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Forgiveness – Concept and Method in Social Work 

Barbro Svens 

Ersta Sköndal Högskola 

 

Abstract 
Aim: this paper is a report of a concept analysis of forgiveness and its practice within the 

social work area. Background: worldwide interest in and funding for forgiveness research has 

brought about a body of knowledge from many disciplines that could be clinically useful to 

social work. At this time forgiveness interventions are used in social work in other countries, 

primary in the USA. The social workers in the Scandinavian countries need to focus on this 

important area of inquiry. Method: forgiveness was explored from a philosophical perspective 

and from forgiveness interventions from a variety of areas suitable for social work. Concept 

analysis was used to identify the concept of attributes, antecedents and consequences. A total 

of twelve works from both disciplines was included in the analysis. Findings: a clear 

definition of forgiveness emerged from the analysis. Forgiveness has three primary attributes. 

First, is the forgoing or letting go of a negative response (resentment) that resulted from a 

hurt. Secondly, is the giving of a positive response to the offender, that is, changing a negative 

judgement of the offender to a more positive one. Thirdly, forgiveness is not the same as 

reconciliation. Forgiveness is within the victims control but reconciliation needs the 

cooperation of the offender. Forgiveness is also different from forbearance, pardoning, 

excusing and forgetting. Forgiveness is suitable as a method in the Scandinavian social work, 

within a variety of areas; with children, families, alcohol abusers among others. Conclusion: a 

clear definition and understanding of forgiveness is needed to educate social workers on 

beginning interventions in this area. Conceptual and theoretical work is needed in social work 

to promote knowledge development in this area.  

 

Keywords: concept analysis, forgive, forgiveness interventions, social work, forgiveness and 

philosophy. 
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Bakgrund 

Inledning 

Religioner och andliga traditioner har i århundraden undervisat om förlåtelse och vikten av att 

förlåta sina medmänniskor. Inom kristendomen är det nästan att uppfatta som ett krav; om ni 

inte förlåter så ska ni inte heller bli förlåtna. De flesta har säkert blivit lärda av sina föräldrar 

att man ska förlåta. Andra personer som säkerligen uppmanat oss att förlåta är våra lärare. 

Idag är det inte bara föräldrar, lärare och präster som förespråkar förlåtelse. Inom 

populärpsykologin är förlåtelse numera ett välkänt begrepp. Några kända personer som idag 

lyfter fram vikten av att förlåta är bland annat: Oprah Winfrey, Dr Phil, Mia Törnblom och 

Brandon Bays (Bays är grundare av RESAN-terapin som i stort sett går ut på att man ska 

förlåta för att uppnå själslig och fysisk hälsa). Andra förespråkare är nyandliga rörelser och 

läror såsom: The Secret, A Course In Miracles med flera.  

Forskning om förlåtelse pågår på olika håll i världen, men främst i USA. Där har man 

också inrättat förlåtelseinstitut. International Forgiveness Institute vid University of 

Wisconsin-Madison grundades år 1994. Deras syfte är att sprida information om förlåtelse 

samt att utveckla auktionsorienterade program. The Forgiveness Studies Institute i 

Kalifornien, Santa Cruz har valt att forska kring bland annat följande frågeställningar: Vad 

betyder det att förlåta? Kan man verkligen glömma smärtan från det förflutna och komma in i 

ett mer kärleksfullt förhållande till det som varit? Hur ska man försvara sig själv från framtida 

kränkningar? Vilka hinder för att förlåta finns det? Vad är verkningarna av förlåtelsen för alla 

inblandade? Är det okay att inte förlåta? Ett tredje institut är Campaign for Forgiveness 

Research som är beläget i Alexandria, Virginia.  

Enligt Frederic Luskin, doktor vid Stanford University påbörjades forskningen om 

förlåtelse i slutet av 1980-talet och man kunde redan i slutet på 1990-talet påvisa positiva 

effekter. Studierna visar förlåtelsens effekter i förbättrande av relationer samt förbättrandet av 

människors psykologiska och fysiska hälsa. Förlåtelse har kunnat minska ilska, depression 

och stress samt leda till en större känsla av optimism, hopp, medkänsla och självförtroende 

(Luskin, 1999). 

Caroline M Angel, verksam vid University of Pennsylvania, lyfter fram en undersökning 

om relationen mellan förlåtelse och posttraumatiska stressymptom hos offer som blivit utsatta 

för rån och inbrott. Angel menar att det finns ett tydligt samband mellan förlåtelse och 

minskad posttraumatisk stress. De brottsoffer som har förmågan att förlåta gärningsmannen 
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får en stressreducering. Hennes undersökningar faller inom ramen för reparativ rättvisa (RJ: 

Reparative Justice) (Brottsförebyggande rådet, 2006). 

Förlåtelse kan vara ett redskap i konflikthantering eller så kan man se det som ett moraliskt 

fenomen. Under 1990-talet väcktes det ett intresse för begreppet förlåtelse och dess funktion 

som ett politiskt och diplomatiskt redskap. Det kanske mest kända är Sannings- och 

Försoningskommissionen i Sydafrika under ledning av Desmond Tutu. Men vi minns även att 

Jeltsin bad om ursäkt för Sovjetunionens brott, Tony Blair bad om förlåtelse för att 

Storbritannien lät en miljon irländare svälta ihjäl och i Sverige har regeringen bett samer och 

de tvångssteriliserade om ursäkt samt bett om förlåtelse för baltutlämningen med mera. Men 

inte bara inom politiken utan även inom olika akademiska diskurser så har det växt fram ett 

intresse för begreppet förlåtelse, dess innebörd och funktion. Psykologer, filosofer, teologer, 

etiker, sociologer med flera intresserar sig för förlåtelse utifrån sin teoribildning (Heberlein, 

2002, s. 185-186).  

Varför behövs förlåtelse i socialt arbete? 

Förlåtelse är inte bara ett moraliskt fenomen eller ett redskap i konflikthantering. Idag 

använder man sig också av förlåtelse som en terapeutisk metod. I länder såsom: Irland, USA, 

Australien, Korea, Hong Kong med flera, använder man sig av förlåtelsemetoder för att hjälpa 

människor som varit utsatta för svek, kränkningar eller övergrepp. Förlåtelsemetoder används 

inom en mängd olika problemområden och forskning visar att de har positiva, signifikanta 

effekter för klienterna. Förlåtelse som begrepp och metod är däremot ett oprövat fält inom det 

skandinaviska sociala arbetet och jag tror att vi har mycket att lära oss angående detta. I detta 

kapitel vill jag därför lyfta fram några som förespråkar förlåtelse från ett 

socialarbetarperspektiv.  

Elaine Walton, Ph. D., från School of Social Work vid Brigham Young University skriver i 

tidskriften Clinical Social Work en artikel om terapeutisk förlåtelse. Hon säger att det numera 

finns många empiriska undersökningar om förlåtelse inom terapi som visar på framgångsrikt 

behandlande av en mängd förhållanden och problem såsom depression, skuld, äktenskapliga 

problem, sexuella övergrepp, tvångshandlingar, obotliga sjukdomar och familjerelaterade 

problem (Walton, 2005, s. 193-194). 

Tidskriften Research on Social Work Practice presenterar en metaanalytisk undersökning 

över processbaserade förlåtelsemetoder av Lundahl Brad W, Roberts K Daniel, Stevenson 

Ryan och Taylor Mary Jane. Undersökningen gjordes vid institutionen för socialt arbete vid 

Utah Universitet. Syftet med undersökningen var att se vilken påverkan förlåtelsemetoder har, 
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som är designade att hjälpa individer som har lidit på grund av svek, kränkningar eller 

övergrepp. Förlåtelse kan hjälpa individer att uppnå ökat hopp, positiva känslor samt en 

minskning av negativa känslor, tankar och beteenden. Vid undersökningen jämfördes 14 

publicerade rapporter över processbaserade förlåtelsemetoder som alla inkluderade en 

jämförelsegrupp. Resultatet blev följande: alla som deltog i förlåtelseinterventioner förlät i 

högre utsträckning, fick förbättrad självkänsla och mindre negativa effekter. Dessa positiva 

effekter befanns stabila och bevarade i uppföljningsstudierna. I resultatet framkom också att 

individuella interventioner är mer effektfulla än gruppinterventioner samt att en del 

förlåtelsemetoder är överlägset bättre än andra (Lundahl, Roberts, Stevenson, Taylor, 2008, s. 

465-478).  

Marjorie Baker, professor vid avdelningen för socialt arbete vid Wright State University, 

Dayton Oklahoma har skrivit om förlåtelse vid livets slutskede i tidskriften Journal of Social 

Work in End of Life & Palliative Care. Baker lyfter fram socialarbetarens betydelse när det 

gäller att ta fram och erbjuda goda och välfungerande psykosociala metoder med patienter och 

deras familjer vid vård i livets slutskede. Baker understryker vikten av att de professionella 

inom den palliativa vården har ett helhetsperspektiv. Därför är det viktigt att ta upp patientens 

bekymmer rörande till exempel familjerelationer samt förlåtelse och försoningsfrågor (Baker, 

2005, s. 83-84).  

I artikeln beskriver hon ett fall där en patient önskade försoning med sin yngsta dotter och 

hur hon då som mastersutbildad socialarbetare svarade på det och erbjöd en 

förlåtelseintervention för honom och hans familj. Patienten anförtrodde socialarbetaren att han 

ville få kontakt med dottern och få en chans till förlåtelse och försoning innan han dog. 

Socialarbetaren ordnade en familjeintervention och patienten fick uppleva att bli försonad 

med henne på sin dödsbädd (a.a. s. 86-93). Baker avslutar sin artikel med uppmaningen att 

socialarbetare bör tränas mer när det gäller psykosocial bedömning och utvärdering samt 

metoder inom palliativ vård. Socialarbetare behöver förbättra sin kompetens när det gäller 

döende patienter och deras familjer, speciellt när det gäller komplexa psykosociala frågor 

såsom förlåtelse, olösta familjekonflikter och andlighet (a.a. s. 93-94). 

Tidskriften Theory Into Practice beskriver en förlåtelsemetod för lågstadiebarn. Gruppen 

som arbetat fram modellen har arbetat i 15 år med att designa förlåtelsemetoder för varierande 

målgrupper. Gruppen består av två professorer i psykologi: Elisabeth A Gassin vid Olivet 

Nazarene University och Robert D Enright vid University of Wisconsin-Madison samt 

Jeanette A Knutson som arbetar vid International Forgiveness Institute. Metoderna har 

implementerats i olika grupper såsom: offer för sexuella övergrepp, studeranden i konflikt 
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med sina föräldrar, drogmissbrukare, mentalt sjuka patienter och cancersjuka patienter. 

Genom sitt arbete har de sett att förlåtelsemetoder minskar depression och aggressioner samt 

ökar positiva psykologiska egenskaper som hopp och självkänsla (Enright, Gassin, Knutson, 

2004, s. 323). 

Modellen de nu utvecklat är för lågstadiebarn i innerstäder som varit utsatta för åtminstone 

tre olika faktorer som hotat deras välmående, nämligen: fattigdom, rasism och utsatthet för 

våld. Dessa förhållanden gör att barnen har ökade sannolikheter för att utveckla problem 

såsom depressioner, ångest och vrede. Detta kan sedan i sin tur utvecklas till psykiska 

sjukdomar och våldsamt beteende. Målsättningen med arbetet är att det ska tjäna som en 

läkning för barn som lider av vrede med alla dess konsekvenser men också förebygga 

utvecklandet av psykiska problem och relationsproblem. Som ett resultat av detta menar de att 

barn som deltagit i förlåtelseutbildning borde ha kunskap och förmåga att ha harmoni i sina 

egna liv och att också föra det vidare till andra. Förlåtelse har omedelbara fördelar med en 

förbättrad känslomässig hälsa, men den har även vidare effekter när de sedan som vuxna kan 

interagera i ömsesidig respekt (a.a. s. 325). Deras modell är byggd på den övertygelsen att 

reducering av vrede är förlåtelsens viktigaste effekt och att en minskning av vrede leder till 

reducerad depression och ångest, till större framgång i skolarbetet och till ett mera harmoniskt 

socialt beteende (a.a. s. 321).  

I tidskriften Journal of Religion & Spirituality in Social Work skriver Marietta Jaegar Lane 

en artikel om hur hon efter en lång tid kunde förlåta den man som kidnappat och mördat 

hennes sjuåriga dotter Susie. I artikeln berättar hon om den långa och mödosamma kamp detta 

innebar, en process som tog flera år. Det som motiverade henne att vilja förlåta var förutom 

hennes kristna tro också en psykologisk insikt om att hat inte är hälsosamt. Hon hade sett i sitt 

eget liv, hos familjemedlemmar och vänner, vilken ohälsa och olycka som bitterhet och 

oförlåtelse innebär. Hon poängterar att hon inte vill låtsas eller påstå att förlåtelse är enkelt 

(Lane, 2004, s. 159-164). 

 
Because we are human, we need time and space to process all our feelings and heal to forgiveness. When 

we do forgive, we are not condoning the act that has been done – I will never say that kidnapping my 

daughter is okay with me! Forgiveness is not forgetting – in fact it is precisely because we cannot ever 

forget what has been done, that we must learn to forgive, so that we will not remain enslaved to a past 

event that can never be undone and will be our own undoing unless we can move on with our lives in a 

healthy, caring and peaceful manner. Forgiveness is the only way we can set ourselves free to do so (a.a. 

s. 164). 

 

 

Lane förtydligar att förlåtelse inte innebär ansvarsfrihet. För kidnapparens eget bästa så 

behöver han bli hållen ansvarig för sina handlingar. Lane vill med sin berättelse visa på 
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betydelsen av att man förlåter för sin egen skull, att må bra och kunna gå vidare i sitt liv (a.a. 

s. 167). Lane har nu i 27 år arbetat med anhöriga till mordoffer i organisationen Murder 

Victims Families for Reconciliation (MVFR). Hennes slutsats är följande: 

 
All victims have a valid right to the normal, initial human response of anger, hatred and even a desire for 

revenge, but those who continue to retain a vindictive mindset, however justified they feel, only give the 

offender another victim -  themselves. They become embittered and unhappy: the quality of their lives, 

their health and their relationships diminish (a.a. s. 169). 

 

 

Tidskriften Social Work tar i julinumret 2002 upp en artikel om förlåtelse skriven av Kam-

Shing Yip. Yip uppmanar socialarbetarna som profession att lyfta fram och inkludera 

förlåtelse, både i det sociala arbetes värderingar och i det praktiska arbetet. När det gäller det 

sociala arbetets värderingar så menar Yip att värderingar såsom jämlikhet och rättvisa aldrig 

kommer att uppfyllas utan förlåtelse. Vidare skriver hon att i det praktiska sociala arbetet så 

kan frigörande (eng. empowerment) och styrkeperspektiven (att stärka klienten: som person, 

hans resurser mm) aldrig förverkligas utan förlåtelse. Yip vill inskärpa socialarbetarnas behov 

av att förespråka frigörelse, motståndskraft och förlåtelse, eftersom våra samhällen möter allt 

svårare trauman såsom terrorism med mera (a.a. s. 331). 

 
To regain their self-image and competence, oppressed people may have to forgive and let go of the deep-

seated anger and resentment caused by their life-long oppression. Similarly, in clinical practice, anger and 

hostility are the major obstacles in marital and family therapy. Without forgiveness, the wound and hurt 

in marital conflict or family violence can never fully heal (a.a. s. 331). 

 

 

Det finns naturligtvis kritik gentemot förlåtelse i det kliniska arbetet. Ett exempel på det är 

Bass och Davis som 1994 gav ut boken The Courage to Heal. I sin bok beskriver de hur offer 

för sexuella övergrepp kan finna vägar till helande. Bass och Davis har en kritisk inställning 

till förlåtelse som terapeutisk metod. Deras definition av förlåtelse är att det består i att sluta 

vara arg, att inte längre hålla förövaren ansvarig och att inte längre söka efter gottgörelse. De 

menar att förlåtelse är en förolämpning mot överlevare av till exempel misshandel. De anser 

också att förlåtelsen förnekar och förminskar validiteten av offrets känslor. 

 
Trying to forgive is a futile shortcut to the healing process…Forgiveness is not the grand prize, it is only a 

by product. And it is not even a very important one (Bass & Davis, 1994, s. 162). 

 

Om man är positivt eller negativt inställd till att använda förlåtelse som metod i kliniskt arbete 

är beroende av hur man ser på begreppet förlåtelse. Överlag så är det väldigt få människor 

som är emot själva idén att förlåta andra, men däremot så är man inte överens om vad det 

betyder och innebär. Ser man förlåtelse som synonymt med försoning eller att ha överseende 
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med förseelser så är det ganska uppenbart att man ställer sig negativ till att använda sig av 

förlåtelse i det kliniska arbetet. Hur man ser på begreppet förlåtelse bestämmer hur man 

kommer att använda sig av det.   

Som Walton nämnde så finns det idag många empiriska undersökningar om förlåtelse som 

visar på ett framgångsrikt behandlande av många förhållanden och problem som vi 

socialarbetare möter i vårt arbete. Problemområden som nämnts i detta kapitel har varit: 

depression, skuld, äktenskapliga problem, sexuella övergrepp, tvångshandlingar, obotliga 

sjukdomar, familjerelaterade problem, studeranden i konflikt med sina föräldrar, 

drogmissbrukare, mentalt sjuka patienter, cancersjuka patienter samt barn med 

aggressionsproblematik.  

Förlåtelsemetoder syftar först och främst till att hjälpa människor som har lidit på grund av 

svek, kränkningar eller övergrepp. Förlåtelse kan hjälpa dessa att uppnå ökat hopp, positiva 

känslor samt en minskning av negativa känslor, tankar och beteende. Förlåtelse ger förbättrad 

självkänsla, minskad ångest, depression och aggressioner. Förlåtelsen verkar också 

förebyggande emot utvecklandet av psykiska problem och relationsproblem. Enrights modell 

visade även på att barnen fick större framgång i skolarbetet och ett mer harmoniskt socialt 

beteende. Förlåtelse har alltså omedelbara fördelar med förbättrad känslomässig hälsa men 

även vidare effekter när man kan interagera mera respektfullt i sociala relationer. 

Av ovannämnda orsaker så anser jag att det är viktigt att lyfta fram begreppet och se på 

dess möjligheter och vilken innebörd det skulle kunna vara för oss socialarbetare i 

Skandinavien. Precis som Yip nämnde så tror jag att vi socialarbetare som profession behöver 

inkludera förlåtelse, både i det sociala arbetes värderingar och i det praktiska arbetet. Baker 

poängterade också att socialarbetare behöver tränas mer när det gäller psykosocial bedömning 

och utvärdering. Socialarbetare behöver förbättra sin kompetens när det gäller komplexa 

psykosociala frågor såsom förlåtelse, olösta familjekonflikter och andlighet. Varför man inte 

använt sig av förlåtelse som metod i det skandinaviska sociala arbetet kan vara att man 

kopplar begreppet förlåtelse till ett religiöst begrepp. En annan orsak kan vara att begreppet är 

oklart, man tror exempelvis att förlåtelse innebär att släta över eller att glömma.  
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Problem, syfte och frågeställningar 

Problem 

I denna studie är syftet inte att undersöka de uppnådda effekter av förlåtelse som forskningen 

klart påvisat. Jag vill istället undersöka begreppet förlåtelse samt lyfta fram olika 

förlåtelsemetoder som är lämpliga för socialt arbete. Genom en begreppsanalys så vill jag 

undersöka vad begreppet förlåtelse innebär och klargöra skillnaden mellan närliggande 

begrepp såsom försoning, att be om ursäkt med mera. Vidare vill jag se vilka skillnader som 

finns inom filosofin och det kliniska arbetet när det gäller synen på förlåtelse. Sedan 

forskningen om förlåtelse på riktigt kom igång i slutet på 1980-talet så har man numera inom 

forskarvärlden nått en större begreppsenighet. I äldre filosofisk litteratur så kan man däremot 

se att det finns en ganska så stor oenighet om vad förlåtelse innebär, varför man ska förlåta 

och så vidare.   

