) resultat som 
sa att deltagarna efter självförlåtelse såg omständigheterna som orsak till dess felande. 
     Utöver en ökad självförståelse som inhämtats genom självförlåtelseprocessen, hade 50 % 
av individerna fått en bättre relation med sig själva genom att förlåta någon annan. De hade 
lagt märke till olika förändringar såsom att må bättre i sin egen person, vara mer tillfreds med 
sig själv, att växa som människa, bli starkare eller att leva bättre med sig själv. Spekulationer 
kan göras om att förlåtelsen har varit behjälplig för dessa individers självrespekt och klarhet 
av deras självkoncept. Detta är i så fall en effekt som enligt Luchies et al. (2010) endast sker 
då den utsatte mottar signaler om att denne kan vara trygg och uppskattad av den felande 
personen längre fram i relationen. Deltagarna visade prov på att kunna förlåta en annan 
människa men samtidigt välja att gå skilda vägar. Detta väcker funderingar om separationen 
och avståndstagandet från den felande personen ingjuter den trygghet hos den utsatta som 
krävs för att förlåta. En trygghet som annars kanske inte hade uppstått om personen stannat 
kvar i relationen.  
     Deltagarna vittnade om att förlåtelse som beslut förekom i flertalet återberättade 
situationer.  Främst diskuterades dock den emotionella förlåtelsen där negativa känslor 
tillhörande oförlåtelse kunde bytas ut mot positiva känslor hos individen som utsatts. 
Resultatet stärkte därmed påståendet hämtat från Worthington et al. (2007) om att förlåtelsen 
kan ha en främjande effekt på hälsa och välmående. Analysen av data ligger även i linje med 
de resultat som Wenzel et al. (2010) fick fram, vilka pekade på att förlåtelsenivåer kan 
predicera en minskning av upplevd allvarlighetsgrad och bidra till att empatin riktad mot den 
felande ökar allteftersom tiden går. Deltagarna i denna studie menade alla att tiden kunde ha 
en stor och förmånlig betydelse under förlåtelseprocessen, men att det också fanns undantag 
där processen kunde te sig mindre tidskrävande. I enlighet med de tidigare resultaten (ibid.) 
verkade inte empati och allvarlighetsgrad vara avgörande i relation till individernas 
benägenhet att förlåta den som felat. Även de fall där deltagarna upplevde sveket som 
allvarsamt och dess konsekvenser som påtagliga samt hindrande i deras sätt att leva, kunde en 
förlåtelseprocess ändå fullföljas. Dessa resultat verkar därför stämma överens med tesen om 
att förlåtelse kan hjälpa den utsatte att hålla kvar den empatiska inställningen mot den felande 
som fanns där innan konflikten ägde rum. Samtliga individer uppgav att de har lämnat 
negativa upplevelser bakom sig, gått vidare och ansåg därvid att de begränsningar samt de 
negativa upplevelserna som konflikten bar med sig senare försvann vid konfliktupplösningen. 
Det är alltså sannolikt att förlåtelsen har en lindrande effekt på individens bedömning av vad 
som har hänt. Wenzel et al. (ibid.) ansåg att grubblandet i tidigt skede i sinom tid kunde leda 
till förlåtelse. Detta är även här ett tänkbart scenario då respondenterna uppger att de har 
återupplevt händelserna i efterhand samt bearbetat dessa fram tills dess att den emotionella 
förlåtelsen ägde rum. 
     Ett fåtal av deltagarna i denna studie uttryckte åsikter om svårigheter rörande 
förlåtelseprocessen. Det handlade som sagt om svårigheter som att tilliten inte alltid kan 
återfås, att förlåtelse inte innebär att den som utsatts glömmer händelsen och att det kan skapa 
en rädsla för att såras på nytt. Trots detta hade samtliga 12 individer överhängande positiva 
erfarenheter av förlåtelsens utkomst och effekter. Presenterade data stödjer därmed Zheng et 
al.s (2015) antagande om att förlåtelse av andra såväl som självförlåtelse har en tydligt 
främjande effekt på individers hälsa. Det verkar finnas belägg för att förlåtelseprocessen kan 
hjälpa utsatta att finna stöd i sitt möte med konflikters negativa effekter och att medföljande 
fördelar väger tungt. Slutligen pekar denna studie på tidigare resultat (Cox et al., 2012) som 
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säger att förlåtelse av rätt anledningar inte är ett tecken på svaghet utan istället kan leda till 
individers välmående. 
