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Att förlåta eller inte, det är frågan 
Om förlåtelsens och icke-förlåtelsens funktioner 

 
 Ellinor Bernhardsson och Maarit Raja-aho 

 
 

Förlåtelse anses ibland som den enda lösningen för sårade eller kränkta känslor 
och icke-förlåtelse anses betyda att man fortsätter med grubblerier och 
hämndbegär. Syftet med studien var att studera förlåtelsens och icke-förlåtelsens 
funktioner, upplevelser och samband med empati. Trettio respondenter från 
Sverige, Finland och Frankrike svarade skriftligt eller muntligt på intervjufrågor 
om förlåtelse och eller icke-förlåtelse. Intervjuerna meningskoncentrerades och 
analyserades med tematisk analys och resultatet visade att både förlåtelse och 
icke-förlåtelse kan ha positiva men olika funktioner för individer. Situationen och 
vem som skulle förlåtas är avgörande faktorer för när det är förlåtelse eller icke-
förlåtelse som är det optimala för t ex. självkänslan. Förlåtelse och icke-förlåtelse 
visade sig vara motsatser till varandra endast i två bemärkelser, när det gäller 
empatiska känslor och fortsatt kontakt. Studien kan komma till nytta inom arbeten 
där man bemöter individer som har upplevt svåra kränkningar.  
 
Keywords: forgiveness, unforgiveness, function, self-esteem, self-concept  
 

 
Inledning 

 
Är det alltid bäst för individens psykiska välmående att förlåta? Knappast någon av oss kan gå 
igenom livet utan att bli kränkt eller sårad och därför torde de flesta av oss ha haft behov av 
att ta ställning till att förlåta eller att inte förlåta. Förmodligen har de flesta av oss även vuxit 
upp i ett samhälle där förlåtelsens nödvändighet för den inre friden står oemotsagd. 
Förlåtelsen har sina rötter i religiösa traditioner som sedan har blivit en del av de sociala 
normerna. Man talar om den kristna förlåtelsen i kristna samhällen (Marty, 1998). Vad är 
egentligen förlåtelse? Svaret på det kan variera och förlåtelse kan vara ett ganska komplext 
begrepp. Hur påverkas vi av att välja att förlåta eller av att inte förlåta? 
 
 
Förlåtelse 
 
McCullough, Worthington och Rachal (1997) definierar förlåtelsen som motivationella 
förändringar, som en minskad motivation att hämnas på den andre, en minskad motivation till 
att undvika den andre, en ökad motivation till att försonas och till att känna välvilja mot den 
andre. Baumeister, Exline och Sommer (1998) delar förlåtelsen i två dimensioner, 
intrapsykisk och interpersonell. Den intrapsykiska dimensionen består av de emotionella och 
kognitiva aspekterna, där förlåtelsen sker inom individens tankar och ”hjärta”. Medan den 
interpersonella dimensionen handlar om de sociala och beteendemässiga aspekterna, dvs. hur 
man väljer att visa sin förlåtelse mot den som har kränkt en. Författarna menar vidare, att när 
den intrapsykiska dimensionen fattas i förlåtelsen, så är den ytlig, och betyder att man endast 
säger att man har förlåtit, men bär ändå ilska och agg mot den andre inom sig. En fullkomlig 
förlåtelse, enligt författarna (Ibid.), kräver båda dimensionerna. Worthington, Witvlie, Pietrini 
och Miller (2007) beskriver olika typer av förlåtelse, beslutsfattande och emotionell förlåtelse. 
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Den beslutsfattande förlåtelsen innebär att man väljer att motstå de motstridiga känslorna som 
uppstår vid en negativ situation. Detta innebär inte att stressresponsen minskar, men 
känslorna av fientlighet reduceras. Ett emotionellt förlåtande däremot, ersätter de negativa 
känslorna som har uppstått, med positiva känslor. Raj, Elizabeth och Padmakumari (2016) 
menar att förlåtelsen är en utvecklingsprocess för att skapa fred med livet. För att det ska vara 
äkta förlåtelse krävs medkänsla, kärlek och omtanke av den som ska förlåta. Förlåtelsen är en 
reparationsmekanism för en konflikt. Enligt författarna (Ibid.) är förlåtelsen ett beteende som 
har sin grund i den tidiga barndomen och är därmed influerad av föräldrarna. Vidare har 
forskare som Ho och Fung (2011) beskrivit förlåtelsen som en komplex konstruktion utan 
definition. De menar att det är en process som syftar till en förändring i ens tankar, känslor 
och beteende. Förlåtelsen sker inte hastigt, utan det är en resa som tar tid. Negativa känslor 
som hat och fientlighet mot förövaren ersätts med positiva känslor som sympati och empati. 
Förlåtelsen kan så till vida vara en lindring för att läka sår som uppstått i konflikter och ett 
sätt att få gå vidare med sitt liv utan negativa tankar om den andre. De utgår ifrån den sociala 
utbytesteorin men också av känsloregleringsprocessen.   

Förutom att kunna komma över konflikter med andra och behålla vänskapen eller 
relationen så anser vissa forskare att förlåtelsen även har positiva hälsoeffekter för individen 
som ger förlåtelsen. Förlåtelsen kopplas samman med en ökad mental och fysisk hälsa, en 
utveckling av ens relationer och ett höjt andligt välbefinnande (Jeter & Brannon, 2016). Ofta 
förlåter man en annan människa, inte bara för dessa fördelar, utan för att tankar och känslor 
som är negativa minskar och de positiva intensifieras. Förlåtelse minskar även stressen och 
tankarna på att hämnas. Copingstrategier, som t ex. aktiv coping och positiv omtolkning, har 
visat sig vara effektiva när man ska förlåta och att yngre personer kanske inte är fullt 
medvetna om hur de ska hantera dessa strategier, vilket i sin tur kan försvåra förlåtandet. 
Tidigare forskning har visat (Allemand & Steiner, enligt Jeter & Brannon, 2016), att äldre 
vuxna är mer villiga att uttrycka förlåtelsebeteende efter en interpersonell konflikt jämfört 
med unga vuxna, och att vuxna i överlag är mer villiga att förlåta än yngre. Även andra 
forskare kopplar förlåtelsen till emotionell coping (Worthington & Scherer, 2004). De anser 
att icke-förlåtelsen är stresskapande och ett hot mot hälsan och förlåtelse är ett motgift mot 
detta. Att inte förlåta betyder att man fortsätter att bära ilska inom sig och detta påverkar 
negativt bl.a. den kardiovaskulära hälsan. Förlåtelse å sin sida kan påverka både den psykiska 
och fysiska hälsan på flera sätt, såsom genom att minska fiendskap, förbättra immunförsvaret 
och påverka det centrala nervsystemet positivt.  

Många forskare förknippar förlåtelsen med empati. Vissa forskare (Farrow et al., 2001) 
anser att förlåtelsen består av flera kognitiva komponenter, såsom förmågan att bedöma om 
den andres beteende är förlåtligt och förmågan att kunna känna empati även mot den som har 
kränkt en. Empati i sin tur består av två komponenter, en emotionell och en kognitiv 
komponent. Vissa forskare menar, att empati är en nödvändighet för att man ska kunna förlåta 
överhuvudtaget (McCullough, Worthinton & Rachal, 1997). Man förlåter endast till den grad 
man kan känna empati mot den andre. Empatin leder till en ökad omsorg för den andre, som 
blir starkare än den andres kränkande handlingar. Författarna menar vidare, att det 
förmodligen är så att, empatin leder till en förändring i hur man attribuerar den som har kränkt 
en och det i sin tur underlättar förlåtelsen. Även Zechmeister och Romero (2002) kopplar 
empatin till förmågan att förlåta. Speciellt situationsanpassad empati är kopplad till det, enligt 
dem. Empati kan vara automatiskt eller kontrollerad (Sened, Yovel, Bar-Kalifa, Gadassi & 
Rafaeli, 2017). Den automatiska empatin är emotionell, där man känner det den andra känner, 
medan den kontrollerade empatin är kognitiv, där man försöker medvetet förstå den andres 
situation eller tillstånd. Dessa två empatiska system kan fungera oberoende av varandra 
(Shamay & Tsoori, 2011). Empati kan kontrolleras viljemässigt. Det i sin tur betyder att man 
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även kan stoppa sig själv att känna empati när man t ex. vill göra en noggrann bedömning av 
en situation (Hodges & Wegner, 1997). 

Att tveka på förlåtelsen kan bero på att man tvekar på om personen man förlåter tar detta 
på allvar eller inte. Luchies, Finkel, McNulty & Kumashiro (2010) visade i sin studie att det 
oftare var förlåtande personer som råkade ut för personer som behandlar illa pga. av att de 
inte lika lätt brusar upp. Den som förlåter måste ha känt trygghet och uppskattning i 
relationen innan situationen uppstod för att förlåtelsen ska vara positivt. Deras (ibid.) studien 
visade också på att de som visade tecken på grövre överträdelser och inte tog förlåtelsen på 
allvar var mer osympatiska som personer medan de som tog förlåtelsen på allvar och inte 
upprepade det skadliga beteendet var mer sympatiska som personer. Det finns även forskning 
om hur man kan upptäcka individer som aldrig tar ett beslut att förlåta, då det är viktigt att 
motverka deras ambivalens mot förlåtelsen (Davis et al, 2015).  