Förutom förståelse för själva begreppet så är det viktigt för oss socialarbetare att ha 

kännedom om olika förlåtelsemetoder. Förlåtelse som metod är lämpligt för det sociala 

arbetets olika delområden: familj, individ, beroendeproblematik, offer för kriminalitet och 

våld, offer för sexuella övergrepp, för den enskilda människans frigörelse och välbefinnande, 

för vård i livets slutskede, inom skolan för barn som växer upp i utsatta förhållanden med 

flera. Förlåtelse har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för offer att hantera och övervinna sin 

smärta och att kunna fokusera på framtiden. Förlåtelse är en metod inte bara för den enskilda 

individen och familjen utan i allra högsta grad även en metod för samhällsarbete; att skapa 

fredliga och harmoniska samhällen.  

Min syn på förlåtelse är att det alltid är rätt att förlåta. Förlåtelsen bör dock vara frivillig 

och får aldrig vara ett krav. Man förlåter för sin egen skull, för att må bra. Genom att lämna 

bitterhet och hämnd bakom sig så kan man gå vidare i livet. Förlåtelse är inte samma sak som 

försoning. Försoning förutsätter att den felande inser sin skuld och ångrar sig. Förlåtelse kan i 

bästa fall leda till försoning men det är inte alltid önskvärt, möjligt eller ens någonting 

eftersträvansvärt, i synnerhet om offret kan råka illa ut igen. Förlåtelse är inte heller 

detsamma som att glömma, ursäkta eller att ha överseende med någons felaktiga handling. 

Min erfarenhet är att man inom det skandinaviska sociala arbetet idag, inte har full 

förståelse för begreppet förlåtelse; vad det innebär, hur man förlåter och varför man 

överhuvudtaget ska förlåta. Därför vill jag i mitt arbete klargöra detta begrepp och lyfta fram 

förlåtelsen som metod. För att kunna använda sig av begreppet i socialt arbete är förståelsen 

för innebörden avgörande. Förstår man detta begrepp fel kan det i värsta fall ha förödande 
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effekter för klienterna. I det professionella arbetet är det viktigt att kunna erbjuda klienterna 

adekvata och välfungerande metoder. Jag menar att förlåtelse är en sådan metod. Jag menar 

också att förlåtelse som begrepp är essentiellt för socialarbetare att känna till och behärska. 

Syfte 

Mitt syfte med undersökningen är att få insikt i vad begreppet förlåtelse betyder. Jag vill 

sträva efter att få klarhet, tydlighet och avgränsning i begreppet förlåtelse och dess 

närliggande begrepp. Jag vill också lyfta fram olika sätt att se på förlåtelsen eftersom man inte 

alltid är överens om förlåtelsens innebörd. Förlåtelsemetoder kan användas för en mängd 

olika klientgrupper och med olika syften för vad man vill uppnå. Därför vill jag presentera 

några av dem för att visa hur man i det kliniska arbetet använder sig av förlåtelse. Jag vill visa 

på deras variationsrikedom och mångfald men även på deras användbarhet för det 

skandinaviska sociala arbetet. 

Frågeställningar 

Vad innebär begreppet förlåtelse? 

Vilka är de olika synsätten på förlåtelse?  

Hur använder man sig av förlåtelse i det kliniska arbetet? 
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Förlåtelse och dess närliggande begrepp 

Begreppet förlåtelse är omgärdat av en hel del synonymer som ofta blir sammanblandade med 

varandra. För att få en tydligare skillnad mellan begreppen så följer här en kort 

sammanfattning från två ordböcker; Oxford Dictionary of English samt Nationalencyklopedin.  

Synonymer 

Förlåtelse: Oxford Dictionary of English beskriver förlåtelse som att sluta vara förargad 

gentemot någon för en oförrätt, ett fel eller ett misstag. Man hyser inte heller längre en önskan 

att straffa dem för oförrätten, felet eller misstaget.  

Försoning: fred och god gemenskap återställs mellan två söndrande parter 

(Nationalencyklopedin). Återupprätta vänliga relationer och lösa konflikter. Två synsätt som 

kan bli förenliga, till exempel hoppet att kristendomen och feminismen kan bli förenliga. 

Ursprungligen från latinska consiliare som betyder föra samman (Oxford Dictionary of 

English, 2003, s. 1471).  

Benåda: efterskänka eller mildra straff för någon, utanför eller efter det normala rättsliga 

förfarandet (Nationalencyklopedin). Upphävande av lagliga konsekvenser för en förseelse 

eller domslut och underförstått också från skuld (Oxford Dictionary of English, 2003, s. 

1278).  

Överseende: uppvisande av tålamod som beror på bättre vetande. Till exempel: hon var 

mild och överseende mot barnen (Nationalencyklopedin). Att acceptera ett beteende som 

anses vara moraliskt fel. Man godkänner eller sanktionerar någonting med motvilja (Oxford 

Dictionary of English, 2003, s. 361). 

Ursäkta: ge ursäkt för en viss handling. Man ber om ursäkt för ett olämpligt beteende eller 

ett misslyckande. Används ofta som en artighetsfras (Nationalencyklopedin). Försöka minska 

på skulden till ett fel eller en oförrätt, man försöker rättfärdiga det skedda (Oxford Dictionary 

of English, 2003, s. 605).  

Glömma: av misstag förlora något ur minnet (Nationalencyklopedin). Misslyckas med att 

komma ihåg (Oxford Dictionary of English, 2003, s. 678).  

Absolution: en person tillsägs syndernas förlåtelse (Nationalencyklopedin). Man avlöser en 

persons skuld, skyldigheter eller straff. En kyrklig deklaration över att ens synder har blivit 

förlåtna (Oxford Dictionary of English, 2003, s. 6). 

Antonymer  

Bitterhet: kan beskrivas som en särskild nedstämd eller hatisk känsla vållad av missräkningar 

(Nationalencyklopedin). Känna eller visa vrede, vara sårad eller harmfull på grund av dåliga 
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erfarenheter eller på grund av orättvis behandling (Oxford Dictionary of English, 2003, s. 

170). 

Oförsonlig: man är inte beredd att ge efter för att återställa en vänskaplig relation. 

Synonymer till oförsonlig är obeveklig och omedgörlig (Nationalencyklopedin). Ovilja eller 

att man vägrar att ändra uppfattning eller komma överens om någonting (Oxford Dictionary 

of English, 2003, s. 908).    
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Metod 

Filosofisk uppslagsbok beskriver begreppsanalys som följande: 

 
Klarläggande av ett begrepps innebörd genom angivande av de kännetecken som ingår i detta begrepps 

innehåll. Många filosofer i modern tid har ansett att analys av vissa för naturligt förhållningssätt och 

vetenskapen utmärkande grundbegrepp är den vetenskapliga filosofins viktigaste eller enda legitima 

uppgift (Marc-Wogau, 1984, s. 37).  
 

 

Begreppsanalysen har alltså syftet att klargöra ett begrepps betydelse. Det finns en rad olika 

modeller för att arbeta med begreppsanalys. Många av dem har sin bas i språkvetenskap eller 

inom filosofin. De språkvetenskapliga modellerna arbetar i stor utsträckning med ordböcker, 

etymologiska lexikon (förklarar ordens ursprung) och synonymordböcker för att få en djupare 

förståelse. De filosofiskt orienterade modellerna går tillbaka till olika filosofers texter kring 

begrepp. De problematiserar, visar på alternativa tolkningar och klargör vilka konsekvenser 

olika tolkningar kan få. Som exempel kan nämnas italienaren Francesco Alberoni som 

behandlat begreppen förälskelse och kärlek (Alberoni 1983) och Lars Sundman som skrivit 

om god död i sin doktorsavhandling (Sundman 2001) (Segesten, 2006, s. 90-91). 

  Segesten beskriver de grundläggande dragen i hur man gör en begreppsanalys. Innebörden 

i ett begrepp förtydligas genom att man synliggör dess karaktäristika (eng. attributes). Genom 

att tydliggöra vad som karaktäriserar ett visst begrepp blir det tydligt vad begreppet innebär 

och vad det inte innebär (a.a. s. 90). Detta görs genom att väga samman generella och 

specifika karaktäristiska till ett hanterligt antal. Därefter undersöks om karaktäristiska har en 

bestämd ordning eller bildar något mönster. Efter detta återvänder man till 

ursprungsmaterialet för att leta efter sådant som är en förutsättning för begreppet (eng. 

antecedents). Många begrepp existerar bara om vissa förutsättningar är uppfyllda och 

förutsättningarna är därför en viktig del av förståelsen av begreppet. Till sist återvänder man 

ytterligare en gång till ursprungsmaterialet för att leta efter sådant som ger konsekvenser av 

begreppet (a.a. s. 94). Efter dessa tre steg gör man en beskrivning av begreppets 

karaktäristiska med dess förutsättningar och konsekvenser (a.a. s. 95).  
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Den engelske språkforskaren Charles Kay Ogden ville åskådliggöra förhållandet mellan 

uttryck, begrepp och referens enligt följande figur som ofta kallas Ogdens triangel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Ogdens triangel; modell för förhållandet mellan uttryck, begrepp och referens 

(Föllesdal, Wallöe, Elster, 2001, s. 253). 

 

 

Begreppsanalys bör ses som en process med förmåga till anpassning av att koncept förändras 

över tid, beroende på dess kontext och användning. Förlåtelse som begrepp har förändrats 

över tid och förändras fortsättningsvis. Det har utvecklats från ett religiöst begrepp till ett 

kulturellt och politiskt såväl som till ett kliniskt begrepp. Framför allt så har 

interventionsforskningen lagt till ännu en betydelse till begreppet förlåtelse, nämligen den 

terapeutiska förlåtelsen. Vilket innebär att man förlåter för sin egen skull, för att må bra och 

kunna gå vidare med sitt liv efter kränkningar och övergrepp. Den terapeutiska förlåtelsen har 

filosoferna generellt missat. De diskuterar förlåtelse främst utifrån ett moraliskt perspektiv. 

Båda perspektiven är naturligtvis relevanta och nödvändiga.  

 

 

 

Begrepp 
(Föreställning, idé, 

mening, intension) 

Uttryck (Term, 

språklig beteckning) 

Referens (Företeelse i 

verkligheten, 

extension) 

Refererar till 

Faller in under Uttrycker 
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Urval 

Den kvalitativa studien innefattar en paradox i den meningen att undersökaren å ena sidan ska 

försöka samla in förutsättningslösa beskrivningar, helt enkelt vara lyhörd och så ”objektiv” 

som möjligt. Å andra sidan behöver undersökaren vara inläst och ha en förkunskap om ämnet 

för att överhuvudtaget kunna göra en god undersökningsdesign och analys (Larsson, Lilja, 

Mannheimer, 2005, s. 101). 

För att kunna genomföra en god kvalitativ studie började jag därför med att läsa in mig på 

ämnet förlåtelse från lite olika perspektiv:  

 

Bråkenhielm, Carl-Reinhold (1987). Förlåtelse - En filosofisk och teologisk analys.  

Dahl, Per Arne (2004). Allt som är värdefullt har ett pris, förlåtelse som livskraft. Dahl 

arbetar som präst och terapeut och är verksam i Norge. 

Heberlein, Ann (2005). Kränkningar och förlåtelse. Förutom förlåtelse så diskuterar 

Heberlein även offer och förövare samt det onda och de onda. Hon diskuterar ämnet förlåtelse 

utifrån ett etiskt och filosofiskt perspektiv. 

Peterson, Birgit (1999). Förlåtelse. Peterson diskuterar förlåtelse utifrån praktikerns 

perspektiv, nämligen från sina erfarenheter i det psykoanalytiska arbetet med klienter.  

Tutu, Desmond (1999). Ingen framtid utan förlåtelse. Tutus bok om förlåtelse är skriven från 

ett samhälleligt och teologiskt perspektiv men man kan också till viss mån säga att den har ett 

politiskt perspektiv.  

 

Nästa steg var att undersöka tidigare forskning och vilka forskningscentra det finns i ämnet. 

De två största forskningsinstituten i USA är: International Forgiveness Institute vid University 

of Wisconsin-Madison samt Campaign for Forgiveness Research som finns i Alexandria, 

Virginia. Därefter sökte jag på orden ”forgive” och ”forgiveness” från olika databaser med 

kriterierna: full text, artiklar från 1990-2009 samt peer reviewed. Följande blev resultatet: 

Cinahl: 146 träffar på forgiveness och 28 träffar på forgive. Medline: forgiveness 103 träffar 

och forgive 26 träffar. Academic Search Elite: forgiveness 537 träffar och 128 träffar på 

forgive. Socindex: forgiveness 311 träffar och forgive 79 träffar. Vidare så sökte jag utifrån 

dessa databaser efter förlåtelsemetoder (på engelska: forgiveness intervention) som är 

lämpliga för socialt arbete och som alla är peer reviewed. (Detta gäller inte det sistnämnda 

programmet (nr 9) som är från International Forgiveness Institute.) Här följer några av de 

program som hittades i ovanstående databaser: 
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1. Förlåtelse vid behandling av personer med alkoholproblem. (Forgiveness in the Treatment 

of Persons with Alcohol Problems).  

2. Terapeutisk förlåtelse: utvecklande av en modell i syfte att stärka offer utsatta för sexuella 

övergrepp. (Therapeutic forgiveness: developing a model for empowering victims of sexual 

abuse).  

3. Förlåtelsemetod för kinesiska barn från Hong Kong, sårade av mellanmänskliga relationer. 

(Forgiveness intervention with Hong Kong Chinese children hurt in interpersonal 

relationships). 

4. Förlåtelse som en copingstrategi för skolelever när det gäller att hantera effekterna av att ha 

blivit mobbade. (Forgiveness as a coping strategy to allow school students to deal with the 

effects of being bullied). 

5. Självförlåtelse för personer utsatta för våld inom hemmet. (Domestic violence survivors 

and self forgiveness).  

6. Förlåtelsemetod: tillämpning för delat föräldraskap efter skilsmässa. (Forgiveness 

Intervention Model: Application to Coparenting post-divorce). 

7. Emotionsfokuserad parterapi och hur man underlättar förlåtelsen. (Emotion-focused 

couples therapy and the facilitation of forgiveness). 

8. Beslutsbaserad förlåtelsemetod inom inter-generations familjeterapi. (The use of a 

decision-based forgiveness intervention within intergenerational family therapy). 

9. Förlåtelsens resa: ett utbildningsprogram för personer vid livets slutskede. (The Journey of 

Forgiveness: An Educational Program for Persons at the End of Life). 

 

Jag har valt att översätta termen forgiveness intervention till förlåtelsemetod och det är den 

benämningen jag övergripande kommer att använda mig av.  

Eftersom det finns en viss oenighet i begreppet förlåtelse vill jag lyfta fram olika synsätt 

och perspektiv på förlåtelsen. De filosofiska texterna lyfter fram förlåtelsen ur ett moraliskt 

perspektiv och oftast också förlåtelse som en ömsesidig process, det vill säga att båda parterna 

medverkar. Den terapeutiska förlåtelsen lyfter fram de positiva effekter som förlåtelsen ger 

och att förlåtelse kan vara både en ömsesidig och en självständig process. I mitt arbete har jag 

därför valt att presentera både det filosofiska och det terapeutiska perspektivet. 

Ett stort antal brittiska och angloamerikanska filosofer har diskuterat förlåtelsebegreppet 

sedan slutet av 1980-talet med utgångspunkt i Joseph Butlers uppfattning om förlåtelse som 

övervinnande av bitterhet hos den förlåtande. 
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Forgiveness is the foreswearing of resentment directed toward another who has done one moral injury or 

harm (Butler, 1914, s. 120). 

 

 

Utifrån Butlers definition så menar många filosofer att förlåtelse innebär att komma över 

bitterhet eller andra negativa känslor som offret hyser för den som felat. De flesta anser också 

att det är nödvändigt att offret ändrar åsikt om förövaren. Alla som jag presenterar i detta 

arbete har sin utgångspunkt i Butlers definition. De svenska filosofer som skrivit om förlåtelse 

utifrån detta perspektiv är Carl-Reinhold Bråkenhielm och Ann Heberlein. Förutom dessa två 

svenska verk har jag valt att uteslutande diskutera endast brittiska och angloamerikanska 

filosofiska texter för att en avgränsning är nödvändig men även för att den forskning kring 

förlåtelse som bedrivits i ämnet i huvudsak är från dessa länder. Förutom Bråkenhielm och 

Heberlein har jag därför valt att lyfta fram Jeffrie G Murphy och Joram Graf Haber samt 

Margaret Holmgren och Trudy Govier. Murphy och Haber tillhör de som starkast ifrågasätter 

värdet av att förlåta och Holmgren och Govier argumenterar starkt för värdet att förlåta. Dessa 

filosofer hänvisar många till i sina texter. 

Förlåtelsemetoder jag valt att analysera är: Förlåtelse vid behandling av personer med 

alkoholproblem. Beslutsbaserad förlåtelsemetod inom inter-generations familjeterapi. 

Förlåtelsens resa: ett utbildningsprogram för personer vid livets slutskede. Förlåtelsemetod: 

tillämpning för delat föräldraskap efter skilsmässa. Förlåtelsemetod för kinesiska barn från 

Hong Kong, sårade av mellanmänskliga relationer. Terapeutisk förlåtelse: utvecklande av en 

modell i syfte att stärka offer utsatta för sexuella övergrepp. 

Ovanstående metoder är alla lämpliga för det sociala arbetets verksamhetsområden. De 

skiljer sig från varandra på lite olika sätt eftersom de är riktade till olika målgrupper och med 

olika syften för vad man vill uppnå. Genom att välja ut dessa så vill jag visa på deras 

mångfald och variationsrikedom samt visa hur man använder sig av förlåtelse i det kliniska 

arbetet. Nämnas bör att de flesta som utvecklat förlåtelsemetoder har först studerat filosofisk 

litteratur för att få en klarhet i vad begreppet förlåtelse innebär. Det är den grund de flesta står 

på. Utifrån det har förlåtelsebegreppet och metoden utvecklats i ett nära samspel mellan 

forskning och kliniskt arbete. 

I begreppsanalysen kommer jag att analysera de filosofiska texterna samt 

förlåtelsemetoderna. Analysen utgår från Segestens modell med karaktäristiska, 

förutsättningar och konsekvenser och syftar till att besvara frågeställningen; vad innebär 

begreppet förlåtelse? Utifrån den frågeställningen så är det min ambition att få en så bred 

uppfattning om begreppet som möjligt.  
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Objektiviteten i kvalitativ forskning ökar inte om undersökaren försöker vara distanserad. 

Distans garanterar bara distans (Patton, 1990, s. 480). Utgångspunkten är istället att bemöda 

sig om att så noga som möjligt redovisa data och de mönster som där framträder. Från dessa 

data presenteras sedan välgrundade tolkningar och perspektiv. Detta bör vara så tydligt att 

läsaren kan bedöma hur dessa resultat ska uppfattas (a.a. s. 483). Pattons synsätt blir min 

strävan i analysarbetet, nämligen att så noggrant som möjligt redovisa data. Genom att 

problematisera, visa på alternativa tolkningar och klargöra vilka konsekvenser olika 

tolkningar kan få så blir metoden analytisk men med deskriptiva och normativa inslag.    
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Filosofiska texter 

Nedan beskrivs sex stycken filosofiska texter om förlåtelse. Först lyfter jag fram två svenska 

författare: Carl-Reinhold Bråkenhielm och Ann Heberlein. De kritiska rösterna företräds av 

Jeffrie G Murphy och Joram Graf Haber. Margaret Holmgren och Trudy Govier representerar 

förlåtelsens försvarare. De skriver alla utifrån Butlers definition; förlåtelse innebär att 

övervinna bitterhet. I den filosofiska kontexten så ses förlåtelsen som ett moraliskt fenomen. 