 
 
Metoddiskussion 
 
Kvalitativ forskning kan enligt Kvale och Brinkman (2014) leda till valid vetenskaplig 
kunskap, dock endast då en validering av resultatet gjorts för att säkerställa att metoden som 
använts har lyckats undersöka det som den är tänkt att undersöka. Denna studie rymmer såväl 
svagheter som styrkor gällande detta. Då studien använde sig av semistrukturerade intervjuer 
av kvalitativ art, riskerade intervjuaren att påverka intervjupersonerna och därmed eventuellt 
också data som inhämtats från dessa. Utöver denna effekt kan också temat för intervjuerna 
haft en påverkan på respondenterna av den anledningen att ämnet i sig kan väcka mycket 
känslor. Området kan upplevas känsligt eller obekvämt för individer att dela med sig av. 
Samtliga intervjuer avslutades först efter en upplevd mättnad hade nåtts, vilket stärker 
studiens validitet.  
     Urvalet var som tidigare nämnt strategiskt handplockat med en intention att skapa en 
relativt jämn och märkbar spridning vad gäller kön, ålder och etnicitet. Detta med ett 
huvudsakligt syfte att öka resultatets representativitet. Den tydliga spridningen gör att 
resultatet vittnar om en viss antydning om överförbarhet på en större population. Denna 
spridning kan dock även ses som en svaghet då universella företeelser kan vara svåra att fånga 
med kvalitativa studier. Det låga antalet deltagare vid undersökandet av ett högst omfattande 
område talar emot den externa validiteten. För få individer uttalar sig för att studiens resultat 
med någon stor säkerhet ska kunna generalisera eller föras över på den större populationen. 
För att inte riskera att produkten av studien blir en kompromiss snarare än något gemensamt 
kan urvalet begränsas och rymma mer homogenitet.  Förslag kan därför ges om att begränsa 
någon eller några av variablerna kön, etnicitet och ålder. Som exempel skulle förlåtelsens 
gemensamma drag kunna undersökas hos unga kvinnor födda i Sverige. På så vis kan 
representativiteten öka för just den grupp som studeras och homogeniteten kan då i större 
utsträckning rättfärdiga det annars relativt låga antalet deltagare. 
     En stor variation bland de felaktiga gärningarna gällande allvarlighetsgrad kunde skådas.  
De fyra komponenterna fanns genomgående i samtliga upplevelseutsagor, trots olika nivåer 
av allvarlighetsgrad. Detta kan dock bejakas som ett problem då syftet var att finna samt 
presentera en gemensam upplevelse. Problemet uppstår i och med att individernas 
förhållanden skiljer sig åt. Om relevanta omständigheter, som exempelvis upplevd 
allvarlighetsgrad, sett likadana ut hos samtliga individer, hade eventuellt fler eller mer 
djupgående, gemensamma upptäckter kunnat göras.  
     En medförd förförståelse för ämnet under konstruerandet av studien kan ge såväl nackdelar 
som fördelar. I detta fall hade författaren gjort ett aktivt val att inte sätta sig in i tidigare 
forskning förrän all data hade samlats in. Detta baserades på en önskan om att ställa sig så 
objektiv och öppen som möjligt till det informanterna delade med sig av. Med det sagt så hade 
författaren en viss grad av förförståelse med sig sedan tidigare som denne samlat på sig i sitt 
dagliga liv vid exempelvis självupplevda förlåtelseprocesser. Denna förförståelse behöver inte 
uteslutande påverka resultatet på ett negativt sätt, den kan eventuellt också ha en positiv 
verkan. Detta då diskreta men betydelsefulla detaljer lättare kan uppfattas och tolkas in. För 
att stärka studiens validitet gjordes en deltagarvalidering (Maxwell, 2013) med fyra av 
respondenterna. När analysen av materialet hade slutförts och de fyra gemensamma 
komponenterna kartlagts fick dessa utvalda respondenter ett samtal. Där stämdes det av 
huruvida de ansåg att de fyra komponenterna stämde överens med deras egna upplevelser 
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eller inte. Då deltagarna kunde identifiera sina egna erfarenheter i komponenterna så kunde 
tolkningen sedan ses som godtagbar. 