När man har blivit sårad eller kränkt så kan offret genom att jämföra sig med den som har 
gjort en illa, uppnå en slags trygghet i sig själv, att man själv aldrig skulle kunna vara i stånd 
att göra något liknande mot en annan människa. Genom jämförelsen kan offret stärka sin 
självbild. Jämförelsen med den som har kränkt en, får offret att stå i en moraliskt högre 
position. Medan känslan av att själv kunna vara i stånd att göra liknande kränkningar mot en 
annan människa har visat sig kunna predicera ens villighet att själv förlåta en annans 
kränkningar (Exline, Baumeister, Zell, Kraft & Witvliet, 2008). Att själv kunna vara kapabel 
till liknande handlingar minskar graden av handlingarnas allvarlighet hos offret. Villigheten 
att förlåta ökar även när man ser att den andra får sitt rättmätiga straff (Strelan & Van 
Prooijen, 2013). Förlåtelsen har även visat sig ibland motiveras av att individen kan visa 
moralisk överlägsenhet genom att förlåta (Zechmeister & Romero, 2002). Även om 
förlåtelsen vanligtvis beskrivs som en kärleksfull handling, så har det visat sig, att kunna ge 
en bestraffning först underlättar förlåtelsen. Offret ger genom straffet en signal till förövaren 
att dennes beteende inte är önskvärt. Det är inte bestraffningen i sig som underlättar offrets 
förlåtelseprocess, utan mer känslan av rättvisa. När offret ser att förövaren får lida i samma 
utsträckning som hen själv så ger detta en känsla av rättvisa.  Förövarens beteende har även 
den en stor betydelse för offrets villighet att förlåta (Ibid.). Om denne visar genuin ånger för 
sitt beteende och anstränger sig för att förändra sitt beteende, så blir man mer villig att förlåta. 
Forskning har även visat att skuldkänsla kan förbättra nära relationer. Den som känner skuld 
är mer villig att förändra sitt beteende (Baumeister, Stillwell & Heatherton, 1998).   
 
 
Icke-förlåtelse 
 
Nästintill all forskning om förlåtelsen handlar just om förlåtelsens fördelar för hälsan och 
”den inre friden” och mycket lite forskning inriktar sig på situationer då man inte bör förlåta, 
eller när förlåtelsen kan t o m bli skadligt för individen. Problemet med forskningen tycks 
vara att förlåtelsen och icke-förlåtelsen presenteras som motsatser till varandra (Baumeister, 
Exline & Sommer, 1998). Vilket i sin tur betyder, att när förlåtelsen har visat sig ha positiva 
följder för individens psykiska välmående, så tar man förgivet att icke-förlåtelsen har negativa 
följder. Detta behöver inte alls stämma i verkligheten (Wade & Worthington, 2003).  

 Lyuobomirsky (2014) menar att vissa kriterier bör vara uppfyllda för att förlåtelsen ska 
gynna individen, i annat fall kan det bli skadligt. Har man bestämt sig att man ska ha en 
fortsatt relation med den som har gjort en illa så ska det inte vara troligt att den andre kommer 
att göra samma misstag igen i framtiden. Det bör även vara så, att den andre sällan begår 
kränkande handlingar. Med andra ord betyder det, att förlåta den andre kan vara skadligt för 
individen, om man kommer att ha en fortsatt relation med någon som troligen kan skada eller 
utföra kränkande handlingar även i fortsättningen. Studier har visat (McNulty, 2010a, 2010b) 
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att en hög tendens att förlåta inte minskade partnerns aggression i längre relationer. Den 
kunde till och med öka fysisk aggression över tid. Medan låga tendenser att förlåta minskade 
aggressivt beteende över tid. Denna effekt var ännu starkare hos förövare som låg lägre i 
personlighetsdraget vänlighet (McNulty & Russel, 2016). Detta, anser författaren (Mcnulty, 
2010a, 2010b), beror på att den som gör den andra illa lär sig genom att få ett straff i form av 
minskad uppmärksamhet eller genom att bli mindre omtyckt när denne har varit aggressiv, 
genom operant inlärning (Skinner, 1969, refererat i McNulty, 2010b). Enligt inlärningsteorin 
(Ibid.) är individen mindre benägen att upprepa ett beteende om den får obekväma 
konsekvenser.  Om man förlåter alltför frekvent, menar författaren, så faller denna aspekt av 
inlärningen bort och individen har då lättare att fortsätta med sitt oönskade beteende. En till 
skadlig aspekt av att förlåta alldeles för lättvindigt en aggressiv handling, kan vara att man är 
mer villig att återvända till den misshandlande partnern efter att man har förlåtit denne 
(Gordon, Burton & Porter, 2004). Detta i sin tur betyder att icke-förlåtelsen kan tänkas ge ett 
skydd för offret. 

 Människan har en förlåtelseinstinkt som har formats genom att man har förlåtit i vissa 
omständigheter, men inte i andra (McCullouch, 2008). Denna förlåtelseinstinkt kan försvagas 
om man går emot den genom att förlåta för jämnan. Även ens självrespekt lär försvagas av att 
man förlåter utan att ta hänsyn till och reflektera över omständigheterna över det som har 
hänt. När man är alltför snabb att förlåta utan att tänka på konsekvenserna av det som har 
hänt, kan man överge sina principer. Man står då inte upp för sig själv och för sina rättigheter 
och kan snabbt bli ”en dörrmatta” som andra bara kan trampa på (Luchies, Finkel, McNulty & 
Kumashiro, 2010). Okritisk förlåtelse kan därför få en att gå emot förlåtelseinstinkten, vilket i 
sin tur kan urholka ens självkänsla, självrespekt och tydligheten i ens självuppfattning. 
Självuppfattningens tydlighet är kopplat till självkänsla (Campbell et al., 1996). Om 
förövaren däremot beter sig på ett vänligt sätt och visar genuin ånger, så känner offret sig 
trygg då den inte förväntar sig att bli återigen kränkt och i dessa fall ökar individens 
självrespekt och självkänsla efter förlåtelsen. Om man däremot förlåter även när man inte 
känner sig trygg och uppskattad så urholkas ens självkänsla och självrespekt (Luchies, Finkel, 
McNulty & Kumashiro, 2010). En låg självkänsla i sin tur gör att man upplever negativt 
feedback mer smärtsamt än annars (Campbell, 1990). Detta skulle kunna betyda, att man även 
blir mer konfliktbenägen, då man har svårare att ta till sig negativ feedback. En till situation 
där förlåtelsen kan bli skadlig, är när den som har gjort illa, nekar det den har gjort eller 
menar t o m att den har rätten på sin sida att agera på det sättet den har agerat, därför att om 
förövaren inte ser något fel i sitt beteende, så finns det inget skäl att undvika detta beteende i 
framtiden (Baumeister, Exline & Sommer, 1998). I dessa fall, anser författarna, bör man 
undanhålla sin förlåtelse och istället visa sin kritik och sitt missnöje.  

Icke-förlåtelsen kopplas samman med hälsorisker (se exempelvis, Worthington & Scherer, 
2004). Dock har inte icke-förlåtelsens hälsorisker studerats explicit och det finns forskning 
som motsäger detta (Stackhouse, Ross & Boon, 2016). Författarna menar att det är alldeles 
för enkelt att tolka icke-förlåtelsen som farligt för hälsan, endast pga. att förlåtelsen har visat 
sig ha positiva hälsoeffekter. Problemet med forskningen hittills tycks ha varit att den har 
tagit förgivet att all icke-förlåtelse betyder grubblerier för offret, som i sin tur är 
stresskapande. Medan icke-förlåtelsen helt enkelt kan bero på att offret gör en utvärdering att 
förlåta eller inte, på grundval av kränkningens allvar. En sådan kognitiv hållning, menar 
författarna (Ibid.) har inga negativa hälsoeffekter för individen. De menar vidare, att om man 
kan släppa de negativa känslorna så har det föga betydelse för hälsan oavsett om man förlåter 
eller inte. Om offret har en bild av att förlåtelsen sätter dem i en offerposition så kan icke-
förlåtelsen befria dem från den. Detta i sin tur kan tänkas sänka stressen för offret. Även andra 
studier (Strelan, McKee & Feather, 2015) har visat att icke-förlåtelsen inte behöver betyda 
hälsorisker. I de fall, där förlåtelsen inte är förtjänad av förövaren, dvs. när de inte visar 
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genuin ånger och/eller ber om förlåtelse och visar ärliga försök att förändra sitt skadliga 
beteende har förlåtelsen inga positiva hälsoeffekter. Och å andra sidan har inte icke-
förlåtelsen i dessa fall heller några negativa hälsoeffekter.  
 