Under vissa förutsättningar ses förlåtelsen som moralisk och under andra som omoralisk. En 

del villkorar även förlåtelsen, det vill säga, vissa krav bör vara uppfyllda innan man förlåter. 

Heberlein, Murphy och Haber företräder den villkorliga förlåtelsen medan Bråkenhielm, 

Holmgren och Govier företräder den villkorslösa förlåtelsen.   

Carl-Reinhold Bråkenhielm 

Carl-Reinhold Bråkenhielm beskriver i sitt verk, Förlåtelse – en teologisk och en filosofisk 

analys, förlåtelsen som en remotiverande handling. Denna handling syftar till att avvärja en 

oönskad situation genom att stimulera uppkomsten av en ny och mer önskvärd situation. 

Förlåtelsen avvärjer således en konflikt mellan två parter. Upprinnelsen till behovet att förlåta 

är oftast att en part, A har skadat en annan part, B. Dessa känslor tar sig ofta uttryck i ett 

moraliskt omdöme: A: s handling var orätt! A vädjar då till B att förlåta A. Förlåtelse är alltså 

enligt Bråkenhielm en remotiverande handling i en moralisk konfliktsituation (Bråkenhielm, 

1987, s. 26). Bråkenhielm utgår här från att A ska be B om förlåtelse för den orätt som A 

begått. Det är bra om så sker men Bråkenhielm tar inte upp någonstans i sitt verk vad B ska 

göra om inte A ber om förlåtelse. Är B då utelämnad till att vänta på att detta inträffar och hur 

länge ska B vänta? Bråkenhielm ser förlåtelsen som att det alltid är den felande som tar 

initiativet, han tar inte en enda gång upp den möjligheten att B själv på egen hand kan förlåta 

A utan att denne medverkar.  

Bråkenhielm definierar vidare förlåtelse som en urskuldande (ansvarsfri) förlåtelse och en 

erkännande förlåtelse. Erkännande förlåtelse inbegriper ett erkännande: min handling var orätt 

och en föresats: jag ska inte göra så igen. Därutöver fyller han ut begreppen ytterligare till en 

negativ och/eller positiv förlåtelse. Negativ betyder befrielse från och positiv betyder befrielse 

till (a.a. s. 26-48). 

Den urskuldande förlåtelsen innebär att den felande inte kan anses vara moraliskt ansvarig 

eller att den felande är ansvarig men att det finns förmildrande omständigheter. Detta synsätt 

kan gälla till exempel små barn, gravt förståndshandikappade eller i vissa fall kriminella om 

man har en deterministisk syn (arv och social miljö är orsaken till kriminalitet) (a.a. s. 27). Jag 
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ser en fara med den urskuldande förlåtelsen och det är att man fråntar människor deras ansvar. 

Man ser dem inte som klandervärda och tar dem därmed heller inte på allvar. Är inte detta att 

ha en nedvärderande syn på andra människor? Detta synsätt är närmare begreppet överseende 

som innebär fördragsamhet, tålamod och förståelse. Förlåtelse bör vara ett erkännande av att 

ett fel har begåtts och att det är den felandes ansvar. Läggs inte det ansvaret på den felande är 

det att ha överseende. Det finns förstås situationer där det finns förmildrande omständigheter 

men den skyldige bör inte fråntas sitt ansvar. 

Den erkännande förlåtelsen förutsätter alltid moraliskt ansvar utan inskränkning. 

Människan uppfattar sig själv som ett aktivt subjekt som genom sin vilja och sitt handlande 

kan bestämma sitt handlande (a.a. s. 28). Som tidigare nämnts så inbegriper den erkännande 

förlåtelsen ett erkännande: min handling var orätt och en föresats: jag ska inte göra så igen. 

Tilldelning av förlåtelse innebär då en bekräftelse av erkännandet och föresatsen. Detta kallar 

Bråkenhielm för det minimala förlåtelsebegreppet (a.a. s. 32). 

Negativ förlåtelse innebär att man försöker övervinna negativa känslor såsom hat, bitterhet 

och fientlighet som en oförrätt uppväckt hos en medmänniska men man söker också efter 

befrielse från skuld. Vidare kan man be om förlåtelse för att bli befriad från ett felaktigt 

livsmönster eller som befrielse från straff (a.a. s. 42). Detta ska inte förväxlas med 

straffeftergift som är benådning i ordets juridiska bemärkelse (a.a. s. 41). Den väsentliga 

skillnaden är att man som myndighet kan benåda men som människa kan man förlåta. 

Positiv förlåtelse betyder att bli befriad till någonting. Man vill bevara en gemenskap. 

Genom att förlåta så bekräftar den förlåtande den förlåtnas värde och värdighet som han 

ifrågasatt genom oförrättelsen. Denna form av förlåtelse innebär inte nödvändigtvis ett 

återupprättande av en personlig gemenskap mellan de två parterna, inser Bråkenhielm. Han 

skiljer mellan en positiv förlåtelse som söker en återupprättelse av en personlig gemenskap 

och en positiv förlåtelse som enbart söker en moralisk gemenskap. Den senare formen innebär 

då en ömsesidig bekräftelse av värde och värdighet. Uttrycken att söka upprättelse och att 

söka en god vilja kan tolkas som uttryck för den typen av förlåtelse som syftar till en moralisk 

men inte nödvändigtvis en personlig gemenskap (a.a. s. 47-48). Bråkenhielms uttryck positiv 

förlåtelse innebär med andra ord försoning. 

Är rätten att förlåta endast exklusivt knuten till dem som direkt drabbas av en oförrätt? Nej, 

menar Bråkenhielm den föreställningen kan knappast upprätthållas. Den eller de personer som 

på ett särskilt sätt kan identifiera sig med de drabbade kan få del i deras rätt i att förlåta. 

Denna förmåga till identifikation är i regel större mellan människor som står varandra nära. 

Det är skillnad om man har en anonym relation till någon eller en personlig relation till någon 
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(a.a. s. 52-53). Denna åsikt delar inte Heberlein helt utan hon menar att fullständig förlåtelse 

är att den felande blivit förlåten av alla som är i position att förlåta. Förlåtelse innebär då att 

andra inblandade än det direkta offret förlåter istället för offret. Var och en kan bara förlåta 

den skada som tillfogats dem. Trots dessa invändningar tror Heberlein ändå att en 

ställföreträdande bön om förlåtelse kan ha stort symboliskt värde och tjäna som upprättelse, 

men däremot anser hon att det är orimligt att förlåta den skada som någon annan drabbats av 

(Heberlein, 2005, s. 44-45). 

Förlåtelse handlar inte alltid bara om något som sker mellan två eller flera personer. 

Reflexiv förlåtelse betyder självförlåtelse. Om en annan människa än den som direkt blivit 

skadad kan förlåta en förövare genom att identifiera sig med honom så kan också jag förlåta 

mig själv en oförrätt genom att identifiera mig med den jag skadat, säger Bråkenhielm. Vidare 

säger han att oförmåga att förlåta sig själv beror med andra ord på oförmågan att identifiera 

sig med den man gjort illa. Slutligen kan oförmågan att förlåta sig själv bottna i en nödtorftig 

kamouflerad självförhävelse. När det går upp för mig att jag verkligen gjort en annan 

människa illa, så kan jag med min högt uppskruvade värdering av min egen person ”aldrig 

förlåta mig själv” (a.a. s. 53- 54). Här vill jag tillägga att självförlåtelse inte alltid handlar om 

att man skadat andra. Det kan också vara insikten om att man skadat sig själv, exempelvis 

genom försummelse av sig själv och sina behov. Detta kan till exempel vara aktuellt vid 

missbruk av droger och alkohol. Man har på något vis brustit i ansvaret att ta hand om sig 

själv och det kan vara en nog så svår insikt att ta till sig. Det finns ingen annan att skylla på, 

utan jag är den som ansvarar för min olycka och belägenhet. 

Däremot är det viktigt att fråga sig om det alltid är moraliskt riktigt att förlåta sig själv när 

man skadat andra? Inte om självförlåtelse ska ses som en flykt från att söka förlåtelse från den 

som förorättats. När vi orättvist skadat en annan människa så bör vi i första hand söka hennes 

förlåtelse, säger Bråkenhielm. Därför är det inte moraliskt rätt att förlåta sig själv om man inte 

först direkt ber den förorättade om förlåtelse. Men har man inte den möjligheten på grund av 

att personen till exempel är död så är det förstås moraliskt rätt att förlåta sig själv, säger han 

(a.a. s. 54-55). Här kan jag bara hoppas att han också anser att det är rätt att förlåta sig själv 

om man söker förlåtelse och gottgörelse men motparten vägrar att förlåta. Man kan ändå 

förlåta sig själv sedan man sett sitt ansvar och sin skuld och uppriktigt ångrat det man gjort.  

Bråkenhielm har den uppfattningen att det alltid är rätt att förlåta och att alla människor är 

förlåtliga. Han är alltså för den villkorslösa förlåtelsen. Så här säger han om den: 
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Det är inte moraliskt klandervärt att förlåta ens grova oförrätter förutsatt att denna förlåtelse förenas med 

en medvetenhet om och känsla för den oförrätt som blivit begången. Förtvivlad vrede kan med andra ord 

förenas med en förlåtelse som bekräftar även deras människovärde som begått grymma illdåd. Förlåtelse 

behöver inte alla gånger vara liktydigt med att avhålla sig från all vrede. Däremot kan det vara liktydigt 

med både en bekräftelse av moralisk kritik och en strävan att hävda den förlåtnes värdighet som människa 

(a.a. s. 61-62). 

 

 

Det är inte vår förmåga att förlåta i sådana sammanhang som kan vara moraliskt tveksam utan 

det att vi inte skulle vara medvetna om och upprörda över den kränkning som begåtts.  

Förlåtelsen hör hemma i alla sammanhang och Bråkenhielm menar att om man tar sin 

utgångspunkt i människovärdesprincipen och den grundläggande normen om alla människors 

lika rättigheter så finns det skäl att hävda förlåtelse som ett ideal också i det politiska livet - 

även om det är svårare att förverkliga än i privatlivet (a.a. s. 84). 

Förutom att förlåtelse är en handling så definierar Bråkenhielm förlåtelsen som ett uttryck 

för en dygd, nämligen dygden att älska. I den utsträckning man älskar så förlåter man också 

(a.a. s. 65). Heberlein kritiserar denna uppfattning då hon menar att detta kan skuldbelägga 

offret. Hon befarar att kärleksbudskapet riskerar att bli människofientligt om det förstås som 

att vi måste älska den som skadat oss, att offret genom sin förlåtelse och kärlek ska omvända 

och förvandla förövaren från ondska till godhet. Det kan tolkas som att gärningsmannens 

ondska är beviset för att vi andra brustit i kärlek. Genom att älska och förlåta den som skadat 

oss så förväntas vi krossa ondskan (Heberlein, 2005, s. 26). Jag menar att det i första hand är 

för vår egen skull som vi ska älska den som gjort oss illa, för att vi ska komma ifrån bitterhet 

och hat som i längden skadar oss själva. Genom att älska så övervinner vi hatet och 

bitterheten. 

Sammanfattning  

Förlåtelse är en remotiverande handling som syftar till att avvärja en oönskad situation genom 

att stimulera uppkomsten av en ny och mer önskvärd situation. Förlåtelsen avvärjer en 

konflikt mellan två parter. Förlåtelsen är bilateral, vilket betyder att det är en tydlig skillnad 

på vem som är offer och vem som är förövare. Bråkenhielm delar in förlåtelsen i fyra 

definitioner: (1) förlåtelse som urskuldande (ansvarsfrihet) förlåtelse. (2) Erkännande 

förlåtelse (moraliskt ansvar) min handling var orätt och en föresats: Jag ska inte göra så igen. 

(3) Negativ förlåtelse innebär att övervinna känslor av hat, bitterhet och fientlighet samt 

befrielse från skuld och straff. (4) Positiv förlåtelse innebär att eftersträva en moralisk eller 

personlig gemenskap. Fullständig förlåtelse är möjlig; den eller de personer som på ett särskilt 

sätt kan identifiera sig med de drabbade kan få del i deras rätt i att förlåta. Förlåtelse hör 
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hemma både i det privata och i det offentliga. Självförlåtelse är moraliskt rätt när vi bett den 

skadade om förlåtelse. För Bråkenhielm är förlåtelsen villkorslös och en dygd.  

Ann Heberlein 

Ann Heberlein har i sin doktorsavhandling, Kränkningar och förlåtelse, gjort en gedigen 

analys över förlåtelsebegreppet. Hennes definition över vårt behov av att förlåta är att det 

uppstår på grund av en konflikt mellan två eller flera individer, orsakad av ett svek eller en 

kränkning (a.a. s. 11). Hon ansluter sig till uppfattningen att förlåtelse innebär att släppa 

känslor av bitterhet och att dessutom ändra ett tidigare negativt omdöme om den förlåtne. 

Hennes ambition är inte att ta fasta på den kritik som finns mot förlåtelsen som sådan, utan att 

ta fasta på de invändningar som finns emot förlåtelsens förmodat höga värde i alla situationer 

(a.a. s. 14-15).  

Heberlein lyfter fram att det är avgörande att betrakta förlåtelse som ett begrepp förknippat 

med klander, ansvar och krav. Hon menar att vi underkänner människor om vi beaktar dem ur 

stånd att ta ansvar för sig själva och sina handlingar, som oförmögna att göra medvetna och 

ansvarsfulla val. Detta är att underkänna människan och frånta henne hennes mänskliga 

värdighet (a.a. s. 25-26). Förlåtelsens innebörd i en religiös kontext skiljer sig från en mer 

allmänmänsklig förlåtelse, menar hon. Förlåtelse i religiösa sammanhang ser hon snarast som 

en kravlös gåva och ett uttryck för kärlek medan den i ett sekulärt sammanhang snarast 

förknippas med begreppet moraliskt klander, en aktiv handling som man kan välja att utföra 

eller avstå ifrån. Den senare typen av förlåtelse anser hon att man kan ange skäl för och emot. 

Den religiöst färgade synen med förlåtelsen som gåva kan man inte argumentera emot, menar 

hon.  

Heberlein skiljer också, som Bråkenhielm, på det att förlåtelse inte är detsamma som 

straffeftergift. Det är möjligt att den som blivit misshandlad kan förlåta förövaren men ändå se 

det som självklart att han ska straffas. Men till skillnad från Bråkenhielm anser Heberlein att 

förlåtelse hör till människans privata sfär. Då vi reparerar skador och kränkningar på den 

offentliga arenan är våra verktyg snarare straff, skadestånd och böter snarare än förlåtelse 

skriver hon (a.a. s. 30). Bråkenhielm vänder sig emot sådana argument och menar att om man 

tar sin utgångspunkt i människovärdesprincipen och den grundläggande normen om alla 

människors lika rättigheter så finns det skäl att hävda förlåtelse som ett ideal också i det 

politiska livet - även om det är svårare att förverkliga än i privatlivet (Bråkenhielm, 1987, s. 

84). Jag menar att överallt där människor finns, verkar och handlar så finns det alltid ett 
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ansvar, även i offentliga sammanhang. Där övergrepp och kränkningar begås så finns också 

ett behov av förlåtelse. 

Heberlein argumenterar för att begreppen förlåtelse och försoning bör hållas åtskilda. Hon 

menar att ett återupprättande av en brusten relation snarare är en möjlig konsekvens av 

förlåtelsen och inte dess innebörd. Försoning kan ske efter att förlåtelse inträffat men det är 

inte nödvändigt (Heberlein, 2005, s. 31).  

Förlåtelse ses överlag som en process som sker över tid med bearbetning av känslor och 

tankar. Detta anser även Heberlein men vill ändå inte utesluta möjligheten att förlåtelse även 

kan vara en punktuell handling. I det ögonblick orden ”jag förlåter dig” uttalas så händer 

något avgörande. Oavsett hur lång tid personen behövt på sig för att kunna säga detta så 

förändras situationen mellan parterna när dessa ord uttalas. Detta yttrande konstituerar 

förlåtelse på samma sätt som ”jag lovar” konstituerar ett löfte. Förvisso kan löften svikas men 

icke desto mindre är de giltiga i det ögonblick de uttalas. Avsikten är att förlåta, i det 

ögonblick orden uttalas är de ärliga och uppriktiga. Alltså kan förlåtelse under rätt 

förhållanden fungera som en talakt men hon förtydligar att detta ingalunda är en uttömmande 

beskrivning av förlåtelsen (a.a. s. 37). Talakten är däremot inte nödvändig för förlåtelsen, vore 

den det skulle man inte kunna förlåta en person som dött eller som man inte längre har 

kontakt med. Däremot så kan dessa två former; process och performativ akt vara förbundna 

med varandra. Förlåtelse kan börjas med en talakt, avslutas med en talakt eller saknas helt och 

hållet (a.a. s. 38). 

Förlåtelse i en klassisk uppfattning bygger på ett samspel mellan offer och förövare till 

skillnad från självständig förlåtelse. Dessa begrepp har Heberlein hämtat från Trudy Govier 

som beskrivit dem i artikeln ”Forgiveness and The Unforgivable” från år 1999. Självständig 

förlåtelse (unilateral process) innebär att förlåtelsen i huvudsak är offrets sak. Det är offret 

som blivit skadat och kränkt. Därför är det också offret som är berättigat att välja att förlåta 

eller att avstå från att förlåta. Skillnaden mellan perspektiven är alltså att i den klassiska 

förlåtelsen deltar båda parterna men i den självständiga är endast offret aktivt (a.a. s. 42). Jag 

menar att det ultimata är det klassiska scenariot, men i de fall där förövaren inte inser sin 

skuld eller vill ta sitt ansvar är man som offer hänvisad till den självständiga förlåtelsen. Det 

handlar enligt min mening inte om att ett perspektiv är fel och det andra är rätt.  

I det klassiska scenariot finns dock två ytterligare distinktioner, nämligen ömsesidig och 

bilateral förlåtelse. I den bilaterala förlåtelsen är det lätt att skilja på vem som är offer och 

vem som är förövare. Men verkligheten är förstås inte alltid så enkel. I den ömsesidiga 

förlåtelsen så delar bägge inblandade parter på ansvaret för det inträffade. Insikten i att man 
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delvis själv har skuld i det inträffade kan vara en hjälp i förlåtelseprocessen ( a.a. s. 45). Detta 

är nog så vanligt i de flesta av våra vardagliga konflikter och relationsproblem. 

Heberlein vill ändå uppmärksamma det faktum att kränkningar kan relativeras och 

bortförklaras i den ömsesidiga förlåtelsen. Hon menar att makt är en viktig faktor att ta med i 

beräkningen vid ömsesidig förlåtelse, det kan vara frestande för den som begått det största 

felet att skylla sitt misstag på den andre. Ett underlåtande eller en felaktig handling kan 

förklara en annan men inte ursäkta den (a.a. s. 45-46).  

Att inse sitt eget ansvar är inte alltid det lättaste; vad är mitt ansvar och vad är den andres? 

Jag tror att det är viktigt att reflektera över detta, i synnerhet när anklagelserna och angreppen 

haglar över en. Har en av parterna dessutom en maktposition över den andre så är risken stor 

att skuldfördelningen kan bli orättvis. Den svagare parten kanske inte alltid har styrka att 

hävda sin rätt och sina gränser och då blir förlåtelsen problematisk. Vad händer när man tar 

ansvar för sådant som inte är ens eget? Blir man på något vis underkuvad den andre och blir 

relationen verkligen upprättad när förlåtelsen inte var ärlig från början?  

Ett tredje begrepp som Heberlein hämtat från Govier är kvasiförlåtelse. Utifrån det 

begreppet diskuterar hon vem som ska förlåta, den direkt drabbade eller även andra? 