     Studien har, precis som vid mätning av validiteten, svagheter och styrkor som här rör 
reliabiliteten. För att undersöka om en studie är tillförlitlig på så vis att den kan replikeras av 
andra forskare vid andra tidpunkter och ändå få samma resultat, mäts reliabiliteten (Kvale och 
Brinkman, 2014). Studien innehåller vissa hinder gällande replikerbarheten. Intervjuerna var 
semistrukturerade med öppna frågor samt innehöll följdfrågor som togs fram under samtalets 
gång. Med detta i åtanke kan det bli svårt för en annan forskare att reprisera studien och få 
fram samma resultat. I och med att endast en enstaka intervjuare användes kunde det inte 
heller fastställas huruvida deltagarnas svar skulle ändras i samtal med andra intervjuare eller 
inte. Dessutom spelar författarens subjektiva tolkningar av den insamlade information in, 
vilket mer eller mindre färgar det slutgiltiga resultatet. Denna svaghet stärks även av att olika 
språk har använts vid intervjuerna och att översättningar av uttryck har behövt göras. 
Interbedömarreliabiliteten testades genom att även låta en annan psykologistuderande än 
författaren själv läsa en utav de meningskoncentrerade transkriberingarna. Denne fick sedan 
kryssa i tematabellen för att se om samma teman valdes ut som inslag både i författarens och 
den psykologistuderandes tabell. Interreliabilitetstestet som utfördes avslöjade förekommande 
felaktiga antaganden som uteslöts, vilket har en stärkande effekt på studiens validitet 
(Maxwell, 2013). Kryss-systemet i dataanalysen skapade förståelse för variationen och ökade 
därmed generaliserbarheten (ibid.). 
     Framtida forskning skulle förslagsvis kunna fortsätta i samma anda men då med ett större 
urval för att öka överförbarheten samt kunna göra än mer distinkta tolkningar av resultatet. 
Studien undersökte förlåtelsefenomenet från sex olika perspektiv (förlåta andra, bli förlåten, 
förlåta sig själv och negationerna av samtliga tre).  Förslagsvis kan framtida studier fördelas 
mellan dessa och därmed ge en begränsad effekt för att lättare nå ett djup inom vart och ett av 
undersökningsområdena. Frågorna som ingick i avsnittet om att bli förlåten besvarades inte 
med data som stämde överens med beskrivningarna av att förlåta sig själv och andra. Detta 
tyder på att upplevelser av att bli förlåten och att förlåta andra eventuellt skiljer sig åt i en 
betydande utsträckning. Då intervjufrågorna som ställdes var relativt öppna sådana, blir det 
svårt att justera dessa för att få fram ett mer överensstämmande resultat. Istället föreslås det 
att de gemensamma dragen vid dessa två förlåtelsetyper, att förlåta och bli förlåten, undersöks 
separat. Förslag ges om att bejaka dessa två typer som skilda fenomen för att utvinna så 
sanningsenliga och uttömmande data som möjligt. Vid intresse att undersöka de två typerna 
tillsammans, rekommenderas det istället att designa en studie av jämförande art. Resultatet 
visade att vissa respondenter ansåg att det inte gick att gå vidare utan att förlåta, medan andra 
ansåg att det var fullt möjligt. Studier som utvecklar och undersöker närliggande såväl som 
polära resonemang skulle även de kunna vara av värde. Vidare studier föreslås också där 
frågan ställs hur individer önskar bli bemötta av utomstående under sin förlåtelseprocess. 
Detta för att utöka kunskapen om hur medmänniskor och professioner kan hjälpa individer 
som önskar nå förlåtelse, på bästa möjliga sätt.  
 
 
Slutsats 
 
Studien har pekat på att förlåtelseupplevelsen, vid såväl förlåtelse av andra som sig själv, föds 
ur en inre eller yttre konflikt som skapar negativa upplevelser hos den utsatta vilka sedan via 
ett tankeskifte kan leda till positiva upplevelser vid konfliktupplösningen. Den ursprungliga 
konflikten kan vara såväl utdragen som kortvarig där felandet är antingen medvetet eller 
omedvetet. De negativa effekterna förföljde individerna tills dess att de förändrade sitt sätt att 
tänka om sig själva, den som felat och/eller situationens omständigheter. Tankeskiftet tog i 
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majoriteten av fallen tid, en bearbetning vilken resulterade i att en stor del av respondenterna 
kunde lämna sitt eget perspektiv för att skapa en mer helhetlig bild av felandet och vad det 
resulterade i. En klar majoritet av individerna ansåg sig ha fått en större förståelse för sig 
själva genom självförlåtelse. Förlåtelse av andra resulterade bland annat i att majoriteten av 
relationerna gavs en andra chans och kunde fortsätta utvecklas. Att öka kunskap och 
medvetenhet kring hur människor med hjälp av förlåtelse kan möta samt hantera konflikter 
och medföljande negativa upplevelser, kan vara ett sätt att stötta såväl individer som större 
grupper i dess strävan mot en ökad grad av hälsa och välmående. 
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