 
Syfte och hypoteser 
 
Förlåtelsen har traditionellt betraktats som en mirakelmedicin och det enda socialt 
accepterade alternativet för det kränkta eller sårade jaget, såväl inom religionen som inom 
psykologin (se exempelvis Marty, 1998, Worthington & Scherer, 2004). Icke-förlåtelsen, 
anser Baumeister, Exline och Sommer (1998) betyder att individen fortsätter att gå omkring i 
grubblerier och följaktligen kan denne inte hitta frid inom sig och gå vidare i livet. Syftet med 
studien var att studera förlåtelsens och icke-förlåtelsens funktioner, upplevelser och samband 
med empati. Det är viktigt att ta reda på om icke-förlåtelsen kan ha fördelar för individen i 
vissa situationer, därför att den som redan har blivit illa behandlad ofta får skam- och 
skuldkänslor om denne inte förmår att förlåta, då icke-förlåtelsen inte är lika socialt 
accepterad som förlåtelsen. Även antagandet om att förlåtelsen alltid är positivt för individen, 
är viktig att undersöka. Det är även viktigt att samhället börjar reflektera över om attityderna 
till förlåtelsen/icke-förlåtelsen behöver ändras. Förlåtelsen kan möjligen vara rätt i en 
situation och icke-förlåtelsen det rätta i en annan, helt beroende på omständigheterna. Att det 
kan vara möjligt individen att kunna lämna upprördheten bakom sig när denne väljer att inte 
förlåta är värt att ta reda på. Är förlåtelse och icke-förlåtelse motsatser till varandra såsom 
tidigare forskning presenterar, eller har de helt enkelt olika, men positiva funktioner för 
individen? Baserat på ovanstående översikt av den tidigare forskningen ställer vi upp följande 
hypoteser. 
Hypotes 1. Förlåtelse kan i vissa fall ha negativa följder för den som förlåter. 
Hypotes 2. Individer känner empati mot den de förlåter 
Hypotes 3. Individer stänger av sina empatiska känslor när de väljer att inte förlåta.  
Hypotes 4. Såväl förlåtelse som icke-förlåtelse kan fylla positiva funktioner för individen. 
   
 

Metod 
 

Deltagare  
 
Urvalet i undersökningen var ett delvis strategiskt urval av respondenter som var tillgängliga, 
men som sedan fortsatte som ett snöbollsurval. Fördelen med snöbollsurval är att man får 
fram personer med ett genuint intresse för ämnet.  Syftet med urvalet var att få en spridning 
av deltagare i ålder, kön, etnicitet, social- och religiös bakgrund. Många av de som 
tillfrågades först var från de egna kontaktnäten. Deltagarna var 30 respondenter varav två män 
och 28 kvinnor. Åldrarna sträckte sig från 28 till 65. Respondenterna var från Sverige, 
Frankrike och Finland. Någon ersättning utgick ej. Det blev ett externt bortfall på fyra 
personer som från början tackat ja till att delta men som sedan uppgav att de inte hade några 
svar eller att de hade tidsbrist eller sjukdom. En person tackade nej med motiveringen att 
förlåtelse är ett typiskt katolskt fenomen som inte alls finns inom buddhismen som hon har 
som sin tro. Totalt tillfrågades 60 personer och några svarade inte alls. De flesta män, speciellt 
äldre, som tillfrågades, sa nej direkt och i överlag var det kvinnor som tackade ja till studien. 
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Material och procedur 
 
Respondenterna kontaktades via e-post och de fick samtidigt information om studiens syfte, 
en förfrågan om eventuellt deltagande samt hur intervjun skulle komma att gå till. När de 
tackat ja till intervjun samt att tid och plats bokats in så skickades ett missivbrev ut till 
respondenterna med information om hur intervjun skulle gå tillväga, de etiska principerna 
bestående av informations-, samtyckes-, konfidentialitet- och nyttjandekravet samt studiens 
syfte och författarnas kontaktuppgifter. Tillvägagångssättet som valdes, var muntliga och 
skriftliga intervjuer för att öka bredden på svaren. Ett par dagar innan själva intervjun 
skickades en intervjuguide med huvudfrågorna ut till deltagarna för att de skulle få en chans 
att tänka till innan och samtidigt skickades intervjuerna ut till de som valt att gå med på 
mejlintervjuer. Deltagarna fick välja antingen att svara på frågor om förlåtelse eller icke-
förlåtelse, eller på båda. Orsaken till detta var att alla kanske inte hade erfarenheter av den ena 
eller den andra. En strukturerad intervjuguide användes med några frågor som var 
gemensamma för både förlåtelsen och icke-förlåtelsen. Några av de gemensamma var: 
1. Kan du komma på en situation där du beslöt att förlåta/inte förlåta?  
2. Kan du komma ihåg hur du tänkte om personen i själva valsituationen? T ex. hur personen 
måste ha känt sig, vilken situation den befann sig i osv.  
Några av frågorna som var specifika till förlåtelsen: 
1. Kan du se att önskan att förlåta kom inifrån dig? (att det inte var ett inlärt mönster att man 
ska förlåta).  
2. Ibland kan man ångra sig efter att man har förlåtit någon som sedan visade sig inte lägga så 
stor vikt vid det hända. Kan du känna igen känslan när det gäller detta tillfälle? 
Till icke-förlåtelsen fanns denna fråga som inte fanns till förlåtelse-frågorna: 
1. Hade det gjort skillnad om personen hade bett om förlåtelse och visat verklig ånger? 
Sedan fanns frågor som handlade om deltagaren behövde ha fortsatt kontakt med den som 
hade kränkt eller sårat dem och om personen kände sig trygg och/eller uppskattad innan 
situationen uppstod, hur det hade känts att välja det motsatta istället och hur det skulle ha 
påverkat deras självkänsla och självbild. Det fanns även frågor om förlåtelsen/icke-förlåtelsen 
upplevdes som positiv eller negativ för personen? Sist fanns en fråga om respondenten hade 
något mer att tillägga som kändes viktigt. Vid själva intervjun upprepades de etiska 
principerna igen och respondenterna tillfrågades om inspelning med mobiltelefon respektive 
diktafon var okej om inspelningarna raderades efter transkriberingen, och alla var positiva till 
detta. Uppskattningsvis skulle intervjun ta mellan 40-60 minuter och respondenterna fick 
själva välja plats där intervjun skulle äga rum. Detta för att det skulle kännas så naturligt och 
tryggt som möjligt för deltagarna. Till de finska och franska deltagarna översattes både 
missivbrevet och intervjuguiden av en utav författarna. Detta skickades till deltagarna via 
mejl. Deltagarna frågades efter intervjun om hur de mådde och i de fall där frågorna hade 
berört respondenterna djupt, kontaktades dessa för återkoppling efter några dagar. Deltagarna 
informerades även om att arbetet skulle finnas att ta del av vid undersökningen slut om det 
fanns intresse för det. 
 
 
Databearbetning 
 
Vid analys av den aktuella studiens data, behandlades intervjuerna efteråt på följande sätt: de 
muntliga intervjuerna transkriberades ordagrant och tillsammans med de skriftliga 
intervjuerna, gav de ca 87 sidor text. Svaren från de finska och franska respondenterna 
översattes till svenska av en av författarna. För att säkerställa att respondenterna förblev 
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konfidentiella, kodades svaren. Dessa meningskoncentrerades sedan och oväsentligheter, 
namn etc. plockades bort (se, Kvale & Brinkman, 2014). Materialet analyserades enligt 
tematisk analys, där man strukturerar materialet enligt teman (se, Langemar, 2008). Temana 
till förlåtelse/icke-förlåtelse formades efter intervjufrågorna och svaren till dessa. Se en 
översikt på temana på tabell 1. Temat ”Empatins betydelse i valet av förlåtelse” och ” 
Empatins betydelse i valet av icke-förlåtelse” t ex. utformades från frågan: ” Kan du komma 
ihåg hur du tänkte om personen i själva valsituationen? T ex. hur personen måste ha känt sig, 
vilken situation den befann sig i osv.” Temat ”Om subjektet kände trygghet, uppskattning och 
valde att ha fortsatt kontakt” utformades av tre olika frågor: ”Behövde du ha en fortsatt 
kontakt med personen efter händelsen?”,	 ”Kände du dig trygg i personens närhet innan du 
blev kränkt eller sårad?” och ”Kände du dig uppskattad av personen ifråga innan 
kränkningen?” Vidare strukturerades varje intervju för sig och punktades upp enligt teman. 
Slutligen kvarstod 16 teman, åtta för förlåtelse och åtta för icke-förlåtelse. Samtliga teman 
sammanställdes i en tabell för tydlighetens skull, se Tabell 1. Det finns en viss gradskillnad 
mellan empiristyrd och teoristyrd tematisk metod, ju mer specifika frågeställningar man har 
desto tydligare blir temana. Denna analys är deduktiv och mönster, eller teman, har 
förutbestämts innan intervjumaterialet analyserades. Ofta i tematisk analys kombineras 
förutbestämda teman tillsammans med nya teman som plockas fram ur materialet. Materialet 
bearbetades, citat sorterades ut och specificerades enligt varje tema. Därefter gjordes en 
slutgiltig benämning och en definition av varje tema.  
 
Tabell 1. Teman för förlåtelse och icke-förlåtelse 
 
Teman 
Förlåtelse             Icke-förlåtelse 
Situationer där man valt att förlåta Situationer där man valt att inte förlåta 

 
Varför man valde att förlåta 
 

Varför man valde att inte förlåta 
 

Empatins betydelse i valet av förlåtelse Empatins betydelse i valsituationen 
 

Var kom önskan att förlåta ifrån? 
 