Kvasiförlåtelse eller fullständig förlåtelse för fler personer in i bilden. Heberlein menar att fler 

personer än den direkt drabbade kan bli berörda av ett våldsbrott. Det finns flera offer vid 

kränkningar än det direkt uppenbara. Dessa indirekta offer kan bara förlåta den smärta och 

förlust som drabbat dem själva. Kvasi
1
 ska förstås som delvis eller istället för. För att 

förlåtelsen ska bli fullständig måste samtliga inblandade förlåta (a.a. s. 64-65).   

 Angående självförlåtelse så resonerar Heberlein som så att när en individ förlåter sig själv 

så upphör han eller hon att känna skuld och skam – att klandra sig själv. Självförlåtelse 

inbegriper således andra känslor; skam, självförakt och kanske självhat att bearbeta och 

komma över än vid mellanmänsklig förlåtelse. Självförlåtelse är dock en senare fråga – 

insikten i den egna skulden och ansvaret för sina egna handlingar måste komma före en 

eventuell självförlåtelse. Den som inte upplever skuld eller tar på sig sitt ansvar för sina 

handlingar, ens för sig själv, förlåter inte sig själv. Han ägnar sig åt att ursäkta sitt beteende 

(a.a. s. 240-241,245). Självförlåtelse handlar framför allt om att få tillbaka en skadad 

självrespekt. Det är därför viktigt att inte bara förövaren utan också offret kan förlåta sig själv 

för det inträffade och därmed sluta klandra sig själv. Förövaren å sin sida kan befria sig från 

                                                 
1
 Enligt Svenska Akademiens ordlista så betyder kvasi sken-, oäkta eller halv (Svenska Akademiens ordlista, 

1998, s. 468). Kvasi ska däremot i detta sammanhang förstås i enlighet med Heberleins benämning: delvis eller 

istället för. 
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sitt förflutna och sina onda handlingar, utan att negligera de fel han begått, så att han kan göra 

gott och bättre i framtiden (a.a. s. 244-245). 

Att förlåta är alltid en bön, en vädjan och kan aldrig vara ett krav skriver Heberlein. 

Förlåtelse är ett moraliskt arbete med moraliska, viljemässiga och känslomässiga aspekter och 

en av de viktigaste komponenterna i processen är ansvarstagande. Att be om förlåtelse bör 

innebära ett erkännande av skuld och ansvar samt en försäkran om att uppfylla ansvar. Detta 

för att undvika att förlåtelsen rättfärdigar ett oacceptabelt beteende och blir en flykt ifrån 

ansvar. I förlåtelsen betraktas den förlåtne som ansvarig, som en person med förmåga att 

handla ansvarigt. Detta innebär att den som blir förlåten bör ha gett den förlåtande en 

anledning att tro att han eller hon har förmåga att ta ansvar – även om tidigare handlingar 

indikerar något annat. I förlåtelsen upphör offrets bitterhet och skam, medan den förlåtnes 

skuld lyfts av. Bitterhet tillhör de reagerande attityder som betraktas som involverande, vilket 

innebär att de är en inbjudan till dialog och att föremålet för bitterheten betraktas som en 

moralisk agent (a.a. s. 227-228). 

Om det är så att man väljer att förlåta någon så är våra känslor A och O. Vad har då våra 

känslor med förlåtelse att göra? Väldigt mycket håller de flesta filosofer med om. Heberlein 

formulerar det så här: 

  

Att vara förlåtande eller icke-förlåtande är att inta en attityd till omvärlden, ett sätt att hantera konflikter, 

motgångar och kränkningar. Förlåtelse handlar om känslor och attityder, i relation till den som handlat 

felaktigt, till det egna värdet och till kränkningen. Den känsla som absolut oftast nämns i samband med 

förlåtelse är bitterhet (a.a. s. 52-53). 

 

 

En tydlig uppfattning om förlåtelsens innebörd är att förlåtelse innebär att övervinna den 

bitterhet som uppkommit som en konsekvens av en kränkning eller ett svek. Heberlein skriver 

att utmärkande för bitterhet är att den är en moralisk känsla. Det innebär att den uppkommer 

som en reaktion på en avsiktlig och undvikbar handling. Berättigad bitterhet är ett uttryck för 

individens respekt för sig själv, sina medmänniskor och samhällets gemensamma moral. 

Bitterhet kan också sägas vara en självvärderande känsla genom dess nära relation till 

självrespekt. Det finns goda skäl att uppleva bitterhet efter en oförrätt. Bitterheten kan vara 

sund, naturlig och en moraliskt riktig reaktion. Trots detta finns det skäl att bearbeta och 

övervinna sin bitterhet på grund av dess negativa konsekvenser både för den förbittrade och 

för den person som bitterheten riktas emot. En förbittrad människa kan bli isolerad och 

egocentrisk, upptagen av tankar på hämnd och hindrad i sin utveckling och i sina relationer 

(a.a. s. 59). 
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Den andra innebörden av förlåtelse är att ändra ett tidigare moraliskt omdöme om en 

individ eller en handling. Heberlein ser detta som en rimlig och logisk konsekvens av att inte 

längre känna vrede eller bitterhet. Man accepterar förövaren som en person och ser denne i ett 

nytt, fördelaktigt ljus. Då man upphör att känna vrede och bitterhet över att man blivit 

orättvist och kränkande behandlad av en annan person bör rimligtvis även attityden i 

förhållande till denna person ändras. Om den inte gör det så finns det skäl att ifrågasätta om 

bitterheten verkligen övervunnits. Däremot behöver förlåtelse inte innebära att den förlåtne 

åter accepteras i den förlåtandes liv. Heberlein summerar förlåtelsens innebörd så här:  

 

A förlåter B för handlingen H om: 

1. A uppfattar H som en kränkning. 

2. A aktivt övervinner de negativa moraliska känslor gentemot B som uppkommit på 

grund av H, och A som en följd av detta ändrar sitt tidigare negativa omdöme 

angående B till ett mer positivt omdöme (a.a. s. 63).  

 

Heberlein ansluter sig ändå inte till den villkorslösa förlåtelsen som Bråkenhielm gör. Hon är 

rädd att förlåtelse under vissa omständigheter inte befriar ur offerskap utan snarare förlänger 

känslan av att vara offer. I synnerhet är det viktigt att ta hänsyn till offrets eventuella 

skamkänslor för att undvika att förlåtelse sker utifrån en felaktig uppfattning om skuld. Hon 

menar att det finns situationer där man inte bör förlåta. Individer som genom sina handlingar 

ifrågasatt både offrets och sitt eget personskap är inte lämpliga att förlåta. Hennes förslag är 

att vid sådana situationer är en objektiv attityd att föredra framför förlåtelse. Det innebär att 

förövaren betraktas av offret som något som ska hanteras, snarare än någon att stå i relation 

till. I en manipulativ relation tas offrets makt ifrån henne eftersom hon inte betraktas som en 

person. Den objektiva attityden som offret då kan inta innebär inte bristande respekt, våld 

eller tvång mot förövaren utan präglas av likgiltighet. Heberlein menar att en person som intar 

en objektiv attityd i relation till den som skadat och kränkt henne intresserar sig för sin egen 

överlevnad och handlar utifrån sin egen självrespekt, inte utifrån en önskan om att skada, 

kränka eller hämnas (a.a. s. 228-235).                   

 Den mest eftersträvansvärda attityden bör vara likgiltighet – den individ som skadade mig 

betyder inte längre något för mig. Jag hanterar honom genom att stänga honom ute ur mitt liv 

(a.a. s. 239). När en människa beter sig på ett sådant sätt att han förlorar sitt personskap är han 

oförlåtlig, eftersom förlåtelse sker mellan två personer, mellan två subjekt. Onda människor 

behandlar sina offer som objekt och därför är den korrekta responsen på en ond handling att 
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inta den objektiva attityden, menar Heberlein. Hon lyfter vidare fram att förlåtelsen måste 

komma ur en egen och äkta övertygelse om att den felande är värdig min förlåtelse. Den 

individ som inte har förmåga att hantera det förtroende och det ansvar som förlåtelsen 

innebär, är heller inte förmögen att ta emot förlåtelse (a.a. s. 245-246).       

 Här anser jag att Heberlein bortser från värdet av den självständiga förlåtelsen som inte 

förutsätter att förövaren medverkar eller att han ens behöver känna till att han blir förlåten. I 

den ömsesidiga förlåtelsen så förutsätts det att båda parter inser sin skuld och i den bilaterala 

förlåtelsen att förövaren inser sin skuld. Intressant är dock att Heberlein anser att man måste 

göra sig förtjänt av förlåtelse, man måste vara värdig att ta emot den för att få den. Hon 

skriver att förlåtelsen är en gåva som ska ges till människor som vet att hantera den som den 

skatt den är, varsamt och med vördnad (a.a. s. 247). Här instämmer jag med Heberlein att man 

självklart inte ska säga till en människa som inte inser sin skuld eller ångrar sig att ”jag 

förlåter dig”. Däremot kan jag på egen hand välja att besluta att förlåta honom utan att det 

någonsin behöver komma till hans kännedom.  

Heberlein förtydligar vidare vad hon menar med att inta en objektiv attityd. Att ha en 

objektiv attityd inför någon innebär att betrakta honom eller henne som något som ska 

hanteras eller klaras av – och inte som någon att ha en relation till. De objektiva attityderna är 

utestängande till skillnad från de involverande som inbjuder till gemenskap. Objektiva 

attityder behöver inte vara utan känslor; det är möjligt att känna avsky, rädsla och till med 

kärlek och ömkan inför den person man intar en objektiv attityd till. De reagerande känslor 

som uttrycker delaktighet och engagemang i personen, exempelvis bitterhet och förlåtelse är 

dock bannlysta. Den som betraktas utifrån en objektiv attityd har således i en mening mist sitt 

personskap och sina rättigheter. Den objektiva attityden är lämplig då vi möter ondska som 

förstummar oss – det finns inga möjligheter till dialog, ingen önskan om involverande samtal 

vid sådana händelser (a.a. s. 217-218). 

 Heberlein rekommenderar därför att förlåtelsen framförallt hör hemma i personliga 

relationer, mellan två människor som befinner sig i en vänskaps- eller i en kärleksrelation. I 

sådana relationer är båda parter viktiga för varandra och det finns en vilja att upprätthålla 

relationen. Värdet att förlåta kan ifrågasättas i manipulativa relationer av ojämn maktbalans 

där den ena parten behandlas som ett objekt och inte som en människa (a.a. s. 235). 

Detta är ett otroligt intressant resonemang. Jag ställer mig dock frågan hur det fungerar i ett 

längre perspektiv? Hur läks såren? Hur är det möjligt att se på ondska som förstummar oss 

med likgiltighet? Skulle jag som exempelvis offer för Apartheidregimen kunna se på mina 

förövare med en objektiv likgiltig attityd och speciellt när vi tvingas leva sida vid sida i 
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samma land? Kanske jag inte förstår exakt hur hon menar men jag har lättare att förstå att man 

är bitter och hatisk i ett sådant sammanhang eller att man väljer att förlåta. Jag är skeptisk till 

att kärlek skulle vara en objektiv attityd, för mig är det en i allra högsta grad involverande 

attityd som inbjuder den andra till gemenskap om inte personlig så i alla fall en moralisk 

gemenskap.                           

 Alla strategier som fungerar för offren och hjälper dem att gå vidare med sina liv och må 

bra, är bra. Jag tror också att denna strategi skulle vara bra, på ett kortsiktigt sätt, för att ta sig 

ur den värsta krisen, men i ett längre perspektiv så undrar jag hur man skulle komma över 

hatiska och bittra känslor? Finns de inte kvar djupt i ens inre? Det skulle vara intressant om 

någon kunde utveckla en metod utifrån detta synsätt och forska på den. Är resultaten hållbara 

i ett längre perspektiv? Heberlein nämner inte att det finns någon forskning på detta område 

utan det här är hennes förslag till hur man hanterar verkligt onda kränkningar som kan drabba 

oss människor.  

Sammanfattning 

Behovet att förlåta uppstår på grund av en konflikt mellan två eller flera individer, orsakade 

av ett svek eller en kränkning. Förlåtelse är att aktivt övervinna de negativa moraliska känslor 

gentemot en person som uppkommit på grund av en kränkning, och att man som en följd av 

detta ändrar sitt tidigare negativa omdöme angående den personen till ett mer positivt 

omdöme. Förlåtelse är ett begrepp förknippat med klander, ansvar och krav och hör hemma i 

privata sammanhang. Förlåtelse är en aktiv handling som man kan välja att utföra eller avstå 

ifrån. Förlåtelse kan vara både en process och en punktuell handling.  

Klassisk förlåtelse betyder samspel mellan offer och förövare. I det klassiska scenariot 

finns dock två ytterligare distinktioner, nämligen ömsesidig och bilateral förlåtelse. 

Ömsesidig förlåtelse: båda inblandade parter delar på ansvaret för det inträffade. 

Bilateral förlåtelse: klar distinktion mellan vem som är offer och vem som är förövare. 

Självständig förlåtelse
2
 (unilateral förlåtelse): förlåtelsen är i huvudsak offrets sak. 

Självförlåtelse: när en individ förlåter sig själv så upphör han eller hon att känna skuld och 

skam – att klandra sig själv.  

Fullständig förlåtelse (kvasiförlåtelse): var och en kan bara förlåta den skada som tillfogats 

dem. För att förlåtelsen ska bli fullständig så måste samtliga inblandade förlåta.  

                                                 
2
 Självständig förlåtelse kan vara både ömsesidig och bilateral. Den som förlåter kan ha haft en egen del i det 

som skett men motparten är kanske inte intresserad av att förlåta. Den kan även vara bilateral i bemärkelsen att 

offret är helt oskyldigt och förövaren bär all skuld men denne är heller inte intresserad av förlåtelse (författarens 

kommentar). 
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Förlåtelsen är inte villkorslös; det finns situationer där man inte bör förlåta. Individer som 

genom sina handlingar ifrågasatt både offrets och sitt eget personskap är inte lämpliga att 

förlåta. Vid sådana situationer är en objektiv attityd att föredra framför förlåtelse. Detta 

innebär att förövaren betraktas av offret som något som ska hanteras snarare än någon att stå i 

relation till. Förlåtelse är en involverande attityd, en attityd som inbjuder till dialog och 

gemenskap. De objektiva attityderna är utestängande till skillnad från de involverande som 

inbjuder till gemenskap. Förlåtelse är en gåva, en bön och kan aldrig vara ett krav.  

Jeffrie G Murphy3 

Rättsfilosofen Jeffrie G Murphy publicerade år 1982 en artikel som heter ”Forgiveness and 

Resentment”. I den artikeln ifrågasätter han förlåtelsens positiva värde och effekter. Murphy 

för fram värden som självrespekt, respekt för andra personer och respekt för moralen som lika 

viktiga eller ännu viktigare än förlåtelsen. Murphy är inte emot förlåtelsen utan istället ställer 

han upp villkor för när man bör förlåta. Murphy poängterar i sin artikel att förlåtelse under 

vissa betingelser är fel och till och med skadligt för individen. Förlåtelse ska heller inte ses 

som någon dygd, menar Murphy (Murphy, 1982, s. 503). 

Murphy anser att det i första hand är ångern hos den skyldige som är avgörande för att vi 

ska kunna förlåta. Endast då den felande uppriktigt och helhjärtat ångrar sin handling är det 

tillrådligt och möjligt att förlåta med bibehållen självrespekt och respekt för den moraliska 

ordningen. När den felande ångrar sig så har han således lyckats med att skilja sig från sin 

felaktiga och förkastliga handling. Murphy motsätter sig därför Augustinus välkända fras;” vi 

ska hata synden men inte syndaren”. Detta är omöjligt, menar han, utan istället är det den 

felande som ska utföra det arbetet (a.a. s. 508-511).            

 Däremot finns det vissa andra omständigheter där agenten kan separeras från akten. Han 

listar upp fem argument som ofta förs fram som skäl till att förlåta: 

 

1. Personen ångrade sig eller ändrade sig. 

2. Han menade väl, hans motiv var goda. 

3. Han har lidit tillräckligt. 

4. Han har genomlidit förödmjukelse, kanske någon rituell förödmjukelse, som 

ursäktsritualen ”jag ber om förlåtelse”. 

5. Han har alltid tidigare varit en god och lojal vän (a.a. s.508-511). 

 

                                                 
3
 Murphy, Haber, Holmgren och Govier är hämtade från Heberlein, 2005, s. 72-102. 
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Punkterna två, tre och fem kan vara överseende eller ursäkter, menar jag. Ånger är ändå det 

allra tydligaste uttrycket för att ta avstånd från en felaktig handling. Murphy anser att dessa 

skäl ändå kan vara giltiga orsaker till att förlåta och förenliga med självrespekt, respekt för 

andra och för moralen. Dessa skäl innebär inte att förlåtelsen är obligatorisk, utan endast att 

den inte är opassande (a.a. s. 508-511). 

Murphy ansluter sig som sagt till Butlers uppfattning om att förlåtelse handlar om att 

övervinna bitterhet. Murphy går däremot ett steg längre när han menar att bitterhet är ett 

uttryck för individens självrespekt. Om man inte upplever bitterhet efter en kränkning och är 

för snabb med att förlåta, så är man troligen i avsaknad av självrespekt (a.a. s. 504-505). Han 

förtydligar med att säga att för att förlåtelsen ska kunna vara acceptabel och rättfärdigad bör 

den vara förenlig med individens självrespekt, respekt för andra som moraliska agenter och 

med respekt för moralen (a.a. s. 502).  

Däremot förnekar han inte förlåtelsens betydelse. Vi är alla i behov av förlåtelse och en 

värld utan förlåtelse är otänkbar. Eftersom vi bryr oss om andra och våra relationer så 

kommer vi att vilja och behöva bli förlåtna. Detta argument menar han är sprungen ur en 

religiös kontext. Han tar även upp ett annat argument med religiös anknytning; argumentet att 

vi förlåter för att upprätta syndaren, för att hjälpa denne på vägen mot ånger och upprättelse. 

Detta argument tar han starkt avstånd ifrån, han anser att det är arrogant och förtryckande. Det 

är förenligt med den förlåtandes självrespekt men däremot är det respektlöst gentemot den 

felande. Hur skulle du känna dig om någon trodde att du inte kunde komma till bättring och 

ånger? Skulle du inte finna det nedlåtande (a.a. s.510-513)? Här vill jag tillägga att det samma 

gäller när den som felat inte inser sin skuld och den förorättade kommer och säger orden, ”jag 

förlåter dig”. Då ger man någonting som den andre inte vill ha eller bryr sig om och då kan 

effekten till och med bli den motsatta. Personen kan förhärda sig ytterligare. Så att säga till en 

annan, ”jag förlåter dig”, bör därför föregå av en insikt om skuld hos den som felat. Än värre 

om den felande absolut inte tycker att han gjort något fel och den förorättade säger, ”jag 

förlåter dig”, då är detta en förolämpning mot honom/henne. 

 Att inte känna bitterhet efter en kränkning är ett svek mot sitt eget värde och man skulle 

till och med kunna tolka det som att det även är ett svek mot den felande (Murphy, 1982, s. 

505). Murphy har offret i fokus i sina verk, vilket känns som en frisk fläkt i den filosofiska 

debatten. Speciellt när en del anser att man ska förlåta för att vara en god människa och för att 

upprätta den felande. Han försöker se var det innebär för offret att förlåta. Har hon något att 

vinna på att förlåta? Är det kanske sundare att vara bitter och hämndgirig då man blivit utsatt 

för en allvarlig kränkning än att vända andra kinden till och förlåta. Hämndgiriga och 
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oförsonliga känslor har en viktig moralisk funktion i mänsklig psykologi och i våra relationer, 

säger han. Att ge upp bitterheten utan vidare är att ge upp idén om den felandes moraliska 

ansvar (Murphy, 2003, s. 16). 

If I count morally as much as anyone else (as surely I do), a failure to resent moral injuries done to me is 

a failure to care about the moral value incarnate in my own moral personality (that I am, in Kantian 

language, an end-in-myself) and a failure to care about the very rules of morality (Murphy, 1982, s. 505).  

 

 

Angående känslorna bitterhet och hat så resonerar Murphy som så att kränkningar sänder 

nedsättande och moraliskt sårande budskap som får oss att känna oss mindre värdefulla. De 

flesta av oss är intresserade av vad andra tycker om oss och det gör oss sårbara (Murphy, 

1998, s. 25). Murphy anser därför att det är både logiskt och rationellt att reagera med hat och 

att längta efter hämnd då man blivit illa behandlad. Detta innebär dock inte att dessa känslor 

med nödvändighet ska levas ut (a.a. s. 107). Murphy anser att värdena självrespekt, 

självförsvar och respekt för den moraliska ordningen försvaras av framförallt bitterheten. 

Därför hotas dessa värden av hastig och okritisk förlåtelse (Murphy, 2003, s. 16-19). Är inte 

indignation också ett försvar av ovannämnda värden? Bitterhet är också, tror jag, en sund 

naturlig första reaktion. Men att i ett längre perspektiv härbärgera bitterhet leder inte till 

personlig tillväxt och styrka. Jag menar att indignation och den goda vreden är goda 

försvarare av vår självrespekt.  

Murphy skriver vidare att en viss sorts förlåtelse är skadlig och i vissa fall felaktig. För att 

visa detta så hänvisar han till ett stycke ur Fay Weldons roman Female Friends. 

 
Understand and forgive, my mother said, and the effort has quite exhausted me. I could do with some 

anger to energize me and bring me back to life again. But where can I find that anger? Who is to help me? 

My friends? I have been understanding and forgiving my friends, my female friends, for as long as I can 

remember…understand and forgive…understand husbands, wives, fathers, mothers (Murphy, 1982, s.  

503). 

 

Jag menar att detta handlar om överseende och ser man förlåtelse så, är det utan tvekan 

skadligt. Speciellt, om man tror att man inte får bli arg på de människor som behandlar en illa 

utan tror att man måste acceptera deras beteenden. Att ha respekt för sig själv och den andre 

är att säga ifrån, att visa att man inte accepterar att bli illa behandlad och är det så att den 

andre inte lyssnar till det så är det lämpligt att ta avstånd.  

Angående självförlåtelse så resonerar Murphy så här: 

 

If we believe in the reality of evil and do not want to excuse all wrongdoers as themselves helpless 

victims of their own terrible childhood and mental pathology, might we not want to say of those involved 

in certain evils that they should be brought to self-hatred, not freed from it, and forever view themselves 

as persons who have made of their lives excrement (Murphy, 2002, s. 49). 
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Murphy menar att den som gjort sig skyldig till onda handlingar bör hata sig själv. Han är 

kritisk till att terapeuter uppmuntrar till självförlåtelse eftersom all skuld inte är inbillad, 

neurotisk skuldkänsla, utan en hel del skuld är autentisk som inneburit att mänskliga 

ordningar blivit kränkta (a.a. s. 43, 50). Det är en tuff åsikt som Murphy för fram här. Detta 

stänger dörren för förändring, förbättring och moralisk återfödelse. Jag kan förstå att man kan 

tycka så, men det är inte vår uppgift att säga till en annan att han/hon inte får förändras eller 

förbättras. Däremot så har han en viktig poäng i det att onda handlingar inte ska ursäktas. 

Verklig skuld bör adresseras på ett korrekt sätt. Detta bör ske genom ånger, bön om förlåtelse 

till dem man gjort illa, gottgörelse och förbättrat beteende, därefter är självförlåtelse lämpligt. 

Murphy ser förlåtelsen i första hand som en bilateral process och inte något som offret på 

egen hand kan välja att utföra. Detta beroende på att han anser att offret inte kan skilja synden 

från syndaren, undantagsvis då vid de tillfällen som nämndes ovan. Har man Murphys 

utgångspunkt så blir självständig förlåtelse nästan omöjlig. Offret bör vänta tills ångern 

infunnit sig eftersom det är ångern som separerar synden från syndaren. Vidare så är förlåtelse 

inte att acceptera att bli illa behandlad, utan tvärtom att ta avstånd från den handlingen och 

också personen om det är nödvändigt för att offret ska vara trygg och må bra. Man förlåter 

personen men inte handlingen. Har man Murphys utgångspunkt så är självständig förlåtelse 

inte ett alternativ och att förlåta den andre innan han ångrat sig innebär då att man kan göra 

sig själv illa eller gå in i ett beteende mot förövaren som riskerar att vara ursäktande och 

överseende. 

Sammanfattning 

Förlåtelse handlar om att övervinna bitterhet. Bitterhet är ett uttryck för individens 

självrespekt. Om man inte upplever bitterhet efter en kränkning och är för snabb med att 

förlåta så är man troligen i avsaknad av självrespekt. För att förlåtelsen ska kunna vara 

acceptabel och rättfärdigad bör den vara förenlig med individens självrespekt, respekt för 

andra som moraliska agenter och med respekt för moralen. Förlåtelsen är därmed villkorlig; 

förlåtelse är under vissa betingelser fel och till och med skadlig för individen. Murphy anser 

att det i första hand är ångern hos den felande som är avgörande för att vi ska kunna förlåta. 

Endast då den felande uppriktigt och helhjärtat ångrar sin handling är det tillrådligt och 

möjligt att förlåta med bibehållen självrespekt och respekt för den moraliska ordningen. Det 

är den felande som ska skilja sig från sin felaktiga och förkastliga handling. Självförlåtelse 

rekommenderas inte. Vi förlåter inte för att upprätta syndaren. Förlåtelse är ingen dygd. 

Förlåtelsen är bilateral.  
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Joram Graf Haber 

Joram Graf Haber är också en kritiker av förlåtelsens värde. 1991 publicerade han sin 

avhandling Forgiveness som är en filosofisk studie av förlåtelse. I mångt och mycket så har 

Haber liknande tankegångar som Murphy, men det finns också skillnader. Haber slår fast att 

förlåtelse avser individer, inte handlingar. 

 
Forgiveness is of an offender for an offense against the forgiver (Haber, 1991, s. 11). 

 

Haber inser att det inte är nödvändigt att den felande medverkar, för att förlåtelse ska kunna 

ske. Det är till exempel fullt möjligt att förlåta någon som är död, förlåtelsen är därför 

unilateral, skriver han. Det är också möjligt att förlåta någon som ännu inte insett sin skuld. 

Habers poäng är dock att då är förlåtelsen inte moralisk (a.a. s. 12). Haber argumenterar för 

att bitterhet är den moraliskt riktiga responsen på skador. Här följer han Murphys resonemang 

om att avsaknad av bitterhet tyder på bristande självrespekt och leder till överseende med 

felaktiga handlingar. Den felande ska betraktas som ett subjekt med ansvar för sina 

handlingar.  

För att kunna förlåta bör det vara förenligt med individens självrespekt, anser Haber precis 

som Murphy. Endast då förövaren visar ånger är förlåtelsen möjlig med bibehållen 

självrespekt. Alltså identifieras individen med sin handling. Här tycker jag att Haber motsäger 

sig själv när han tillika säger att det är möjligt att förlåta någon som ännu inte insett sin skuld, 

men han menar förstås att den förlåtelsen då är omoralisk. Ånger innebär enligt Haber att 

förövaren lovar att inte upprepa sin missgärning samt att han beklagar gärningen. Han säger 

vidare att förlåtelse är en acceptabel respons på en kränkning endast då förövaren ångrar sig, 

återigen samma syn som Murphy. Förutom ånger så ska det vara förenligt med den 

förlåtandes självrespekt. Därför kan förlåtelse i vissa fall vara en karaktärsbrist och bitterhet 

en dygd (Haber, 1998, 141-142). 

 
From this premise it was a short step to arguing that resentment can be a virtue and forgiveness a vice; 

that (all things being equal) one should resent those who have wronged us and not forgive without a good 

reason (Haber, 1998, s. 142). 

 

Haber försvarar bitterheten men han menar ändå inte att bitterhet i alla situationer är 

berättigat. Han listar fem krav för att bitterheten ska vara berättigad. 

 

1. Objektet för min ilska måste existera. 

2. Den skada jag anser mig vara utsatt för måste verkligen vara en skada och inte bara en 

irrationell upplevelse av att ha blivit illa behandlad. 
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3. Jag måste ha en välgrundad uppfattning om vad som är mina och andras rättigheter. 

Om inte, är risken att det jag upplever vara orättvist eller oförtjänt kanske i själva 

verket inte är det. Kanske var händelsen inte en kränkning. 

4. Jag måste ha anledning att tro att den jag håller ansvarig är kapabel att inse vad som är 

mina och andras rättigheter. 

5. Om den ilska jag känner för X ska vara berättigad måste det vara X och ingen annan 

som orsakade mig smärta (Haber, 1991, s. 82-83). 

 

Punkt ett kan kritiseras, eftersom det är fullt möjligt att vara bitter på en person som är död. 

Punkt två: kränkningar kan många gånger vara subtila. Målet är att sänka en annan persons 

värde och då reagerar den kränkta tveklöst gentemot det och därför kan en kränkning många 

gånger upplevas som irrationell. Punkt tre är förnuftig. Punkt fyra: att vara kapabel att inse 

andras rättigheter är inte samma sak som att vara villig att inse detta. Om personen inte kan 

anses vara kapabel så antar jag att det gäller små barn eller förståndshandikappade. Kan man 

inte hålla personen ansvarig för sina handlingar, så räknar man den personen för intet, man 

kan inte fästa någon vikt vid dennes handlingar. Punkt fem är logisk. 

Haber menar precis som Murphy att bitterhet är intimt förknippat med självrespekt. Det 

som gör bitterheten berättigad är att den är en känslomässig protest mot att vi ser våra 

rättigheter bli förnekade. Avsaknad av bitterhet är då ett moraliskt misslyckande. Detta lyfter 

han fram med följande berättelse: 

 

Consider the story (from a popular book on forgiveness) of a couple who visited a prison to embrace in 

forgiveness. A man, “Tom” had raped and murdered their twenty-two year old daughter. In this book, the 

parents tell of the horror and pain they felt in learning of their daughters` death. Eventually, however, 

fortified with a deep sense of religiosity, they decide to leave retribution to heaven and forgive their 

enemy for their sins. The mother of the victim describes the meeting as follows: The door opened; Tom 

entered the room. He was about 6 feet tall, dark haired and muscular, cleanly dressed and shaven… a 

person. Gods´ love welled up within me and overflowed. Tom paused, his eyes filled up with tears. My 

husband and I stood and each in turn embraced Tom. We wept together (a.a. s. 69). 

 

Denna förlåtelse betraktar Haber som moraliskt tveksam. Det ena synsättet är att man kan 

betrakta det som helande, befrielse och upprättelse. Men, skriver han, man kan också tolka det 

som att de är totalt okänsliga för dotterns öde, kärlekslösa och illojala. Vilket värde och vilken 

betydelse har dottern i deras ögon, frågar han sig? Vi ska bara förlåta andra när det är 

moraliskt lämpligt att göra det, säger han (a.a. s. 70). Denna berättelse anser jag att är ett 

uttryck för både förlåtelse och försoning och den distinktionen saknar Haber här. Vidare 

menar jag att vi vet för lite om parets process innan de träffar Tom. Hur lång tid efter dotterns 

död träffar de Tom? Har de bearbetat och övervunnit bitterhet och hämndgirighet eller 
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reagerar de utifrån överseende? Vi vet heller inte om Tom har uppvisat äkta ånger eller bett 

om förlåtelse. Det är förstås lätt att reagera med cynism och misstänksamhet emot det man 

inte förstår. 

Förlåtelse är moraliskt acceptabel endast då den sker utifrån en motivering som bevarar 

individens självrespekt, menar Haber. Haber vill ändå på denna punkt gå ett steg längre än 

Murphy och menar att förövaren måste betala för att få förlåtelse. Förlåtelsen ska inte bara 

vara förenlig med den förlåtandes självrespekt, utan den ska bevara och återupprätta hans eller 

hennes självrespekt. Detta är möjligt om förövaren ångrar den handling han utförde. Genom 

ånger så fördömer den felande handlingen och lovar också att aldrig mer göra så igen. Ångern 

har två aspekter, menar han. Den emotionella innefattar ånger och bedrövelse över dådet och 

den voluntativa är löftet angående framtida uppförande. Ångern måste vara äkta och löftet 

uppriktigt. Förlåtelse är moraliskt riktigt under dessa omständigheter, men ändå aldrig ett 

krav, säger han (a.a. s. 90-91). Dessa villkor kunde närmast vara villkor för försoning, anser 

jag. 

Habers slutsats är att det är den felandes ånger som är det enda moraliskt godtagbara 

argumentet för att förlåta (a.a. s. 105-109). All annan förlåtelse är dock möjlig, som han 

tidigare påpekat, men inte moraliskt försvarbar. Omoralisk förlåtelse är, enligt Haber, när 

förlåtelsen är unilateral; förövaren har inte ångrat sig samt att förlåtelsen är oförenlig med 

offrets självrespekt. 

Haber för precis som Murphy fram en intressant tankegång, nämligen att en viss sorts 

förlåtelse är moralisk, medan en annan sorts förlåtelse är omoralisk. De anser att förlåtelse är 

ett moraliskt fenomen och bör därför ske av moraliska skäl. Frågan är då förstås vad man 

menar med moral. För att förlåtelse ska ske bör synden skiljas från syndaren, och detta kan 

inte offret åstadkomma på egen hand, enligt dem. Syndaren är den som måste skilja sig från 

sin synd. Enligt Haber så sker detta när förövaren ångrar sig samt att han försäkrar att han inte 

ska upprepa sin handling igen. Murphy har en lite mildare syn på saken och menar att den 

förlåtande under vissa omständigheter kan skilja synden från syndaren. Nämligen om 

förövaren ångrar sig, med hänvisning till gamla tider, för att den felande egentligen menade 

väl och så vidare. Bådas perspektiv är dock att de villkorar förlåtelsen, den är varken fri eller 

omedelbar. Haber negligerar helt de positiva effekter som förlåtelsen kan ha för offret. Han 

har inget sådant perspektiv och jag menar också att han blandar ihop förlåtelse och försoning 

och inte har klart för sig vad den distinktionen innebär.  
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Sammanfattning  

Förlåtelse avser individer inte handlingar. Bitterhet är den moraliskt riktiga responsen på 

skador. Avsaknad av bitterhet tyder på bristande självrespekt och leder till överseende med 

felaktiga handlingar. Den felande ska betraktas som ett subjekt med ansvar för sina 

handlingar. Förlåtelsen är villkorlig, det krävs att förövaren ångrar sig, tar avstånd från sin 

handling och lovar att inte göra så igen. Endast då är förlåtelsen förenlig med individens 

självrespekt. Förlåtelse ska inte bara vara förenligt med den förlåtandes självrespekt, utan den 

ska bevara och återupprätta hans eller hennes självrespekt. Moralisk förlåtelse innebär att den 

felande ångrar sig samt försäkrar att han i framtiden ska uppföra sig bättre.  

Omoralisk förlåtelse innebär att förövaren inte har ångrat sig eller att förlåtelsen är oförenlig 

med offrets självrespekt. Förlåtelsen är bilateral. Självständig (unilateral) förlåtelse är möjlig, 

men omoralisk. Förlåtelse kan i vissa fall vara en karaktärsbrist och bitterhet en dygd. 

Margaret Holmgren 

Margaret Holmgren har publicerat tre artiklar angående förlåtelse: ”Forgiveness and the 

Intrinsic Value of Persons” (1993), “Self-Forgiveness and Responsible Moral Agency” (1998) 

och “Forgiveness and Self-Forgiveness in Psychotherapy” (2002). En grundläggande tanke 

hos Holmgren är att alla människor har samma intrinsikala värde. Hon anser att den människa 

som arbetar mot sann förlåtelse äger en viktig dygd. Hon ansluter sig också till uppfattningen 

att förlåtelse innebär att övervinna känslor av bitterhet och att nå en äkta god vilja gentemot 

förövaren (Holmgren, 1993, s. 343-345). 

Utifrån Butlers predikningar så har Holmgren identifierat fyra nyckelbegrepp i förlåtelsen: 

det första är att det ska finnas en skadad individ och det är denna som ska förlåta. För det 

andra så måste det finnas en felaktig handling som är utförd med vett och vilja. För det tredje 

så ska offret övervinna de negativa känslor som uppkommit efter kränkningen. För det fjärde 

så måste den förlåtande nå ett inre accepterande av den felande, det vill säga ändra sitt tidigare 

moraliska omdöme om denne. Detta inre accepterande innebär inte att en tidigare relation 

med nödvändighet måste återupptas. Man accepterar den förlåtne som en person men inte 

nödvändigtvis som någon man bör ha en relation till (a.a. s. 341 -342). Här vill jag invända 

gentemot punkt två, då jag anser att man även kan bli kränkt eller sårad av en person, som inte 

med vett och vilja utgår ifrån att skada en. Det kan gälla handlingar såsom bland annat 

försummelse, negligering och undvikande beteende. 

Holmgrens modell för förlåtelse är unilateral, det är offret som ska förlåta. Det är offret 

som agerar och genomgår en psykologisk förberedelseprocess och bearbetningsprocess innan 
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hon är redo att förlåta. Förlåtelsen är således helt oberoende av den felandes agerande. Målet 

är inte att glömma kränkningen utan att minnas den utan bitterhet och hämndgirighet (a.a. s. 

344). Liksom Murphy menar hon att följande tre frågor bör ställas innan man förlåter, för att 

man ska kunna se förlåtelsen som ett moraliskt fenomen: Är förlåtelsen förenlig med 

självrespekt, respekt för moralen och respekt för den felande som moralisk agent? Förlåtelse 

kan vara oförenligt med den felandes självrespekt, om den sker förhastat. För Holmgren är det 

inte den felandes handlingar, attityd och hållning som är avgörande för förlåtelsen, utan det är 

den inre förberedelsen hos den som förlåter (a.a. s. 342-344). 

Offret måste arbeta sig igenom en process i att bearbeta kränkningen, för att uppnå en äkta 

förlåtelse som är förenlig med hennes självrespekt. Processen innefattar insikten i att hon har 

blivit illa behandlad, att kränkningens budskap var felaktigt och att förövaren hade fel. Hon 

förtjänade inte det hon blev utsatt för. Det är viktigt att släppa fram alla känslor av bitterhet, 

sorg och ilska för att undvika att göra sig skyldig till överseende med en kränkande 

behandling (a.a. s. 342-344). När denna process är avklarad är offret redo att förlåta, och då är 

förlåtelsen också lämplig och önskvärd ur moralisk synvinkel. Detta oavsett om förövaren 

uppvisar ånger eller oavsett vad han gjort sig skyldig till (a.a. s. 345). 

Holmgren anser också att vår självrespekt kräver att vi förlåter: 

 
In order to fully respect ourselves we must work towards developing the most appropriate attitudes we are 

capable of (Holmgren, 1993, s. 350). 

 

Ett sådant resonemang upplever jag som strängt. Självklart ska vi sträva efter att utveckla vår 

fullaste potential men för att till fullo respektera oss själva så borde vi börja med att till fullo 

respektera oss själva för dem vi är istället för dem vi vill bli, eller kommer att bli. Om jag 

misslyckas i mina strävanden, vilket vi alla gör från tid till tid, innebär det då att jag inte till 

fullo kan respektera mig själv, och omvänt när andra misslyckas kan jag då inte respektera 

dem till fullo?  