Hade det gjort skillnad om objektet bett om 
förlåtelse och visat verklig ånger 
 

Om subjektet kände trygghet, uppskattning 
och valde att ha fortsatt kontakt 
 

Om subjektet kände trygghet, uppskattning 
och valde att ha fortsatt kontakt 
 

Hur hade självbilden och självkänslan 
påverkats om man hade istället hade valt att 
inte förlåta? 
 

Hur hade självbilden och självkänslan 
påverkats om man hade istället hade valt att 
förlåta? 
 
 

Positiva och/eller negativa upplevelser av att 
förlåta 
 

Positiva och/eller negativa upplevelser av att 
inte förlåta 
 
 

Förlåtelsens funktion Icke-förlåtelsens funktion 
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Funktionerna till både förlåtelse och icke-förlåtelse utformades av flera teman, såsom varför 
de valde att förlåta/inte förlåta, om de valde att ha fortsatt kontakt, hur självbilden och 
självkänslan hade påverkats om de valt icke-förlåtelsen/förlåtelsen istället och känslan av att 
förlåta/inte förlåta. Till icke-förlåtelsens funktion tillkom även om deltagaren kände trygghet 
och uppskattning från den andre innan händelsen. För situationer som förläts/inte förläts 
skapades en tabell, se tabell 2. Ett interbedömarreliabilitetstest utfördes genom att författarna 
läste de meningskoncentrerade intervjuerna och därefter identifierade temana och funktionen 
för förlåtelsen eller icke-förlåtelsen. Överensstämmelsen mellan de två författarna var perfekt. 
Cohen’s kappa = 1.0. Även en deltagarvalidering genomfördes, där fyra deltagare fick läsa 
igenom tre färdigskrivna teman och funktionen för förlåtelse eller icke-förlåtelse, enligt det de 
hade valt för intervjun. Deltagarna bekräftade analysens giltighet.  

 
 

Resultat 
 
Temana för förlåtelse/icke-förlåtelse är utformade efter intervjufrågorna och funktionerna är  
utformade av flera teman. 
 

 
Förlåtelse 
 

Situationer där deltagaren hade valt att förlåta. I de situationer där man har valt att förlåta 
hittar man en variation av svek, otrohet, kränkningar, förtal och alkoholism. Det var bland 
annat en alkoholiserad pappa, en mamma som förtalade sitt barn. Män som varit otrogna 
under lång tid, bästa vännen som svikit eller pratat bakom ryggen etc. Citat som belyser dessa 
situationer är: ”det handlar om min pappa då som var alkoholist, periodare… det var ju en 
ständig väntan på att det ska hända nånting”, ”Jag förlät min pappa som hade gjort mig och 
resten av familjen mycket illa under lång tid”, “personen hade förtalat mig och kommit med 
uppenbara lögner.” Se Tabell 2 för situationer där deltagaren hade valt att förlåta.  

 
Varför man valde att förlåta. Valet att förlåta kunde bero på att man ville hålla fast vid 

relationen pga. kärlek, speciellt när det handlade om en familjemedlem. Chansen att få känna 
sig hel och känna harmoni, att lämna det svåra bakom sig och få gå vidare med livet. 
Förlåtelsen var viktig för många, de tyckte att känslan att förlåta var skön för att man blev 
sams igen. En av respondenterna kunde inte vända sig emot sin mamma, medan en annan 
förlät sin mamma efter att hon gått bort för att få inre frid och för att vara en ”god människa”. 
Citat som belyser valet av förlåtelse: ” För att det var min pappa… för att jag det gjorde så ont 
att älska honom om jag inte förlät honom”, ”För att kunna ha ett förhållande med honom”, ” 
för att jag älskade honom så mycket, så det hade blivit så otroligt tungt att leva med nånting 
annat än att man förlät och delade upp honom i två delar, min riktiga pappa och den där andra 
personen”, ”Jag hade blivit så ledsen och ångrat mig om jag inte hade kunnat prata ut om det 
med honom” och ”han förmår inte bättre än så här”. 
 

Empatins betydelse i valet av förlåtelse. Respondenterna tillfrågades om de kände empati 
för den som utsatt dem för situationen de sedan valt att förlåta. I förlåtelsen kände alla empati 
av olika slag, exempelvis att personen inte hade kapacitet till mer, inte mådde psykisk bra, sin 
egen del i situationen etc. Citat som belyser temat empati: ” Jag gick nog mycket in i hans 
situation och tänkte på hans barn och tänkte att jag har inget mandat att gå in och ändra.. jag 
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kan inte hålla på och bråka om…”, Svar på frågan: ”..om du tänkte på hur han måste ha känt 
sig och hur han mådde?”: ”Ja det har jag, han hade gärna velat ha det på ett annat sätt om han 
hade förmått det” och ”en annan människa gjorde honom väldigt illa när han var barn, så 
att… han hade aldrig riktigt chans till.” 
 

Var kom önskan att förlåta ifrån? När frågan ställde om vart önskan att förlåta kom ifrån 
så var det en delad skara på om denna impuls kom inifrån en själv eller om detta var ett inlärt 
beteende från barnsben. Många svarade att det inte kom inifrån utan något de lärt sig att man 
helt enkelt ska göra. Många menade på att de förlät för att de själva ville och kände att detta 
var det rätta att göra. I en intervju angav respondenten att det var en inlärd reflex från början 
men att hen arbetade med den så att den skulle bli djup. Citat som belyser temat var önskan 
att förlåta kom ifrån: ”Nej den kom inte inifrån… jag ville inte hoppa av relationen med 
honom… jag ville bara förtränga att det där hade hänt… han fick min förlåtelse, men han fick 
den inte egentligen”, ”Det kom spontant”, ”För allas skull… det är till gagn för nånting som 
är större än oss..”, ”Önskan kom inifrån” och ”Jag har alltid haft en bild av mig själv som en 
god människa och då förlåter man också.”  
 

Om subjektet kände trygghet, uppskattning och valde att ha fortsatt kontakt. Om 
respondenterna kände sig trygga, uppskattade och om de behövde ha fortsatt kontakt 
varierade mellan dem. Kontakt hade alla respondenter med personerna de förlåtit. Vissa av 
respondenterna kände sig varken trygga eller uppskattade innan men valde ändå att förlåta 
och behålla kontakten. Dock kände de flesta sig trygga i relationen, en del av dessa kände sig 
även uppskattade medan andra inte. Citat som belyser temat trygghet, uppskattning och 
fortsatt kontakt: “… innan dess kände jag mig både älskad, uppskattad och behövd”, ”Jag 
kände mig väldigt trygg med den andra (pappan), och väldigt otrygg med den andra…”, 
”Mycket uppskattad… han var alltid väldigt stolt över vad man gjorde” och ”Nej, jag tycker 
nog att det var lite att bli utnyttjad där också, faktiskt.” 
	

Hur hade självbilden och självkänslan påverkats om man istället hade valt att inte förlåta? 
Självbilden och självkänslan hos många förlåtande personer hade sjunkit om de hade valt att 
inte förlåta istället för att som nu just förlåta. Flera respondenter menade på att de skulle ha 
känts som en osanning mot sig själv, att man skulle ha mått dåligt och att på sikt skulle man 
inte ha känts sig lyckligare. Dock fanns det deltagare som ångrade förlåtelsen och som 
upplevde att självkänslan och självbilden hade blivit starkare om de hade valt att inte förlåta. 
Citat som belyser temat självbild och självkänsla: ”Att inte förlåta hade antagligen känts osant 
mig själv, och gett en svagare självkänsla” och ”jag hade känt mycket mer att jag kan ta hand 
om mig själv…att jag ger mig det jag behöver och det är en bra känsla.” 
 

Positiva och/eller negativa upplevelser av att förlåta. Respondenterna fick svara på 
frågorna om positiva och negativa upplevelser av att förlåta. Positiva upplevelser var att man 
kunde gå vidare lättare, att vara sann mot sig själv och att det, i alla fall på kort sikt, kändes 
bra. Negativa upplevelser kunde vara att man slösat bort sitt förlåtande på en person som ändå 
inte tog förlåtelse på allvar eller att personen inte ändrat sitt beteende alls efteråt. Citat som 
belyser temat positiva och negativa upplevelser av att förlåta: ”Det positiva med att förlåta är 
att man får händelsen avklarad”, ”Att förlåta ger också en känsla av att ”stå över” något 
dåligt, att ”vara stor” i en stund där det är lätt att falla igenom och bli en ”andlig pygme", ”Jag 
förlorade min självrespekt, mitt egenvärde sänktes, jag slösade fler år på en människa som 
inte respekterade mig”, ”Hon har ju inte ändrat sitt beteende”, ”Det gav ju en dålig känsla att 
jag gav upp mina gränser” och ”Han tappade respekten för mig… man blir som medskapare 
till det dåliga då.” 
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Förlåtelsens funktion 
  
Funktionen består av flera teman såsom, varför de valde att förlåta, om de valde att ha fortsatt 
kontakt, hur självbilden och självkänslan hade påverkats om de valt icke-förlåtelsen istället 
och känslan av att förlåta. Skälen som de uppgav för förlåtelsen var, att de ville ha 
förhållandet eller vänskapen kvar, känna sig hela och uppleva harmoni och lämna det svåra 
bakom sig. Dessa uttrycktes med ord som, fortsatt kontakt, kunna älska, harmoni och att gå 
vidare. Samtliga deltagare som förlät ville behålla kontakten med den andra personen. Temat, 
hur självbilden och självkänslan hade förändrats om de istället valt att inte förlåta, togs med 
därför att det säger vad man vill undvika genom att förlåta. Till det svarade många att de hade 
fått en svagare självkänsla och självbild, att de mått dåligt, varit osanna mot sig själva och på 
sikt inte blivit lyckligare. Omvänt blir dessa, starkare självbild och självkänsla, sann mot sig 
själv och lyckligare. De positiva upplevelserna som deltagarna uppgav vid känslan av att 
förlåta var, att kunna gå vidare, att vara sann mot sig själv och att kunna fortsätta att älska. 
Varför temat, hur de mådde efter förlåtelsen, togs med, var att man motiveras av vilken känsla 
valet eller handlingen ger upphov till.  Av alla dessa teman valdes ord som harmoni, kärlek, 
fortsatt kontakt, starkare självkänsla och lycka som funktion för förlåtelsen. Se Figur 3. för 
funktionen där pilen ”Empati in” illustrerar empatins betydelse i valet av förlåtelse.  
 