 

Ett offer har däremot mycket att vinna på förlåtelse, anser Holmgren: 

 
As the victim of wrongdoing lets go of his resentment, he opens himself up to positive emotional states 

such as love, joy, excitement and gratitude. Upon truly forgiving his offender he also benefits from an 

internal peace gained when the incident is over for him and no longer rides on his mind. Not only is the 

peace of mind desirable in itself, it also allows the victim to concentrate on his own positive pursuits (a.a. 

s. 345). 
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Följande positiva effekter finns för den förlåtne enligt Holmgren: 

 
The victim’s forgiveness brings valuable understanding, acceptance and compassion to the offender. It 

helps to reconnect her not only with the victim but also with the rest of humanity. The victim’s 

forgiveness also affirms the offender’s intrinsic worth as a person and helps her to re-establish her self-

esteem. Finally, from a more global perspective genuine forgiveness restores the love, compassion, 

acceptance and harmony that would ideally underlie all human relationships (a.a. s. 345). 

 

Detta gäller främst, som jag ser det, om man kommer så långt som till försoning. Det är inte 

alltid som förövaren vet att han blivit förlåten eller att det ens är lämpligt att han ska få veta 

det. 

I artikeln ”Forgiveness and Self-Forgiveness in Psychotherapy” beskriver hon mer 

ingående den process offret bör genomgå för att kunna förlåta. Processen innebär fem steg: 

 

1. Offret måste inse att handlingen var felaktig för att kunna återerövra sin självrespekt. 

2. Offret måste ges tillfälle att ge uttryck för och bearbeta sina känslor av hat, ilska och 

bitterhet. 

3. Det kan även vara viktigt för offret att konfrontera den felande med sina anklagelser. 

4. Offret måste ta ställning till vilken relation han eller hon vill ha med förövaren i 

framtiden. Om offer och förövare är engagerade i en personlig relation, kan det vara 

nödvändigt med en brytning – exempelvis i fall av misshandel inom äktenskapet. 

5. Dessutom behöver offret besluta sig för om han/hon ska söka rättvisa genom att 

anmäla kränkningen, om den är av den arten (Holmgren, 2002, s. 118-121). 

 

Dessa punkter är sunda och vettiga. Den första punkten hindrar offret från att vara 

överseende. Andra punkten: kognitiv och emotionell bearbetning är A och O. Om denna 

punkt negligeras så är processen dömd att misslyckas. Den tredje punkten är essentiellt viktig 

för att utveckla styrka och gränssättning hos offret. Det bör däremot vara tryggt för offret att 

göra detta, alla situationer kanske inte tillåter en sådan handling. Punkt fyra och fem är viktiga 

och nödvändiga att gå igenom. 

Holmgren anser att självförlåtelsen har ett högt värde och menar att utan självförlåtelse, så 

skulle mångas liv förstöras av självförakt och självhat. Hon anser att det alltid är rätt att 

förlåta sig själv och andra. Enligt Holmgren så är det terapeutens ansvar att få klienten att se 

på sig själv med respekt och medkänsla, vilket leder till självförlåtelse (a.a. s. 131). 

Det finns kritik mot den villkorslösa förlåtelse som Holmgren och Govier företräder. 

Murphy och Haber företräder, som tidigare nämnts, den villkorliga förlåtelsen. Det första 

argumentet mot kravlös förlåtelse är att förlåtelse bör vara förenligt med offrets självrespekt. 
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Holmgren bemöter det argumentet med att säga att ett offer som har arbetat sig igenom 

processen i att respondera på kränkningen inte känner sig hotad, eftersom han är övertygad 

om att han är av samma värde som alla andra. Han vet att han är värdefull och förtjänar att 

behandlas väl. Han kommer inte att hata förövaren eller betrakta henne med avsky. Han 

konstaterar bara att hon har missförstått hur saker ligger till och hoppas på att hon kommer att 

vakna upp ur denna förvirring. Han kan betrakta den felande med barmhärtighet och god vilja 

samtidigt som han försäkrar sig om sitt eget värde. Alltså är inte förlåtelsen oförenlig med 

självrespekt, poängterar Holmgren (Holmgren, 1993, s. 342). 

Det andra argumentet mot villkorslös förlåtelse är att den under vissa omständigheter är 

oförenlig med moralen. Att förlåta en person som inte ångrar sig är att visa överseende med 

en felaktig handling. Holmgren menar att även om den felande inte inser sitt felaktiga 

handlande så inser offret det. Om offret förstår att handlingen var felaktig och att kränkningen 

var moraliskt oacceptabel så är det på intet sätt överseende (a.a. s. 347). Här håller jag helt 

med Holmgren och menar att man som offer förlåter för sin egen skull och att det inte alltid är 

så att man ens kan eller ska informera förövaren att man förlåtit denne. Att bli hänvisad till att 

invänta den andres ånger och insikt kan bli en lång väntan och i många fall en förhoppning 

som aldrig kommer att infrias. Holmgren anser också till skillnad från Murphy och Haber att 

man bör skilja mellan synden och syndaren. Den goda viljan ska riktas mot en person och inte 

den felaktiga handlingen. Holmgren anser vidare att förlåtelse handlar om att offret ser den 

felande som en värdefull människa som har gjort ett misstag, men som ännu inte insett sin 

synd. Förlåtelsen blir då en hjälp på vägen att nå insikt i det felaktiga beteendet. Detta är 

viktigt för den moraliska gemenskapen. Jag är tveksam till att offrets förlåtelse blir en hjälp 

för den felande att nå insikt i det felaktiga beteendet. Alltså, det kan vara en möjlig 

konsekvens av förlåtelsen, men det bör inte vara dess avsikt.  

Det tredje argumentet mot villkorslös förlåtelse är att förlåtelsen inte är förenlig med den 

felande som en moralisk agent. Detta argument bemöter Holmgren med hjälp av Kant. Alla 

människor är kännande och medvetna varelser med kapacitet till god vilja. Alla människor är 

autonoma, moraliskt ansvariga agenter med ett intrinsikalt värde. Detta värde är inte knutet till 

handlingar eller någon moralisk skala. Förlåtelse bör därför vara en respons till den felande 

med hänsyn och respekt för dennes människovärde. Respekten för oss själva innebär också en 

önskan att släppa bitterhet och gå vidare, öppna upp för glädje och lycka (a.a. s. 349).  

Holmgren menar vidare att bara vi förstår orsakerna bakom en felaktig handling, så kan vi 

också förmå oss att känna medkänsla för den felande och förlåta. Hon säger att vi alla bara 

försöker göra det bästa vi kan, utifrån de erfarenheter, den kunskap och den inre förmåga vi 
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har (a.a. s. 350).  Det är inte alltid så enkelt och speciellt inte när man står inför verkligt onda 

handlingar, menar jag. Detta är naivt och att förenkla det hela. Ibland kanske det inte finns 

någon förklaring eller i alla fall inte en förklaring man kan förstå.  

Sammanfattning 

Förlåtelse är att övervinna känslor av bitterhet och nå en äkta god vilja gentemot förövaren.  

Förlåtelsen är villkorslös. Det är alltid rätt att förlåta sig själv och andra. Förlåtelsen är således 

helt oberoende av den felandes agerande. Det är den inre förberedelsen hos den som förlåter 

som är avgörande. Offret genomgår en psykologisk förberedelseprocess och 

bearbetningsprocess innan hon är redo att förlåta. Processen innefattar insikten i att hon har 

blivit illa behandlad, att kränkningens budskap var felaktigt och att förövaren hade fel; hon 

förtjänade inte det hon blev utsatt för. Förlåtelsen är unilateral (självständig); det är offret som 

ska förlåta. Synden kan skiljas från syndaren. Självförlåtelse har också ett högt värde.  

Förlåtelse är ett moraliskt fenomen om den är förenlig med självrespekt, respekt för moralen 

och respekt för den felande som moralisk agent. Detta inträffar när den sårade insett att hon 

blivit felaktigt behandlat och att hon har samma värde som alla andra. Hon inser vidare att 

handlingen var fel och att förövaren har samma höga värde som hon själv. Förlåtelsen är en 

hjälp på vägen för förövaren att nå insikt i det felaktiga beteendet. Förlåtelse är en dygd.   

  

Trudy Govier 

Trudy Govier rör sig mer i ett globalt tänkande när hon filosoferar kring förlåtelse. Hon har 

liksom Holmgren även en respekt-för-personer-etik. År 1999 publicerade hon artikeln 

”Forgiveness and the Unforgivable” och år 2002 utkom hennes bok Forgiveness and Revenge. 

Govier framhåller också att det är personer som blir förlåtna, trots att förlåtelsen rör deras 

handlingar. Så här definierar hon förlåtelse: 

 
To forgive someone is to overcome our resentment or anger towards that person, and to be willing to 

regard him as a member of the moral community. Try to forgive him is to try to overcome emotions of 

anger, resentment, or moral hatred toward him. To refuse to forgive is to make no effort to overcome such 

feelings. It is on cling to them, perhaps to cultivate them, perhaps to harbour visions of revenge (Govier, 

1999, s. 65). 

 

Govier anser att förlåtelse och hämnd är varandras motpoler och hon hävdar att det är möjligt 

att förlåta en individ oavsett vilka grymheter han eller hon har begått. Individer är aldrig 

oförlåtliga (a.a. s. 59). Govier diskuterar frågan om oförlåtlighet, är det möjligt att skilja 

individen från hans handlingar vid verkligt ondskefulla brott såsom till exempel massmord 

och tortyr? 



 46 

Rather, as horrors perpetrated by him, horrors conceived, implemented, willed, and possibly even enjoyed 

by him, they are horrors that have become inseparable from his personal and moral identity and in a sense 

define who he is (a.a. s. 69). 

 

Det är klart att förövarens handlingar har påverkat honom. Man skulle kunna argumentera för 

att hans karaktär är förstörd, depraverad och bortom all moralisk räddning. Govier vill visa att 

det ändå är möjligt att förlåta alla. Hon inser dock att det är svårare att förlåta människor som 

utfört grymma handlingar, som mord och våldtäkter, än någon som rånat en bank på grund av 

psykologiska hinder. 

 
We can, and do, say that deeds are ”unforgivable” as a way of making our strong and intense moral 

disapprobation of those deeds. But the usage should not allow us to forget that this is persons who are the 

objects of our forgiveness or lack of forgiveness. The point is persons can change. Many persons do 

change, and even some persons who have been guilty of appalling evil do change (a.a. s. 69). 

 

Govier framhåller att man kan skilja synden från syndaren. Handlingar kan vara monstruösa 

men människor får aldrig beskrivas som monster, skriver hon. Människor är att betrakta som 

skilda från sina handlingar och har kapacitet till att göra fria och avsiktliga val. De är 

autonoma varelser med möjlighet till förändring och förbättring. Detta är grundläggande 

uppfattningar i såväl existentialism, humanistisk psykologi som i respekt-för-personer-etik 

(a.a. s. 66). Med hänvisning till studier av offer för sexuella övergrepp menar Govier att 

människor har en fantastisk förmåga att förlåta även efter de svåraste kränkningar, till stor 

fördel för dem själva (a.a. s. 65-67). 

Govier vill få oss att förstå att det beror på vilka omständigheter vi växer upp i som avgör 

hurudana människor vi blir. Onda människor begår onda handlingar i ett sammanhang, på 

grund av omständigheter (Govier, 2002, s.129). Det finns en risk med en sådan här åsikt. Att 

förstå ska i alla fall inte vara detsamma som att ursäkta eller vara överseende. Det är heller 

inte bra att säga till offret; ”ja, men du måste förstå honom”. Min erfarenhet är att det aldrig 

hjälper. Som offer behöver man stöd av andra, i att förstå hur det kändes och hur hemskt det 

var att bli utsatt för kränkningen. Dessutom har vi alla ett val hur vi ska respondera på de 

omständigheter under vilka vi växer upp i. Det finns människor som växer upp under grymma 

omständigheter men ändå förmår att utvecklas till empatiska individer. Detta har Govier också 

nämnt, att vi alla är autonoma med möjlighet till fria val. Klart är att vissa omständigheter kan 

förklara en persons beteenden, men han som person ska ändå klandras för sin felaktiga 

handling och inte förstås på grund av dåliga uppväxtförhållanden. Oavsett vad förövaren gjort 

sig skyldig till så är moralisk återfödelse alltid möjligt, anser hon (a.a. s. 134). För att detta 

ska kunna ske så behöver förövaren andra människors stöd. Vi bör stöda denne utifrån 

övertygelsen att alla har en förmåga till moralisk förändring: 
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The question of moral transformation is not only about character, choice and possibilities; it is also a 

question about the ethics of attitude. Our attitudes affect our words and our actions, which in turn affect 

other people. Those whom we distrust are likely to become untrustworthy; those whom we treat as 

hopeless cases are likely to become hopeless cases… Furthermore, such an attitude is objectionable in its 

own right, on the ground that it is incompatible with respect for persons and human dignity (a.a. s. 137). 

 

Goviers slutsats är att vi ska förlåta utifrån respekt för varje persons värde och tron på denna 

persons förmåga till förändring. Dessutom bör vi förlåta då förlåtelsen hjälper den förlåtne till 

moralisk förändring, vilket ger goda konsekvenser för den förlåtne, men också för samhället i 

stort. Jag är tveksam och skeptisk till att offret ska försöka medverka till förövarens 

rehabilitering. Som offer behöver man stöd av andra för att rehabilitera sig själv och avsätta 

tid, energi och koncentration till det. Att som offer förlåta förövaren och ändra ett tidigare 

negativt moraliskt omdöme till ett positivt om denne är ett arbete som många gånger kan ta 

lång tid. Det kan vara en lång och mödosam process och det i sig borde vara mer än 

tillräckligt. Dessutom är det inte sagt att förövaren vill förändras; vem är då jag att försöka få 

honom förändrad i en riktning som han själv inte vill? Är det att respektera förövarens gränser 

och fria vilja? Däremot håller jag med Govier om att den attityd vi människor har till varandra 

definitivt har stor betydelse för vårt välmående och hur vi utvecklas.         

 Slutligen konstaterar jag att det finns en ganska stor skillnad mellan Murphy & Haber och 

Holmgren & Govier. De förra menar att det kan vara svårt för offret att förlåta efter en svår 

kränkning och oförenligt med offrets självrespekt. De senare menar att vi förlåter för att den 

andre är värdefull och med hopp om dennes förbättring.    

Sammanfattning 

Förlåtelsen är villkorslös och den är alltid moraliskt riktig och lämplig. Förlåtelsen är 

funktionell; den ger goda konsekvenser för den förlåtne, den som förlåter och samhället i 

stort. Det starkaste skälet att förlåta är att vi bör respektera varje individs intrinsikala värde. 

Vi bör tro på individens förmåga till förbättring utan krav på ånger eller löfte om framtida 

uppförande. Förlåtelsen verkar för den förlåtnes upprättelse.  

Förlåtelse innebär att överkomma bitterhet och att se den förlåtne som en medlem i den 

moraliska gemenskapen. Att vägra förlåta är att inte anstränga sig för att komma över dessa 

känslor. Förståelse och identifikation underlättar förlåtelsen. Förlåtelse och hämnd är 

varandras motpoler och det är möjligt att förlåta en individ, oavsett vilka grymheter han eller 

hon har begått. Offret kan skilja synden från syndaren. Det är personer som blir förlåtna, trots 

att förlåtelsen rör deras handlingar. Förlåtelsen är självständig, den förlåtande utför 

förlåtelsearbetet. 
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Förlåtelsemetoder 

I detta kapitel beskrivs sex stycken förlåtelsemetoder enligt verksamhetsområde, syn på 

förlåtelse samt hur deras modeller är uppbyggda. Här finns exempel på emotionell förlåtelse, 

beslutsbaserad förlåtelse och processbaserad förlåtelse. Målgrupper är: alkoholberoende, 

familjer, cancersjuka, separerade föräldrar, barn samt offer för sexuella övergrepp.  

De skillnader som finns mellan ovanstående filosofiska texter är att här villkorar man inte 

förlåtelsen, inte heller diskuterar man om det är moraliskt riktigt att förlåta eller inte. Man 

lyfter fram de positiva effekter som förlåtelsen ger. Alla former av förlåtelse: självständig, 

bilateral, ömsesidig och självförlåtelse, anses bra under förutsättning att den är frivillig. 

Förlåtelse vid behandling av personer med alkoholproblem  

Everett L Worthington, Michael Scherer och Kathryn L Cooke beskriver en emotionell 

förlåtelsemetod som har som syfte att främja förlåtelse vid alkoholberoende och 

alkoholmissbruk. Worthington, Scherer och Cooke har noterat vilka riskfaktorer som är 

relaterade till känslor av oförlåtelse och beskriver de sätt på vilka människor vanligast 

hanterar den stress detta innebär. Inom familjer där det finns en beroendeproblematik, så är 

också större överträdelser vanliga. Deras modell är en evidensbaserad metod för emotionell 

förlåtelse. Metoden är anpassad för behandling av alkoholberoende och alkoholmissbruk inom 

en familjekontext. De påpekar dock att förlåtelsemetoder inte botar alkoholberoende. Det är 

först nödvändigt med en direkt behandling av alkoholberoendet, sedan kan man använda sig 

av förlåtelse som en sekundär metod. Deras metod är därmed ett komplement till den direkta 

behandlingen av alkoholberoendet. År 2005 hade metoden nio stycken empiriska 

undersökningar som stöd, se Wade, Worthington och Meyer (2005) (Worthington, Scherer, 

Cooke, 2006, s. 125-126,133,141).  

Modellen fokuserar på de psykologiska och sociala aspekterna av alkoholberoende och 

missbruk. Dessa aspekter är sedan relaterade till vanliga överträdelser inom familjer. Dessa 

överträdelser påverkar familjens beteende gentemot varandra. Oförlåtelse är sedd som en 

känsla enligt stress- och copingteorin. De hänvisar till flertalet studier som funnit att 

oförlåtelse är stressande och har negativa konsekvenser för hälsan. Oförlåtelse och stress är 

sammankopplade (a.a. s.141). 

Överträdelser, förstådda som förseelser och skador, leder till omedelbara emotionella 

reaktioner som ilska och rädsla. Detta resulterar i känslor av orättvisa och oförlåtelse. 

Upplevd orättvisa är relaterad till harm gentemot en själv, andra och en högre makt. 

Överträdelser är också kränkningar av gränser: moraliska, fysiska eller psykiska. De flesta 
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överträdelser påverkar både offer och förövare. Mindre överträdelser är lätta att ignorera eller 

konfrontera. Allvarligare kränkningar är ofta så upprörande att offren oftast inte ens vill tänka 

på dem. Omfattningen av kränkningen avgör förstås hur människor hanterar den. Man kan 

förneka den, projicera sina problem på andra eller bli aggressiv. Inom en familj där det finns 

beroendeproblematik så går överträdelserna åt två håll: från den beroende gentemot partner, 

familj, vänner och sig själv samt överträdelser från vänner och familj gentemot den beroende 

(a.a. s. 126-127). 

I en familj där den beroende är relativt funktionell så kan överträdelserna vara mer subtila. 

Som exempel så nämns en kvinna som känner att hennes man är mer intresserad av att ta en 

drink än att umgås med henne. Hans relation till alkohol kan kännas som otrohet men detta 

kan vara svårt att konfrontera. För barnen så kan det kännas som att föräldern inte bryr sig om 

dem. I en annan familj där missbruket eller beroendet eskalerat så utvecklar 

familjemedlemmar ännu mer rädsla, ilska, anklagelser och harm. Barn och anhöriga skäms 

över den beroende och som familj kan de bli stigmatiserade. Den ekonomiska påverkan 

alkoholmissbruk ger en familj kan också vara förödande. Förutom den närmaste familjen så 

påverkar alkoholmissbruket även det sociala nätverket (a.a. s. 128). 

När en missbrukare sedan söker behandling så kan han eller hon uppleva ett enormt 

självförakt. De kan anklaga sig själva eller så blir de anklagade av andra. De kan acceptera sin 

skuld och försöka gottgöra sina handlingar (steg sju och åtta AA). De kan också uppleva 

enorma svårigheter med att förlåta sig själva. Worthington menar att det inte räcker med 

endast självförlåtelse utan det är också viktigt att utveckla en god självkänsla. Skador uppstår 

på ens självuppfattning när man inser omfattningen av de överträdelser man gjort gentemot 

sig själv och andra. Att inse sina handlingar och den människa man blivit kan vara nog så 

tungt att acceptera och erkänna. Det är därför viktigt, att förutom självförlåtelse även utveckla 

en god självkänsla. Många problem kan ännu vara aktuella även om en person förblir nykter 

under flera år. Han kan till exempel vara omedveten om den smärta och det lidande han 

orsakat andra och på grund av att han inte förstår detta så kan han inte heller gottgöra dem. 

Han kan exempelvis vara i skuld till flertalet människor som har hjälpt honom under åren och 

han inser inte att han är skyldig dem tacksamhet (a.a. s. 129). 

Det är en oerhörd skillnad mellan att behöva hantera en alkoholberoende person i det 

nuvarande dagliga livet eller att hantera en person från ens förflutna. Exempelvis ett barn till 

en alkoholberoende förälder måste uppleva detta varje dag. Däremot är det inte sagt att en 

vuxen som försöker bearbeta minnen från sin barndom behöver konfrontera den aktuella 

personen mer än några gånger, om alls. Över tid så kan dock allt ältande förvandla ilskan och 
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rädslan för dagliga överträdelser till harm, bitterhet, fientlighet, hat och rädsla. Denna 

kombination är enligt Worthington mera förgiftande än endast ilska och vrede, detta leder 

nämligen till oförlåtelse (a.a. s.130). 

Det är inte alltid lätt att förlåta och i synnerhet inte om överträdelserna är pågående. Om så 

är fallet, är relationsfrågor svåra att lösa med förlåtelse. Om den beroende däremot försöker 

förbättra sig så kan det reparera relationen. Ett annat scenario som kunde underlätta 

förlåtelsen är om missbrukaren flyttar ifrån familjen. Detta underlättar i alla fall helandet för 

de anhöriga. Däremot så kan man inte göra den generaliseringen att det är lättare att förlåta 

missbrukaren när han bor kvar hemma eller när han har flyttat hemifrån. 

En annan orsak som gör det svårt att förlåta är antalet överträdelser. Den beroende har 

sällan gjort sig skyldig till bara en överträdelse. Ibland kan det då vara lättare att identifiera en 

större överträdelse, isolera den och hantera den än att samtidigt försöka hantera en större 

mängd mindre förseelser. En tredje svårighet för förlåtelse är en känsla av pessimism inför 

framtiden. Hopplöshet och maktlöshet kan resultera i depression och brist på motivation att 

förändras. Allt detta gör förlåtelsen svårare (a.a. s. 130-131). 

Worthington, Scherer och Cooke definierar emotionell förlåtelse som en emotionell 

juxtaposition av positiva känslor gentemot andra människor i motsats till oförlåtelse känslor. 

Emotionsfokuserad copingstrategi är ett försök att hantera negativa känslor, hellre än att lösa 

problemen eller att försöka hitta en mening i det skedda. Förnekelse och projektion är 

omedvetna försök att kontrollera negativa känslor. Positiva känslor som leder till förlåtelse 

involverar empati, sympati, medkänsla eller altruistisk och/eller romantisk kärlek för den 

förlåtne. Om man kan förmå en person att föreställa sig en överträdelse utan att bli alltför 

upprörd, utan att istället juxtaposera 
4
 den känslan mot en känsla av empati, sympati, 

medkänsla eller kärlek, då är resultatet en minskning av den negativa känslan oförlåtelse. Om 

den positiva känslan är tillräckligt stark så neutraliserar den oförlåtelse och kan antingen helt 

eller partiellt ersätta de negativa känslorna med positiva känslor gentemot personen ifråga. 

Emotionell förlåtelse kan därför ses som en emotionsfokuserad copingstrategi. Genom att 

hjälpa familjemedlemmar att känna empati, sympati, medkänsla eller kärlek gentemot 

missbrukaren så kan det hjälpa dem att förlåta personen ifråga (a.a. s. 132-133). 

De flesta förlåtelsemetoder fokuserar på att förlåta tidigare överträdelser. Inom familjer 

med en alkoholberoende så är den utgångspunkten inte alltid lämplig. För den 

alkoholberoende däremot är tyngdpunkten huvudsakligen på självförlåtelse och att söka 

                                                 
4
 Svenska Akademiens ordlista definierar juxtaposition som bredvidställning (Svenska Akademiens ordlista, 

1998, s. 383). 



 52 

förlåtelse från andra. Steg åtta och nio i tolvstegsprogrammet visar på att ge gottgörelser till 

andra för de skador man tillfogat dem. Gottgörelser kan förstås som att erbjuda upprättelse för 

det man gjort andra illa men det kan också ses som att man uttrycker sorg för ens handlingar, 

att ge fysisk eller ekonomisk gottgörelse samt att söka förlåtelse (a.a. s.134). 

Emotionell förlåtelse: REACH 

REACH är en fem-stegs metod och en del av förlåtelse- och försoningsprogrammet: 

”Forgiveness and Reconciliation through Experiencing Empathy" (FREE) som Worthington 

och Drinkard utvecklade år 2000. Behandlingen kan göras individuellt eller i grupp.  

 

Förberedande steg: Motiverande intervju (MI) 

Med hjälp av MI kan man guida människor att hitta olika sätt att hantera orättvisor och 

oförlåtelse samt förmå den beroende att se fördelarna med att sluta dricka och nackdelarna 

med att fortsätta. Om familjemedlemmar närmar sig den beroende med anklagelser, 

uppmaningar och fordringar så kan han eller hon gå i försvarsposition och det för inte 

processen framåt. Om de istället uttrycker sina egna misslyckanden och ber om förlåtelse, så 

kan det uppmuntra den beroende att våga konfrontera sig själv. MI är ett sätt att få alla parter 

motiverade att fortsätta processen på ett konstruktivt sätt. 

 

Förberedande steg: Definiera viktiga termer 

Om man blint utgår ifrån att alla automatiskt ska förstå vad förlåtelse är så kommer det att 

resultera i en ineffektiv behandling. Enligt en studie av Wade, Worthington och Meyer år 

2005, så var en av de största effektstorlekarna den tid man satte på att diskutera och komma 

överens om vad förlåtelse är. De vill därför få klienterna att förstå att oförlåtelse är en negativ 

känsla och att förlåtelse är ett beslut samt en känslomässig förändring. Beslutsförlåtelse är ett 

uttryck för en intention i ens beteende att inte söka harm till den som gjort illa och att lösa 

denne från skuld. Emotionell förlåtelse är den upplevelse man har när de negativa känslorna 

blir utbytta till positiva känslor. 

 

Förberedande steg: Deklarera beslutsförlåtelse 

Klienterna uppmanas att indikera till vilken grad de vill förlåta. Ingen ska tvingas förlåta, men 

man vill vara säker på att resten av processen kan fortsätta tryggt. 
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Steg R: Rekognosera smärtan 

Klienterna bes identifiera ett slags index på hur sårade de är. Alla väljer en förseelse och 

skriver ner den. Händelsen kommer senare att diskuteras, analyseras och delas med de andra. 

Före delningen så diskuterar terapeuten enskilt med alla om det som var och en skrivit. Om de 

blir arga och emotionella så stöder terapeuten detta. Terapeuten föreslår sedan klienten att 

ersätta de negativa känslorna med positiva känslor. Därefter ber terapeuten dem att diskutera 

händelsen en gång till med en partner. Uppgiften är denna gång att försöka beskriva händelsen 

så objektivt som möjligt. Till slut diskuteras skillnaden i upplevelsen av att ha berättat om 

händelsen på ett emotionellt sätt och på ett objektivt sätt. 

 

Steg E: Empati (inkluderar att sympatisera, visa medkänsla och vara kärleksfull) 

Detta är ett nyckelsteg eftersom emotionell förlåtelse är att ersätta negativa känslor med 

positiva känslor. Empatin uppmuntras genom att varje person försöker se förseelsen ur 

förövarens perspektiv. Detta kan ske genom att man exempelvis skriver ett brev från 

förövarens synpunkt. Ett annat sätt är att göra övningen ”tomma stolen” (man pratar som om 

man själv vore förövaren som satt mitt emot en). Varje övning uppmuntrar perspektivbyte och 

fördjupar empatin. Efter empatiövningarna så försöker deltagarna att sympatisera med 

förövaren. Kanske kan de uppnå detta om de reflekterar över hans/hennes bakgrund. Slutligen 

så diskuteras hur man kan älska den som gjort en illa. Hur har man älskat honom/henne 

tidigare och hur kan man igen börja agera kärleksfullt? 

 

Steg A: Altruistisk gåva av förlåtelse 

Förlåtelse kan motiveras av självutvecklande motiv eller av altruism. Man kan vilja förlåta för 

de fördelar förlåtelsen ger i form av: fysisk hälsa, mental hälsa, relationer och andlig hälsa. 

Vissa förstår att oförlåtelse skadar dem själva. Men man kan också välja att förlåta av 

altruistiska skäl. Genom att hänvisa till självutvecklande motiv så stimulerar det snabbt viljan 

att förlåta. Altruistisk förlåtelse tar längre tid men kan eventuellt också ge en känslomässigt 

djupare förlåtelse. Målet är ändå en altruistisk förlåtelse genom följande tre steg: (1) 

Terapeuten ber dem att tänka på en gång de själva blivit förlåtna. (2)Terapeuten ber dem att 

beskriva de känslor de då fick, till exempel: frihet, lättnad och glädje. (3) De överväger 

huruvida de vill ge denna gåva till den som sårat dem. 
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Steg C: Certifikat över förlåtelsen 

Det är viktigt att man på något sätt offentliggör den förlåtelse man upplevt och överlåter sig 

till den. Detta kan ske i form av ett skriftligt brev, ett certifikat eller att man helt enkelt 

berättar åt någon. Detta underlättar överlåtelsen till förlåtelse. 

 

Steg H: Hålla fast i förlåtelsen trots stunder av tvivel 

En offentlig överlåtelse till att förlåta ger en försäkran till klienten att hon har förlåtit, när det 

kommer stunder då hon tvivlar på om hon verkligen har förlåtit. Det kan hända att hon 

fortfarande känner sig arg eller rädd när hon möter förövaren. Det beror på att vi vanligtvis 

likställer förlåtelse med glömska. Genom att förstå att förlåtelse inte innebär glömska så 

hjälper det klienten att förstå att förlåtelsen var äkta. 

 

Eftersteg: Förhindra återfall 

Om familjemedlemmar kan förlåta så lägger de mindre tryck på den beroende genom att inte 

ständigt fördöma henne eller honom. Om en person ska lyckas förbli nykter, så är det viktigt 

att han inte hela tiden blir avvisad av de människor som finns runt omkring honom. 

 

Eftersteg: Hur man pratar om överträdelser 

Programmet hjälper deltagarna att på ett känsligt och konstruktivt sätt lägga fram de 

överträdelser de blivit utsatta för (a.a. s. 135-139). 

 

Det positiva med Worthingtons metod är att här finns ramar kring förarbetet. Det är inte alltid 

som man bara kan ”köra igång” med en metod och därför är det bra att han har utvecklat 

riktlinjer för hur de förberedande samtalen läggs upp. Det som dock skulle kännas påfrestande 

är att behöva berätta om sina förseelser, när det ändå är den beroende som alla är mest arga 

på. Däremot är det förstås nödvändigt för att kunna skapa en miljö där alla är ödmjuka och 

öppna. Steg R: Rekognosera smärtan. Det är bra att de får stöd av terapeuten i sina känslor 

och går igenom händelsen noggrant. Steg E: Empati. Kärlek och empati är viktiga 

förutsättningar för att förlåta och att kunna öva sig i det är avgörande för en hållbar förlåtelse. 

Steg A: Altruistisk gåva av förlåtelse. Att förlåta av självutvecklande motiv är lika bra som att 

förlåta av altruistiska skäl, jag menar att vi förlåter av kärlek till oss själva. Jag saknar dock en 

anvisning här, i hur man konkret förlåter.  

Steg C: Certifikat över förlåtelsen. Detta är ett bra steg att ha med så att man får ett bevis 

på det man gjort. Steg H: Hålla fast i förlåtelsen trots stunder av tvivel. Att vara arg och rädd 
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är inte ett tecken på att man inte förlåtit. Speciellt inte vid självständig förlåtelse, då förövaren 

ännu inte sett eller ångrat sitt beteende. Då är det nödvändigt att bevara den goda vreden.  

Man bör skilja på att ha goda känslor och tankar gentemot förövaren och vilja honom väl, på 

det att man är arg på hans handling, bristande respekt och förståelse med mera. Att förlåta är 

att övervinna bitterhet, inte nödvändigtvis att övervinna vreden. Jag hoppas att det tydliggörs i 

programmet att empatin och förståelsen av förövaren inte leder till överseende med 

förseelserna. För att förhindra att det sker så behövs en rättvis och tydlig skuldfördelning. 

Vem är skyldig till vad? Med sista eftersteget så förstår man ändå att överträdelserna inte 

”glöms bort”. Programmet hjälper deltagarna att på ett känsligt och konstruktivt sätt lägga 

fram överträdelserna. Förutom anvisningar för hur man konkret förlåter, så saknar jag en plan 

på hur man går vidare och utvecklar gränser, allt för att undvika att förseelsen sker igen. 

Sammanfattning 

Denna metod, emotionell förlåtelse har som syfte att främja förlåtelse vid alkoholberoende 

och missbruk inom en familjekontext. Fokuseringen är på de psykologiska och sociala 

aspekterna av alkoholberoende och missbruk. Dessa aspekter är sedan relaterade till vanliga 

överträdelser inom familjer. Metoden är baserad på familjeterapi och målet är förutom 

förlåtelse också helande och upprättande av relationer för den beroende och hans anhöriga. 

Emotionell förlåtelse är när negativa känslor blir utbytta till positiva känslor. Positiva känslor 

som leder till förlåtelse involverar empati, sympati, medkänsla eller altruistisk och/eller 

romantisk kärlek för den förlåtne. Det som är annorlunda här är att man fokuserar på att först 

utveckla positiva känslor gentemot förövaren och sedan på att förlåta. Intressant, när man 

jämför med den vanligaste synen som innebär att steg ett är att övervinna känslor av bitterhet 

och steg två att utveckla positiva känslor gentemot den som gjort illa. Här är det alltså 

tvärtom.  

Beslutsbaserad förlåtelsemetod inom inter-generations familjeterapi  

Frederick A DiBlasio, professor vid School of Social Work, University of Maryland, 

Baltimore beskriver nedanstående metod i tidskriften Journal of Family Therapy. Metoden 

förenar inter-generationsteori med en steg-för-steg förlåtelsestrategi. Förlåtelse definieras här 

utifrån ett kognitivt perspektiv för att kunna tillämpas vid terapisessioner med klientens 

ursprungsfamilj. Denna strategi har varit framgångsrik när det gäller att bryta dysfunktionella 

mönster som härstammar från klientens ursprungsfamilj (barndomsfamilj) och som överförts 

till dennes nya familj. Metoden beskriver en förlåtelseprocess mellan vuxna barn, deras 

syskon och föräldrar. De långvariga effekterna av förlåtelse analyseras genom en fallstudie 
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som inkluderar en sex-års uppföljning av en förlåtelseintervention för en ursprungsfamilj 

(DiBlasio, 1998, s. 77). 

DiBlasio poängterar vikten av att man som familj måste hitta sätt att minimera att såra 

varandra och maximera förlåtelse av varandra. Om man inte gör det är risken stor att såren 

inte läks så lätt och i värsta fall kan såren finnas kvar under hela ens livstid. Förlåtelsemetoder 

är ett sätt att lösa gamla knutar och att reparera dysfunktionella mönster. De mönster som 

skapas under ens barndom tenderar att upprepa sig i vuxenlivets intima relationer. Inter-

generationsterapi har varit användbar när det gäller att hjälpa människor att lösa sina problem 

med de människor som medverkade till att problemen uppstod. Detta ger en möjlighet att 

utveckla nya sunda relationer med sin ursprungsfamilj men även med sin nuvarande partner 

och barn (a.a. s. 77-78). 

De flesta beskriver förlåtelse som en process som tar tid. Så kan det vara, menar DiBlasio, 

men frågar om det nu nödvändigtvis måste vara det? Han har experimenterat med olika sätt att 

accelerera processen och att använda den kunskapen i det praktiska terapiarbetet. Han säger 

att han har arbetat med många fall där sann och bestående förlåtelse har skett inom en dag. 

Som exempel så nämner han att den snabbaste förlåtelsen och försoningen oftast sker vid en 

persons dödsbädd. När behovet är kritiskt och känslorna är öppna så verkar människor ha en 

förmåga att kunna förlåta snabbt. Med detta som bakgrund så hävdar DiBlasio att vi 

människor har en kognitiv kontroll över när vi ska förlåta (a.a. s. 78). 

Beslutsbaserad förlåtelse definieras som den kognitiva förmågan att släppa harm, bitterhet 

och behovet av hämnd. Däremot, påpekar han, så innebär det inte alltid ett slut på känslan av 

att vara sårad. Våra kognitiva förmågor, som förstås är sammanbundna med våra 

känslomässiga tillstånd, behöver däremot inte vara styrda av dem, menar han. Det är klart att 

när vi är sårade så känner vi inte för att förlåta. Terapeuten behöver därför uppmuntra klienten 

att han inte behöver vara ett offer för sina egna eller andra familjemedlemmars känslor. 

Beslutsbaserad förlåtelse är därför en viljeakt och ett val; att låta gå eller att hålla fast. Vi 

människor kan skilja våra tankar av harm och bitterhet från våra känslor av att vara sårade. 

Faktum är att våra negativa tankar hindrar helande när kognitiv och emotionell energi är 

styrda till bitterhet. Ironiskt nog blir offren sina egna förövare när de stannar kvar i bitterhet 

och tankar av harm. Det i sin tur kan leda till psykisk ohälsa, emotionell instabilitet med mera 

(a.a. s. 78-79). 

En vanlig uppfattning bland en del terapeuter är att det gagnar klienterna att vara arga och 

försök att avlägsna vreden för tidigt kan försvaga klienten. DiBlasios utgångspunkt är istället 

att klienterna blir stärkta när de gör kognitiva val som skapar harmoni med sina relationer, 
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frid inom de själva och för religiösa frid med Gud. Men ett offer ska inte förlåta utifrån en 

känsla av kapitulation eller utan respekt för sin integritet. Självrespekten bör bevaras för offret 

och man bör agera för att stoppa eller förhindra att övergreppet sker igen (a.a. s. 79). Jag ser 

det som så att det är skillnad på självständig, bilateral och ömsesidig förlåtelse när man som 

offer har behov av att vara arg, att behålla vreden eller att kunna släppa den. Det är skillnad på 

en sund god vrede som står upp för mig och mina gränser och en osund destruktiv vrede som 

skadar mig och den andre. Förlåtelse är att övervinna känslor av bitterhet och hämnd och att 

ändra uppfattning om den som sårat mig. Att avlägsna vrede vid självständig förlåtelse blir 

problematiskt i de fall förövaren inte insett sitt kränkande beteende, då är den goda vreden 

och distans nödvändig som skydd. Men vid bilateral och ömsesidig förlåtelse där förövaren 

insett sitt beteende och ångrat sig, så finns det inte längre orsak att hålla kvar vreden.  