Tabell 2. Situationer där deltagaren hade valt att förlåta eller inte förlåta.  

  
 
 
 

Situation Förlåtelse Icke-förlåtelse 

 
Otrohet 

 
              60% 

 
              40% 

 
Hot och våld (partner) 

 

 
              25% 

 
              75% 

 
Svek och kränkningar 
(partner eller förälder) 
 

 
              55% 

 
              45% 

 
Sexuella övergrepp 

 
               0% 

 
              100% 

 
Svek och kränkningar (vän) 

 
              62% 

 
                38% 

 
”Pappa-problem” 
 (alkoholism, våld, hårda 
bestraffningar) 
 

 
 
              100% 

 
   
                 0% 
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Icke-förlåtelse 
 

Situationer där deltagaren hade valt att inte förlåta. Här fanns en stor variation av 
kränkningar, från svek, otrohet, aggressivitet, våld och hotande beteende till grova sexuella 
övergrepp. Det kunde vara bästa vännen som blev svartsjuk, dominerande, kränkande, 
övermyndig, och som ville bestämma över deltagarens privatliv, eller bröt sina löften gång på 
gång. Arbetskamrater som hade olika syn på hur man ska arbeta och prestigefrågor. Partner 
eller äkta män som var otrogna, använde fysiskt eller psykiskt våld, eller hot om våld. Pappor 
som hade alkoholproblem, struntade i sina barn. Grovt sexuellt utnyttjande med systematiska 
våldtäkter under lång tid, fanns även med i det som deltagaren inte kunde eller ville förlåta.  

Citat som kan belysa detta: ”ofta när vi hade bokat in så hade hon bokat av”, ”jag hade 
blåmärken på handlederna och jag var hela tiden rädd för att bli misshandlad”, ”han var 
väldigt manipulativ” och ”Mannen jag hade levt med i 5år… visade sig vara ett otroget svin.” 
Se Tabell 2. för en översikt över situationer där deltagarna hade valt att inte förlåta. 

 
Varför valde man att inte förlåta. För vissa berodde valet på att inte förlåta att få slut på en 

relation som inte var ömsesidig, eller till och med farlig. Andra ansåg kränkningen vara 
oförlåtlig och icke-förlåtelsen gav dem ett medel att få behålla sin integritet. Några valde 
icke-förlåtelsen för att bli starkare i sig själv, genom att stå på sin egen sida och att genom att 
söka sina gränser för vad som är tillåtet att göra mot en och vad som inte är det. En del valde 
det för att skydda sig mot framtida kränkningar. En deltagare gjorde valet på grund av 
prestige.  

Citat som kan belysa valet av icke-förlåtelse: ”Det var nånting med ömsesidighet i 
relationen som gjorde att jag tänkte att det här kommer inte att bli bättre”, ”Nej, jag kan inte 
förlåta för att jag kunde ha levt i ett bra förhållande nu om jag inte hade lagt så mycket tid på 
honom”, ”Det handlade om sättet hon framförde det på, ungefär som om jag inte var kapabel 
och fatta mina egna beslut, hon blev lite överförmyndig liksom… det var kränkande.” 
 

Empatins betydelse i valsituationen. Samtliga av dem som hade valt icke-förlåtelsen valde 
att inte tänka med empati på den som hade gjort dem illa. Frågan som var att ta reda på om 
deltagarna kände empati mot den som hade gjort dem illa var: ” Kan du komma ihåg hur du 
tänkte om personen i valsituationen? T ex. hur personen måste ha känt sig, vilken situation 
den befann sig i osv.”  

Några citat som belyser frånvaron av empatiska känslor är: ”Nej, jag tänkte nog snarare att 
vi har olika syn på…det blev nästan som en ideologisk brytning”, ”Jag såg inte att det fanns 
någon som helst rimlig anledning till X agerande och beteende och brydde mig inte om hans 
känslor.” 
	

 Hade det gjort skillnad om objektet hade bett om förlåtelse och visat verklig ånger? Drygt 
två tredjedelar av deltagarna upplevde att det hade gjort stor skillnad om den som hade gjort 
dem illa, hade visat genuin ånger och bett om förlåtelse. För mindre än en tredjedel hade det 
inte gjort någon skillnad alls. De hade ändå valt att inte förlåta.  

Citat som belyser vikten av att visa ånger och be om förlåtelse: ”Det beror på i vilket skede 
det hade hänt. Hade förlåtelsen och ångern kommit tidigt så hade jag varit villig att förlåta” 
och ”Mitt grundtankesätt är att människor kan säga vad fan som helst, dra av mig 
fingernaglar, sätt ström i kuken på mig, ursäkta ordet, men då kommer jag ju att erkänna 
allt… men ord, vem som helst kan säga vad som helst, men det är handlingar som visar vem 
du är” och ”Nej, han hade gjort det så många gånger redan… det var ju det som var 
mönstret”. 
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Om subjektet kände trygghet och uppskattning och valde att ha fortsatt kontakt. Nästintill 
alla av dem som valde icke-förlåtelsen kände att de inte var uppskattade av personen som 
kränkte dem, innan händelsen. De flesta kände sig otrygga med personen innan händelsen och 
en stor del av deltagarna behövde inte ha kontakt med personen efteråt och därför valde de att 
bryta kontakten. Dock fanns det någon som både kände sig trygg och uppskattad som ändå 
valde att inte förlåta och även bryta kontakten med den andra.  
 

Hur hade självbilden och självkänslan påverkats om man hade valt att förlåta istället? 
Deltagarna förmedlade känslor av att de skulle ha svikit sig själv, inte stått upp för sig själv, 
om skadat självförtroende och självbild om de hade valt förlåtelsen istället för icke-
förlåtelsen. Vissa menade att de hade på det viset lurat sig själva och sopat det hända under 
mattan. En del hade mått dåligt och känt sig fula och smutsiga. Vissa menade att inget ändå 
hade förändrats, utan de hade endast blivit en svagare person, någon som man kan trampa på.  

Citat som får illustrera känslan om deltagarna hade valt att förlåta istället: ”jag tror inte att 
min självkänsla blivit bra att av att förlåta”, ”Att jag hade förminskats av det faktiskt, för då 
hade jag tappat förtroende på mig själv”, ”… känts som att jag gjorde våld på mig själv”, ”Då 
hade jag blivit argare och argare… tyckt att jag hade svikit mig själv… som om jag höll fast 
vid vilka omständigheter som erbjuds.” 
 

Positiva och/eller negativa upplevelser av att inte förlåta. De positiva upplevelserna av att 
välja icke-förlåtelsen var att man stod upp för sig själv och för sina åsikter och man 
skyddades mot framtida kränkningar och även mot personer som inte ville en väl. Icke-
förlåtelsen kunde bli en startpunkt för att gå vidare. Det positiva kunde även vara att man tog 
ett beslut helt enkelt. En deltagare kände sig renare av att inte förlåta. 

Citat: ”Det blev startpunkten för att gå vidare”, ”ja, nä det var lättare att gå vidare”, “att jag 
faktiskt kunde nå ut med att det här är mina gränser och du har gått över dem” och ”Jag tycker 
jag blev starkare. Jag tog ställning för mig själv och det jag tycker är rätt”.  

Det fanns ytterst få deltagare som såg något negativt med icke-förlåtelsen överhuvudtaget. 
Någon tyckte att det blev en dålig stämning på arbetsplatsen, men att välja att stå på sin sida 
övervägde detta. En deltagare kände att hon gjort fel då hon har gått emot sina religiösa 
övertygelser och var på detta sätt en dålig förebild för sina barn. Förlåtelsen är enligt henne 
den största gåvan som Gud har gett oss och hon tog inte emot denna gåva när hon valde att 
inte förlåta. Och en deltagare var missnöjd med icke-förlåtelsen i den händelse att hon skulle 
vara tvungen att träffa personen någon gång i livet. En ångrade att hon hade gjort det så sent. 
Citat: ”Att jag gick upp i affekt… jag hade velat sagt det här tidigare”.   
 
 
Icke-förlåtelsens funktion. 

 
Funktionen består av flera teman såsom, de skäl deltagarna uppgett för icke-förlåtelsen, 
påverkan på självbilden och självkänslan om de hade valt att förlåta istället och känslan av att 
välja icke-förlåtelse. Även känslor av uppskattning och trygghet och eventuell fortsatt kontakt 
hör till funktionen. De skäl som uppgavs var, att komma ifrån en destruktiv relation, att bli 
starkare, stå på sin egen sida, gränssättning och skydd mot framtida kränkningar. Dessa 
uttrycktes med ord som, skydd, styrka och gränssättning. Påverkan på självbilden och 
självkänslan om de hade valt förlåtelsen istället, valdes med, därför att det är då något som 
man vill undvika i förlåtelsen och följaktligen något man är ute efter med icke-förlåtelsen. Där 
uppgav deltagarna att de hade fått skadad självbild och självkänsla, svikit sig själv och blivit 
förminskade om de hade förlåtit. Omvänt blev dessa, starkare självbild och självkänsla och 
välja sig själv. Man motiveras ofta av vilken känsla handlingen eller valet ger upphov till och 
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känslan av att välja icke-förlåtelsen var, skydd mot framtida kränkningar och även mot 
personer som var farliga eller inte ville en väl, nystart i livet och att bli starkare och renare. 
Av dessa valdes frihet, skydd och styrka. Då de flesta inte kände sig trygga med personen 
innan händelsen/rna, kan man dra slutsatsen att funktionen är skydd. Även känslan av 
uppskattning före händelsen/rna var sällsynt, och därför kan man dra en slutsats att funktionen 
är att skydda självkänslan. De flesta bröt kontakten med personen och funktionen blev därför 
skydd, men även en ny början. Av alla dessa valdes, styrka, skydd, starkare självkänsla, en ny 
början och frihet, som får beskriva funktionen av icke-förlåtelsen. Se Figur 3. för funktionen, 
där pilen ”Empati ut” illustrerar empatins betydelse i valet av icke-förlåtelse. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Figur 3. Förlåtelsens och i	

 
 

 
 
Figur 3. Förlåtelsens och icke-förlåtelsens olika funktioner 
 
 

Diskussion 
 

Studien visade att både förlåtelsen och icke-förlåtelsen kunde vara positivt för individens 
självkänsla beroende av situationen. Det framkom att de även hade olika funktioner. Det 
visade sig att man kan lämna de sårade känslorna när man väljer att inte förlåta. Man känner 
empati mot den man förlåter och man stänger av de empatiska känslorna mot den man väljer 
att inte förlåta.  

 
 
Förlåtelse 
 
Hypotes 1, ”Förlåtelsen kan i vissa fall ha negativa följder för den som förlåter”, bekräftades i 
studien. Respondenterna vittnade om att förlåtelse förekom ofta men att det sen kunde 
diskuteras om förlåtelsen verkligen gav den effekt som förväntades. Förväntningarna som t 
ex. att aggressivitet, kränkningar etc. skulle upphöra sedan. Många upplevde fortsatt våld, 
brist på respekt och misstaget gjordes om. Resultatet stärktes genom att studien påvisade att 
det finns de som fick sämre självkänsla, ångrade sin förlåtelse etc. I en av artiklarna (Luchies, 
Finkel, McNulty & Kumashiro, 2010) såg man att det ofta är förlåtande personer som råkar ut 
för personer som behandlar illa. De menade också på att personen innan händelsen måste ha 
känt trygghet och uppskattning för att den som behandlar illa ska förstå vad den har gjort. 
Annars kommer personen återigen att göra överträdelser. Deras forskning visade på att de 
som inte tog överträdelserna på allvar var mer osympatiska och hade tendens att göra om 
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handlingen. Det kan också vara skadligt för individen att förlåta i detta läge om man väljer att 
ha fortsatt kontakt med personen i fråga. Studier visade på att om man var alldeles för villig 
att förlåta så kunde det i värsta fall öka aggressiviteten över tid (McNulty, 2010a, 2010b). En 
av respondenterna fick rådet av sin psykolog att förlåta för att bli välmående, hen kände sig 
förnedrad av detta och avslutade kontakten med psykologen eftersom att det inte kändes rätt 
att förlåta. Bakomliggande faktorer till att man förlät var att man ville vara en god människa. 
Det stärkte också resultatet med påståendet att förlåtelse var en ökad motivation till att 
försonas och känna välvilja mot den andra (McCullough, Worthington och Rachal, 1997). En 
respondent uttryckte bilden av sig själv som en god människa därför förlät hen. 

 Hypotes 2, ”Individer känner empati mot den de förlåter”, bekräftades i studien. Resultatet 
visade dock, att inte alla som förlät kände empati mot den andra, några respondenter beskrev 
det som ytlig förlåtelse. ”Empati är en nödvändighet för att man ska kunna förlåta 
överhuvudtaget” (McCullough, Worthinton & Rachal, 1997). Som beskrivet om den 
intrapsykiska dimensionen fattas i förlåtelse så är den ytlig och då säger man förlåt men 
menar det inte. Ilska och aggression fortsätter att ligga emellan parterna och förlåtelsen blir då 
inte fullkomlig (Baumeister, Exline och Sommer, 1998).  

Resultatet visade att de som valde att förlåta lättare förlät när det gällde en förälder. I 
Tabell 2 ser vi tydligt att just ”pappa-problem” förläts till 100%.  Upptäckten finner inget stöd 
i tidigare forskning och orsakerna till detta kan enbart spekuleras i. Möjligen kan det bero på 
att man har starkare anknytning till sina föräldrar än till andra människor. 
 
 
Icke-förlåtelse 
 
Icke-förlåtelsen visade sig ha flera positiva aspekter såsom, att det gav ett skydd mot 
relationer som inte var ömsesidiga eller till och med farliga, det gav ett medel till att få 
behålla sin integritet, att man kunde bli stärkt av det genom att stå på sin egen sida och att 
genom icke-förlåtelsen hitta sina gränser för vad som är tillåtet att göra mot en och vad som 
inte är det. Det fanns deltagare som kunde släppa de sårade känslorna tack vare valet av icke-
förlåtelsen, då det blev en förändring och man förväntade sig inte framtida svek och 
kränkningar. Tidigare studier har visat att förlåtelsen ökade de aggressiva tendenserna i 
relationer, där det fanns redan innan (McNulty, 2010a, 2010b) och detta bekräftades även i 
denna studie. En deltagare hade upplevt att våldet och de aggressiva utbrotten ökade trots 
flera förlåtelser. Det blev bara värre och värre, enligt henne.  Många upplevde även att den 
andras beteende inte förändrades trots förlåtelsen. En deltagare upplevde att en väns beteende 
var helt på hennes premisser och att det inte skulle bli någon förändring i det trots att de hade 
diskuterat genom det ett antal gånger och genom att inte förlåta kunde hon sätta stopp på 
framtida besvikelser. Lyuobomirsky (2014) bl.a. menar att man inte ska förlåta om det är 
troligt att den andra kommer att upprepa beteendet och man har för avsikt att ha en fortsatt 
kontakt med personen. En deltagare uttryckte till och med rädsla för att ens tänka på att 
förlåta den andre, då det kunde innebära att hon möjligen hade kunnat återförenas med denne. 
Att förlåtelse kan resultera i att den misshandlade går tillbaka till relationen, har visats i 
tidigare forskning (Gordon, Burton & Porter, 2004). 

Hypotes 3. ”Individer stänger av sina empatiska känslor när de väljer att inte förlåta”, 
bekräftades i studien. Till frågan om deltagarna tänkte på hur den andra måste ha mått och hur 
den hade det, svarade samtliga att de inte hade gjort det. Studier om empati visar att den 
emotionella och den kognitiva empatin kan fungera oberoende av varandra (Shamay-Tsoori, 
2011). Tidigare studier har även visat att empatin kan kontrolleras viljemässigt och stängas av 
vid behov (Hodges & Wegner, 1997). Att empatin kan stängas av när man beslutar sig att inte 
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förlåta har den fördelen att man kan reflektera ostört och med distans på situationen, då man 
inte tar hänsyn till den andres mående eller levnadssituation.  
 
 
Jämförelse mellan förlåtelse och icke-förlåtelse 
 
Förlåtelsen och icke-förlåtelsen visade sig vara motsatser till varandra i två bemärkelser, när 
det gäller att ha empatiska känslor mot den andra och att när det gäller att välja ha kvar 
kontakten med den andra. Dock syntes inte den motsatsen som oftast hävdas i tidigare studier 
(se t ex. Baumeister, Exline & Sommer, 1998, Worthington & Scherer, 2004), att man 
fortsätter att grubbla och vara hämndlysten när man väljer att inte förlåta. Många av 
deltagarna, kunde tvärtom släppa de sårade känslorna just tack vare att inte förlåta, då detta 
kunde betyda att man inte behövde förvänta sig framtida kränkningar eller besvikelser av 
samma person. Oavsett om man väljer den ena eller den andra lösningen så måste man ändå 
gå genom en process att bearbeta känslorna. Förlåtelsen i de fall där den andra inte förändrade 
sitt beteende trots förlåtelsen, däremot kunde ses vara stresskapande. Även en ytlig förlåtelse 
kan tänkas ha negativa hälsoeffekter och orsaka en hel del grubblerier. Detta kunde man se i 
de fall där respondenten ångrade sin förlåtelse just på grund av att den andre inte la stor vikt i 
varken den eller i sitt beteende. De som förlät behöll kontakten och de som inte förlät valde 
att bryta kontakten med den andre. 

 I linje med tidigare studier (se McCullough, Worthinton & Rachal, 1997, Zechmeister och 
Romero, 2002) visade det sig att när man väljer att förlåta den andra så känner man empati 
mot denne. En av hypoteserna för denna studie (Hypotes 3.) var därför att ta reda på om man 
stänger av sina empatiska känslor när man väljer att inte förlåta, vilket visade sig bekräftas. 
Samtliga deltagare uppgav att de inte tänkte på hur den andra måste ha mått eller hur den hade 
just då den hade sårat en. Att kunna stänga av sina empatiska känslor kan ses som en hjälp att 
kunna göra en mer riktig bedömning av situationen när man väljer att bryta kontakten med en 
annan. Detta ligger helt i linje med tidigare forskning om empatin (Hodges & Wegner, 1997). 
Medan de flesta av dem som förlät hade empati mot den andre.  

En tydlig skillnad kunde ses i två situationer där man förlät alltid och situationer som inte 
förläts, nämligen ”pappa-problem” och sexuella övergrepp. ”Pappa-problem” förläts utan 
undantag medan sexuella övergrepp inte förläts alls, se Tabell 2. Orsaker till detta kan man 
endast spekulera i, då det inte ingick i studiens syfte och någon ansträngning har inte lagts på 
att ta reda på orsakerna. Dock är det intressant att notera att medlemmar i ens familj tycks 
vara mer angeläget att förlåta än individer i andra typer av förhållanden och möjligen svårare 
att välja att inte förlåta. Sexuella övergrepp tycks vara en så allvarlig kränkning att de inte kan 
förlåtas.  

En till skillnad som syns tydligt är, att förlåtelsen inte var äkta i alla fall, förlåtelsen kunde 
motiveras av att man kunde behålla förhållandet och en del kunde ångra förlåtelsen då den 
inte togs på allvar och det orsakade en känsla av att ha trampat på sig själv hos den som förlät. 
Det yttryckets även att man förlät därför att man var en god människa. Det i sin tur kan tolkas 
som att individen följer mer de sociala mönstren istället för att grunda sitt beslut på det som 
skulle vara bra för en själv. Detta kan även betyda att individen förlåter för att känna sig 
moraliskt överlägsen (se Zechmeister & Romero, 2002). Icke-förlåtelsen ångrades däremot 
inte, utom i ett fall där deltagaren inte förmådde att förlåta samtidigt som hon då gick emot 
sina religiösa övertygelser, vilket i sin tur visar mer att deltagaren kan ha känt dissonans 
genom att gå emot socialiseringen, än att hon skulle ha gått emot sig själv.  
Hypotes 4. ”Såväl förlåtelse som icke-förlåtelse kan fylla positiva funktioner för individen”, 
bekräftades även den, i studien. De båda kunde verka stärkande för individens självkänsla 
beroende på situationen. I de situationer där förlåtelsen kändes rätt och önskvärd förstärktes 
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individens självkänsla av att förlåta. I situationer där det inte hade varit positivt att förlåta, 
medförde icke-förlåtelsen att individens självkänsla och självbild stärktes. Det kunde vara 
situationer där kränkningen var för djup, där den andra inte ansåg sig ha gjort fel och därför 
inte heller var motiverad att förändra sitt beteende eller där det fanns våld och hot med i 
bilden. Deltagarna kände bl. a. att de stod på sin egen sida och icke-förlåtelsen upplevdes som 
ett stöd i att hitta sina gränser för vad som är tillåtet att göra mot en, som en deltagare 
uttryckte det. Där man kände harmoni, kärlek, lycka och fortsatt kontakt i förlåtelsen, kände 
deltagarna styrka, skydd, frihet och en ny början i icke-förlåtelsen. Båda kan anses vara 
positiva för individen, den ena med fortsatt kontakt och den andra där man väljer bort 
kontakten. I äkta förlåtelse väljer man sig själv och den andra, medan ytlig förlåtelse kan 
betyda att man förlorar en del av sin självkänsla. Icke-förlåtelsen betyder att man väljer att stå 
på sin egen sida.  

 Empatin kan ses som ett medel att uppnå det man har valt att göra, förlåta eller inte, då 
den underlättar förlåtelseprocessen och kan väljas att stängas av när man väljer icke-
förlåtelsen, vilket i sin tur stärker det valet. Det fanns en tydlig tendens i studien, att när 
respondenten hade valt det som kändes rätt mot dem själv, oavsett om det var förlåtelse eller 
icke-förlåtelse, så kunde de släppa de sårade känslorna och gå vidare i livet, förutom när det 
blev en konflikt mellan det egna jaget och de religiösa övertygelserna. Medan ett val som inte 
var det rätta mot dem själv kunde betyda fortsatt ilska och grubblerier. 
  
Styrkorna i studien var att deltagarna var från olika åldrar, olika yrken och från olika länder 
med olika religiösa och sociala bakgrunder. På någon deltagare syntes det tydligt att frågan 
om att förlåta avgjordes av de religiösa reglerna och inte av personen själv. Deltagaren som 
tackade nej till intervjun med motivering att förlåtelsen inte ingår i den buddhistiska tron, utan 
är typiskt katolskt, visade även att förlåtelsen har sina rötter i religionen. Deltagarna till live-
intervjuer fick sina frågor några dagar innan, vilket var en styrka, då de fick tänka till innan de 
blev intervjuade och då kunde inte intervjuarens kropps- och ansiktsuttryck ha någon 
påverkan på dem. Till styrkor hör även, att deltagarna verkade vara genuint intresserade av 
ämnet oavsett om det gällde förlåtelsen eller icke-förlåtelsen. De som inte tyckte om ämnet 
tackade nej till studien. Deltagarna hade lätt att prata om sina erfarenheter och tankar och gav 
långa svar till frågorna. Styrkor med live-intervjuer var att deltagarna hade lättare att förmedla 
sina erfarenheter när de blev lyssnade med intresse. Möjligen kände de sig även tryggare att ta 
upp känsliga saker då de kunde känna att det var okej att prata om dem. Live-intervjuerna 
hade även den fördelen att intervjuaren kunde ställa följdfrågor när hon upptäckte att 
respondenten inte såg sin situation med perspektiv, hade fastnat i sina tankegångar eller när 
intervjuaren ville ha bekräftelse om hur denne hade uppfattat svaret. 
Interbedömarreliabiliteten som gjordes visade att författarna var överens om tolkningen. Att 
Cohen’ kappa blev så hög som den blev, beror på att båda författarna hade intervjuer om både 
förlåtelsen och icke-förlåtelsen och därför kände igen temana väl. Deltagarvalideringen, som 
gjordes på tre teman och på funktionerna för respektive ämne, visade sig stämma mycket väl 
med tolkningen av intervjuerna och kan ses som en styrka. Till styrkorna kan även räknas 
författarnas förförståelse om ämnet, då det påverkade vilka frågor som ställdes. Utan en 
förförståelse om ämnet hade det varit svårt att skriva rätt sorts frågor till intervjuguiden, 
speciellt när den var strukturerad. 

Till svagheter kan räknas att studien var relativt liten med endast 30 deltagare. En svaghet i 
studien kan även vara att den sociala önskvärdheten kan ha spelat en roll i hur villigt 
respondenterna var att berätta om förlåtelsen, men mer ovilliga att berätta om icke-förlåtelsen, 
då den inte är lika accepterad i samhället och är nästan tabubelagd. De skrivna intervjuerna 
kan ses som en svaghet, då inga följdfrågor kunde ställas och ibland kunde man se att 
deltagaren inte hade uppfattat frågan rätt. Det kan även spekuleras i om det faktiskt var 
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svårare att svara skriftligt, speciellt när det gällde riktigt svåra upplevelser. Det verkade som 
att det skrivna kändes mer som att man lämnar ut sig, även om det lovades konfidentialitet. 
Deltagarna kan tänkas ha känt att de inte visste hur deras berättelse skulle tas emot och om de 
kunde känna sig accepterade trots berättelsen och deras upplevelser och tankar om den.  
Förförståelsen kan även ses som en svaghet ibland, då forskarna kan bli påverkade av den och 
därför inte håller sig objektiva till ämnet, men medvetenheten om den gjorde att den togs med 
i beräkningen och författarna bemödade sig att behålla sig så objektiva som möjligt.  

Som det visade sig i studien, så hade religionen en stark påverkan på vissa deltagares syn 
på förlåtelsen/icke-förlåtelsen. Förlåtelsen kunde ses som den största gåvan från Gud och det i 
sin tur medför att icke-förlåtelsen kan ses som att man inte tar emot denna gåva. Det fanns 
även deltagare som aldrig valde icke-förlåtelsen pga. sina övertygelser som hon hade fått 
genom andra andliga övningar. En presumtiv deltagare tackade nej till studien pga. att 
förlåtelsen inte finns inom buddhismen. Därför har inte studien generaliseringsbarhet till olika 
religiösa samhällen. Även andra tidsepoker kan vara problematiskt att generalisera studien 
till, då de sociala mönstren varierar från tid till tid. I tidigare samhällen har individerna haft en 
mer kollektiv samvaro i jämförelse med nutiden där det råder en mer individuell levnadsstil. I 
nutiden satsar individerna mer på sin utveckling och sitt psykiska välmående och därför kan 
icke-förlåtelsen ses mer som ett tidstypiskt fenomen för nutiden. 
  
Tidigare studier har visat att okritisk förlåtelse kan grumla klarheten av individens självbild. I 
denna studie kunde man se en tendens att de som tyckte att icke-förlåtelsen var mer en 
självklarhet i vissa fall, speciellt då deras självkänsla låg i vågskålen, hade också lättare att 
förlåta, när det var passande. Förslag på vidare forskning är därför att ta reda på om individer 
med stark självkänsla och en klar självbild har lättare att förlåta, när det är positivt för dem 
och att välja icke-förlåtelse när det är mer lämpligt. Ett av syftena för studien, var att generera 
kunskap så att en eventuell förändring av attityderna till icke-förlåtelsen skulle underlättas. 
Det fanns deltagare som uttryckte att de likväl kunde lämna de sårade känslorna när de väl tog 
beslutet att inte förlåta, men den allmänna synen på icke-förlåtelsen är att man fortsätter att 
grubbla och söka hämnd. Därför skulle det vara behövligt med en större studie om individer 
kan släppa de sårade känslorna när de tar beslutet att inte förlåta. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att både förlåtelsen och icke-förlåtelsen har positiva men 
olika funktioner för individen. Förlåtelsen kan ses som en gåva, som när den ges till rätt 
person i rätt situation, berikar den även givaren, men å andra sidan när den ges okritiskt 
förminskar den givarens självkänsla och grumlar dennes självbild. Studien visade tydligt att 
förlåtelsen inte var positivt i alla situationer och omvänt, att icke-förlåtelsen inte alls 
upplevdes negativt eller stresskapande, snarare tvärtom. Denna studie kan sända en signal till 
samhället att inte förespråka förlåtelsen som den enda lösningen för alla förhållanden och 
situationer, utan att istället erkänna även icke-förlåtelsens positiva funktion. Detta kan komma 
till nytta inom arbeten där man bemöter individer som har upplevt svåra kränkningar.  
 
 

Referenser 
 

Baumeister, R. F., Exline, J. J., & Sommer, K. L. (1998). The victim role, grudge theory, and 
two dimensions of forgiveness. In E. L. Worthington, Jr. (Ed.), Dimensions of forgiveness: 
Psychological research & theological perspectives (ss. 9-27). Pennsylvania: Templeton 
Foundation Press. 

Baumeister, R. F., Stillwell, A. M., & Heatherton, T. F. (1998). Personal narratives about 
guilt: Role in action control and interpersonal relationships. In E. L. Worthington, Jr. (Ed), 



	 18	

Dimensions of forgiveness: Psychological research & theological perspectives (ss. 202-
204). Pennsylvania: Templeton Foundation Press.  

Campbell, J. D. (1990). Self-esteem and clarity of the self-concept. Journal of Personality 
and Social Psychology, 59, 538-549. 

Campbell, J. D., Trapnell, P. D., Heine, S. J., Katz, I. M., Lavallee, L. F., & Lehman, D. R. 
(1996). Self-concept clarity: Measurment, personality correlates, and cultural boundaries. 
Journal of Personality and Social Psychology, 70, 141-156. 

Davis, D. E., Hook, J. N., Van Tongeren, D. R., De Blaere, C., Rice, K. G., & Worthington, 
E. L. Jr. (2015). Making a decision to forgive. Journal of Counceling Psychology, 2, 280-
288. 

Exline, J. J., Baumeister, R. F., Zell, A. L., Kraft, A. J., & Witvliet, C. V. O. (2008). Not so 
innocent: Does seeing one’s own capability for wrongdoing predict forgiveness? Journal 
of Personality and Social Psychology, 3, 495-515.  

Farrow, T. F. D., Zheng, Y., Wilkinson, I. D., Spence, S. A., Deakin, J. F. W., Tarrier, N., … 
Woodruff, W. R. (2001). Investigating the functional anatomy of empathy and forgiveness. 
Neuroreport, 12, 2433-2438.   

Gordon, K. C., Burton, S., Porter, L. (2004). Predicting the intentions of women in domestic 
violence shelters to return to partners: Does forgiveness play a role? Journal of Family 
Psychology, 2, 331-338. 

Ho, M., & Fung, H. (2011). A dynamic process model of forgiveness: A cross-cultural  
perspective. Review of General Psychology, 15, 77-84. 

Hodges, S. D., & Wegner, D. M. (1997). Automatic and controlled empathy. In W. Ickes 
(Ed.), Empathic accuracy (ss. 311-334). New York: Guilford Press.  

Jeter, W., & Brannon, L. (2016). Perceived  and actual effectiveness of coping strategies 
used when forgiving. Counseling and Values, 61, 176-191. 

Kvale, S., & Brinkman, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (ss. 245-246). Lund: 
Studentlitteratur.  

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: Att låta en värld öppna sig.  
 Stockholm: Liber AB. 
Luchies, L. B., Finkel, E. J., McNulty, J. K., & Kumashiro, M. (2010) The doormat effect: 

When forgiving erodes self-respect and self-concept clarity. Jornal of Personality and 
Social Psychology, 98, 734-749. 

Lyuobomirsky, S. (2014). The myths of happiness: What should make you happy, but                    
doesn’t, what should’t make you happy, but does. (ss. 70-71). New York: Penguin books. 

Marty, M. E. (1998). The ethos of Christian forgiveness. In E. L. Worthington, Jr. (Ed.), 
Dimensions of forgiveness: Psychological research & theological perspectives (ss. 9-27). 
Pennsylvania: Templeton Foundation Press. 

McCullough, M. E. (2008). Beyond revenge: The evolution of forgiveness instinct. (ss. 112-
133) San Francisco, CA: Jossey-Bass.  

McCullouch, M. E., Worthington, E. L., & Rachal, K. C. (1997). Interpersonal forgiving in 
close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 321-336.  

McNulty, J. K. (2010). Forgiveness increases the likehood of subsequent partner trangressions 
i marriage. Journal of Family Psychology, 24, 787-790. 

McNulty, J. K. (2010). The dark side of forgiveness: The tendency to forgive predicts 
continued psychological and physical aggression in marriage. Personality and Social 
Psychology Bulletin, 37, 770-783.  

McNulty, J. K., & Russel, V. M. (2016). Forgive and forget, or forgive and regret? Whether 
forgiveness leads to less or more offending depends on offender agreeableness. Personality 
and Social Psychology Bulletin, 42, 616-631. 



	 19	

Raj, P., Elisabeth, C. S., & Padmakumari, P. (2016). Mental health through forgiveness: 
Exploring the roots and benefits Cogent Psychology, 3. 

Sened, H., Yovel, J., Bar-Kalifa, E., Gadassi, R., & Rafaeli, E. (2017). Now you have my 
attention: empathic accuracy pathways in couples and the role of conflict. Emotion, 17, 
155-168. 

Shamay-Tsoori, S. G. (2011). The neural bases for empathy. The Neuroscientist, 17, 18-24. 
Stackhouse, M. R. D., Ross, R. J., & Boon, S. D. (2016). The devil in details: Individual 

differencies in unforgiveness and health correlates. Personality and Individual 
Differencies, 94, 337-341. 

Strelan, P., McKee, I., & Feather, N. T. (2015). Why and how forgiving benefits victims: 
Post-trangression offender effort and the mediating role of deservingness judgements. 
European Journal of Social Psychology, 46, 308-322.  

Strelan, P., & Van Prooijen, J.-W. (2013). Retribution and forgiveness: The healing effects of 
punishing for just deserts. European Journal of Social Psychology, 43, 544-553. 

Wade, N. G., & Worthington, E. L. (2003). Overcoming interpersonal offences: Is 
forgiveness the only way to deal with unforgiveness? Journal of Counceling & 
Development, 81. 

Worthington, E. L. Jr., & Scherer, M. (2004). Forgiveness is an emotion-focused coping 
strategy that can reduce health risks and promote health resilience: Theory, review and 
hypoteses. Psychology and Health, 19, 385-405.  

Worthington, E., Witvliet, C., Pietrini, P., & Miller, A. (2007). Forgiveness, health, and 
well-being: A review of evidence for emotional versus decisional forgiveness, 
dispositional forgivingness, and reduced unforgiveness. Journal of Behavioral 
Medicine, 30, 291-302. 

Zechmeister, S., & Romero, C. (2002). Victim and offender accounts of interpersonal 
conflict: Autobiopgraphical narratives of forgiveness and unforgiveness. Journal of 
Personality and Social Psychology, 82, 675-686.  

 