Inter-generationsterapi jämsides med en pågående familjeterapi rekommenderas för de 

personer som har sår som har uppstått under barndomen. Den ursprungliga familjen samlas 

under vanligtvis två sessioner. Nuvarande partner och barn rekommenderas inte att delta utan 

endast den ursprungliga familjen. Målet är förstås förlåtelse, men även att kunna lära sig att 

sätta sunda gränser. Om terapeuten upplever att ilskan är för stor och familjemedlemmarna är 

inställda på att attackera varandra så skjuter terapeuten upp sammankomsten tills alla är 

överens om samma syfte med mötet. Syftet med sammankomsterna är att var och en ska dela 

tankar om det förflutna. Var och en söker förlåtelse för egna förseelser, utan förväntan på vad 

de andra ska göra eller säga. Tyngdpunkten på att var och en ska söka förlåtelse minskar 

förväntningarna på att de andra ska agera på ett ångerfullt sätt (a.a. s. 83). 

DiBlasio avslutar med att säga att förlåtelse naturligtvis inte är ett universalmedel mot alla 

problem som finns i en familj men det är en stor hjälp i att förbättra relationerna. Det kan 

också vara det steg som en ursprungsfamilj behöver ta för att kunna se varandra på ett mer 

fördelaktigt sätt. Det kan vara startpunkten som förenar familjen både inom och mellan 

generationerna (a.a. s. 93). 

Beslutsbaserad förlåtelse 

Före familjemedlemmarna bjuds in till sessionen kontrollerar terapeuten att de är redo att 

mötas. Om ilskan och agget är alltför stort så föreslås en senare tidpunkt. Terapeuten 

uppmanar alla att se sessionerna som ett tillfälle att dela tankar om det förflutna. Var och en 

söker förlåtelse för fel de själva begått, utan förväntan på vad de andra ska eller borde göra. 

Målet är att alla ska fokusera på sin egen skuld, utan krav eller förväntan på andra. Här följer 

en beskrivning vad varje steg handlar om: 
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Uppfattningar om det tidigare familjelivet 

Under detta steg så delar man varandras uppfattningar om hur det var att växa upp i familjen 

som barn eller föräldrar. Uppfattningarna kan vara olika men målet är att allas uppfattningar 

ska respekteras. 

 

Definition och kontrakt 

Ämnet för förlåtelsen diskuteras och definieras. Man diskuterar nyttan, fördelarna och 

begränsningarna med förlåtelse. Familjens syn på tro och religion diskuteras och speciellt om 

de har en religiös syn på förlåtelsen. En vanlig rädsla som religiösa människor har är att 

terapeuten inte ska uppskatta eller förstå deras tro. Förlåtelsen ska vara frivillig och inte 

komma utifrån manipulation eller krav från andra. Terapeuten förklarar att alla bör välja 

åtminstone en förseelse som de söker förlåtelse från. Förlåtelsen fungerar bäst ju konkretare 

man kan vara. 

 

Uttalande av en förseelse 

Uttalandet av den valda förseelsen bör vara sådan att den som begått den klart förstår att den 

är en överträdelse. Man bör ha en viss grad av skuldmedvetenhet och vara så konkret som 

möjligt. 

 

Frågor om förseelsen och förklaring 

Man bör ge de andra så mycket information om förseelsen som man kan. Möjligheten för 

empati ökar desto mer information och förklaring man får. Terapeuten ser till att alla har fått 

sina frågor besvarade och att allt är så klart och tydligt som möjligt. Däremot så finns det en 

vikt av att skydda gruppen från olämpliga frågor. Exempelvis vid sexuell otrohet, där det kan 

frågas efter alltför intima detaljer. Den som ber om förlåtelse ska summera orsakerna till 

varför han handlade som han gjorde, utan att det låter som att han ursäktar sig. 

 

Avslöjande av sår och smärta 

Under detta steg beskriver offret/offren sina sårade känslor så utförligt de kan för den som 

gjort dem illa. Terapeuten ber då förövaren att summera det som offret/offren sagt. Detta 

hjälper offren att förlåta förövaren när de inser att han eller hon förstått vad de sagt, men 

också insett hur han eller hon har sårat dem. Förövaren har också nytta av detta när han ser 

hur hans beteende skadat andra och bör rimligtvis känna skam och lidande för det han gjort. 
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När offret ser detta så kan empatin för förövaren öka och det i sin tur ökar förmågan att kunna 

förlåta honom.  

 

Utforma en plan för att förhindra eller förebygga kränkande beteenden 

En kränkning eller en förseelse som fortfarande pågår är meningslös att förlåta. I sådana fall 

bör man göra upp en plan för att stoppa den eller förebygga att den sker igen. Förövaren bör 

vara en aktiv part i utformningen av planen och den bör följas upp. Exempel på en sådan plan 

kan vara att en mor känt sig försummad av sin son och denne lovar att ringa oftare eller en 

förälder som är alltför kritisk lovar att bli mer uppmuntrande och stödjande. 

  

Varningar till den som förlåter 

När man erbjuder förlåtelse till någon, så innebär det att man inte kan använda sig av 

förseelsen som ett vapen mot den andre i framtiden. Förlåtelse innebär inte heller att 

diskussionerna om förseelsen slutar men den bör ske i en konstruktiv anda som bygger upp 

relationen och inte tvärtom. Hur som helst så kan en del klienter fortfarande känna stor ilska 

och vrede efter att de förlåtit. Om detta händer så bör de inte tro att de inte förlåtit utan istället 

använda sig av kognitiva eller andliga metoder för att reglera dessa tankar. 

 

Formell begäran 

Under detta steg kan förövaren vilja be om förlåtelse. Men han bör göra det på ett genomtänkt 

och ärligt sätt. Denna begäran bör inkludera ånger och innehålla en plan för hur man ska 

avvända sig från det dåliga beteendet. Som hjälp så kan förövaren sitta bredvid offret, ta 

offrets hand eller gå ner på knä.  

 

Ceremoniell handling 

I alla kulturer så finns det riter och ceremonier som symboliserar en övergång till något annat. 

Att göra en ceremoniell handling över förlåtelsen kan stärka familjemedlemmarnas band till 

varandra och styrka den kognitiva överlåtelsen av förlåtelsen. Exempel på det kan vara att 

skapa ett familjealbum där alla skriver en passage om familjens styrkor med lämpliga 

fotografier. Ett annat alternativ kan vara att man gräver ett hål i marken och alla 

familjemedlemmar lägger ner sina skrivna anklagelser i det hålet för att visa att det nu är 

under jord, begravet för att aldrig mer återuppstå (a.a. s. 83-89).  
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Denna metod upplever jag som mer genomtänkt än föregående. Det är återigen en 

förutsättning att alla fokuserar på sin egen skuld, även om det inte alltid är så lätt. Man tar upp 

deltagarnas syn på tro och religion, vilket inte kan negligeras i vårt mångkulturella samhälle. 

Här finns en tydlig fördelning av skuld och ansvar, ingen risk att det leder till överseende när 

det är uppbyggt så här. När förövaren hör och förstår vad han gjort så blir offren bekräftade 

och det leder till upprättelse. De återfår tron på sig själva och sin upplevelse, de inser att de 

verkligen blivit illa behandlade. Jag saknar dock en anvisning om hur man gör när man 

konkret förlåter. Det är bra att det åtminstone finns en anvisning för hur man som skyldig ber 

om förlåtelse så att det inte sker på ett slarvigt eller otydligt sätt. Äntligen, i alla fall en plan 

för hur man förebygger att motsvarande förseelser sker igen. Att göra en ceremoniell handling 

är ett trevligt och ett kreativt sätt att avsluta och inrama den process man upplevt tillsammans.  

Sammanfattning  

Denna metod, beslutsbaserad förlåtelse förenar inter-generationsteori med en steg-för-steg 

förlåtelsestrategi. Metoden tillämpas vid terapisessioner med klientens ursprungsfamilj; vuxna 

barn, deras syskon och förälder. Målet är, förutom förlåtelse, att bryta dysfunktionella 

mönster och lära sig att sätta sunda gränser. De mönster som skapas under ens barndom 

tenderar att upprepa sig i vuxenlivets intima relationer. Inter-generationsterapi har varit 

användbart när det gäller att hjälpa människor att lösa sina problem med de människor som 

medverkade till att problemen uppstod. DiBlasio anser att förlåtelse är ett val och en viljeakt. 

Förlåtelsearbetet är främst kognitivt och innebär att man byter ut negativa tankemönster och 

ersätter dessa med positiva tankar. Beslutsbaserad förlåtelse definieras därför som den 

kognitiva förmågan att släppa harm, bitterhet och behovet av hämnd. Förlåtelse behöver inte 

heller vara en process som tar tid. När behovet är kritiskt och känslorna är öppna så verkar 

människor ha förmåga att kunna förlåta snabbt. Sann och bestående förlåtelse kan ske inom en 

dag. Däremot innebär det inte alltid ett slut på känslan av att vara sårad. Våra kognitiva 

förmågor, som är sammanbundna med våra känslomässiga tillstånd, behöver däremot inte 

vara styrda av dem.  

Förlåtelsens resa: ett utbildningsprogram för personer vid livets slutskede  

Detta program är utvecklat för personer med obotlig cancer och är baserat på en 

processmodell av mellanmänsklig förlåtelse. Modellen har utvecklats av Enright och the 

Human Development Study Group och har använts i olika förlåtelseutbildningsprogram för att 

hjälpa människor att förlåta. Modellen har effektivt kunna hjälpa bland annat äldre vuxna 

(Hebl & Enright, 1993), incest offer (Freedman & Enright, 1996), universitetsstuderande i 
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konflikt med föräldrar (Al-Mabuk, Enright och Cardis, 1995) och män som blivit sårade av att 

deras partner valt abort (Coyle & Enright, 1997). Modellen består av 20 psykologiska 

variabler som är organiserade i fyra olika faser. Modellen bearbetar de känslomässiga, 

kognitiva och beteendemässiga aspekterna av förlåtelse. Modellen förutsätter inte att man 

följer de olika stegen i exakt ordning utan de kan följas på ett individuellt och flexibelt sätt, 

där var och en får gå igenom stegen i sin egen takt (Hansen & Enright, 2002, s. 2). 

Hansen och Enright hänvisar till Greisinger (1997) när de konstaterar att livskvaliteten för 

en person med diagnosen obotlig cancer är koncentrerad kring sociala, familjära, 

känslomässiga, fysiska, andliga och existentiella frågor. Den sjuke kan uttrycka behov av att 

lösa frågor kring oförrätter begångna i det förflutna och på det sättet förbättra livskvaliteten 

för sig själv och för sina anhöriga. Resultatet kan vara inre frid för den sjuke och frid med 

andra. Personer med sådana här allvarliga sjukdomar kanske inte har tid eller ork att delta i 

långa utdragna sessioner eller att läsa in sig på material kring förlåtelse. Programmet är därför 

utvecklat med respekt för detta. De påpekar också vikten av att den terapeut eller kurator som 

håller i sessionerna bör ha respekt för människors olika religiösa uppfattningar. Programmet 

är neutralt uppbyggt men terapeuten bör låta klienten be om denne vill. Deras råd är att låta 

den deltagande införliva sin andliga eller religiösa tro i förlåtelsen utan att terapeuten hindrar 

denne (a.a. s. 4).  

Programmet definierar förlåtelse enligt den modell som är utvecklad av Enright och the 

Human Development Study Group, 1991:  

Forgiveness is the willingness to abandon one’s right to resentment, condemnation, and subtle revenge 

toward an offender who acts unjustly, while fostering the undeserved qualities of compassion, generosity, 

and even love toward him or her. (Hansen & Enright, 2002, s. 1).  
 

Kort sagt så handlar det om att överkomma negativa tankar, känslor och beteenden mot 

förövaren och att utveckla positiva tankar, känslor och beteenden mot densamme. Denna 

definition innehåller följande viktiga punkter: 

 

1. Den förorättade personen har lidit av att bli oförtjänt illa behandlad, kanske djupt 

sårad av en annan eller andra personer. 

2. Den förorättade personen väljer frivilligt att förlåta. Akten är alltså inte obligatorisk. 

3. Den förorättade personens nya inställning inkluderar känslor (man känner inte längre 

harm utan istället medkänsla), kognition (istället för tankar på fördömande har man 

respektfulla tankar) och beteende (man har kommit över tendensen att agera 

hämndfullt och agerar istället utifrån en god vilja). 
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4. Att förlåta är primärt en persons svar till en annan (a.a. s. 1). 

 

Deras definition på förlåtelse fokuserar alltså på en förändring i känslor, tankar och beteende 

gentemot den person som gjort illa och förlåtelse innebär också följande: 

 

 En process som man väljer att genomföra. 

 Man släpper intensiva känslor gentemot en person som har varit orättvis mot en själv. 

Man känner därmed inte längre hat, självömkan eller missunnsamhet. 

 Man vill inte längre straffa den som sårat en i det förflutna. 

 Man accepterar att ingenting man gör för att straffa den andre kommer att hela en 

själv.  

 Man frigör sin energi och använder den till bättre saker. 

 Man går vidare. 

 

Förlåtelse är inte överseende eller ursäkter, rättfärdiggöranden, glömska, försoning, nåd eller 

fördragsamhet. Förlåtelse innebär inte heller att man passivt låter tiden minska ens känslor 

(”tiden läker alla sår”). Förlåtelse innebär inte heller att man bara halvhjärtat eller 

pliktskyldigt säger ”jag förlåter dig” (a.a. s. 19-20). 

Hansen och Enright diskuterar vidare distinktionen mellan förlåtelse och försoning. 

Försoning sker mellan två personer, där båda accepterar och till och med litar på varandra 

igen, efter att den ena parten handlat orätt i det förgångna. När man försonas så söker man inte 

absolut perfektion från den andra, men den som gjort illa är ledsen och söker gottgörelse. 

Förlåtelse är en persons respons till en annan. En person som förlåter kan villkorslöst erbjuda 

en gåva av förlåtelse till personen som har sårat dem, oavsett förövarens beteende eller attityd. 

Enright och the Human Development Study Group beskriver förloppet mellan förlåtelse och 

försoning på ett vackert sätt: 

 
Forgiveness usually goes to the door of reconciliation: the forgiver may wait in the hope of the offender’s 

positive transformation, but that forgiver would probably not enter through the reconciliation door until 

the offender changes in some observable way (a.a. s. 2). 

 

Denna syn är sund och respektfull. Speciellt när man jämför med Holmgrens och framför allt 

Goviers syn. Om jag vid självständig förlåtelse sträcker mig ut emot den andra för att jag tror 

att min kärlek, empati eller godhet ska rädda honom är det verkligen respektfullt gentemot 

mig och den andre? Att istället vänta och kanske hoppas på att den andre frivilligt ändrar sig 

och vill försonas är så mycket mer respektfullt menar jag. När vi binder upp oss själva kring 
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tron att vi måste ta hand om allas utveckling och framgång, skapar vi skuld och frustration 

inom oss själva och beroende och motstånd hos dem vi försöker rädda. Vi har bara nyckeln 

till våra egna ”fotbojor”. Att försöka rädda andra är egentligen att säga: ”Stackare, jag tror 

inte att du klarar dig själv. Därför får väl jag ta hand om dig, suck”. Det betyder inte att vi inte 

ska ställa upp känslomässigt för andra människor, utan det att vi inte ska försöka göra jobbet 

åt dem. Respekt för egna och andras vilja och gränser är viktiga ingredienser i förlåtelse- och 

försoningsarbetet. 

Förlåtelse och försoning är önskvärda i de flesta fall och Hansen och Enright poängterar att 

även om de lägger vikten på förlåtelse så är syftet inte att förminska behovet av försoning när 

det är lämpligt. När vi förlåter så är det att visa respekt för den som sårat oss. Vi ser denna 

persons värde som en mänsklig varelse, trots deras kränkande beteende. Deras åsikt är att om 

vi förlåter så erbjuder vi den andre åtminstone en av följande tre moraliska principer: 

generositet, nåd och/eller kärlek. En generös respons är att ge mer än vad som är moraliskt 

nödvändigt och vad som förväntas. En nådefull respons är att förutom att ge mer än vad som 

förväntas, så håller jag tillbaka det som den andre förtjänar. Jag väljer att avstå från att straffa 

någon som världen anser att jag har rätt att straffa. En kärleksfull respons är att ge goda saker 

till den andre, även om jag själv skulle ha det svårt (a.a. s. 2). 

När vi erbjuder förlåtelse så agerar vi utifrån förståelsen av den moraliska principen om 

människovärdet, nämligen människans inneboende lika värde. För att förlåtelsen ska vara 

hållbar bör våra tankar, känslor och beteenden förändras gentemot den vi förlåter. Deras 

metod är välbeprövad från många olika problemområden och det märks att synen på 

förlåtelsen är väl genomtänkt, nyanserad och sund. 

Processmodell av mellanmänsklig förlåtelse (Enright) 

Enrights modell för förlåtelse består av 20 delar som är indelade i fyra faser. Nu är 

programmet väldigt förkortat på grund av klientens sköra hälsa och det rekommenderas att det 

ska bestå av fyra sessioner, max en timme per gång. Alla väljer ett tillfälle när de blivit djupt 

sårade och det blir sedan deras berättelse genom alla sessioner. 

 

Avslöjandefas 

1. Man undersöker psykologiska försvarsmekanismer. 

2. Konfrontation av ilska; med syftet att förlösa ilskan och inte att härbärgera den. 

3. Erkänna skam, när detta är lämpligt. 

4. Man blir medveten om minskad emotionell energi. 
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5. Ältande medvetandegörs; huruvida man kognitivt upprepar skadan. 

6. Insikt i att den skadade parten kan jämföra sig själv med den som orsakat skadan. 

7. Förståelse över att man kan ha blivit permanent och negativt förändrad på grund av skadan. 

8. Insikt om att man eventuellt har förändrat sin syn på rättvisa. 

 

Beslutsfas 

9. En förändrad inställning/nya insikter om att gamla lösningar/strategier inte fungerar. 

10. Man är villig att överväga förlåtelse som ett alternativ. 

11. Man överlåter sig till att förlåta förövaren. 

 

Den första sessionen täcker punkterna ett till elva. Primärt så fokuserar man på negativa 

känslor som till exempel ilska, hur denna ilska påverkar en för närvarande, och utvecklar 

andra möjliga alternativ. Under denna session så diskuterar man även nya copingstrategier 

och om man kan se förlåtelse som ett alternativ. Deltagarna blir ombedda att ta ett beslut att 

överlåta sig till att förlåta. 

 

Arbetsfas 

12. Omvärdering, genom rollspel, vem den felande är genom att se honom eller henne i sitt 

sammanhang. 

13. Man utvecklar empati och medkänsla gentemot förövaren. 

14. Medvetenhet om medkänsla, om det framträder, gentemot förövaren. 

15. Man accepterar och absorberar smärtan. 

 

Den andra sessionen täcker punkterna 12-13 men med en introduktion till punkt 14. Under 

denna session diskuterar man hur man svarar kognitivt och emotionellt på en personlig skada. 

Alternativen att utveckla empati och medkänsla gentemot förövaren diskuteras också. 

Den tredje sessionen fokuserar på punkterna 14-15. Här fortsätter man att diskutera det 

som påbörjades i förra sessionen. Tonvikten läggs på hur man utvecklar förmågan att, genom 

empati och medkänsla, förstå och hantera den smärta som skadan har orsakat. Vidare 

diskuterar man hur man ska bryta cirkeln av smärta. 

 

Fördjupningsfas 

16. Hitta mening för en själv och andra i lidandet och i förlåtelseprocessen. 

17. Förståelse för att man själv har behövt andras förlåtelse tidigare. 
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18. Insikt om att man inte är ensam. 

19. Förståelse över att man kan ha ett nytt syfte i livet på grund av skadan. 

20. Medvetenhet om minskad negativ effekt och kanske ökad positiv effekt, om detta börjar 

framträda gentemot förövaren; medvetenhet om inre, emotionell förlösning. 

 

Den fjärde sessionen täcker punkterna 16-20. Här är syftet att försöka se hur skadan har lett 

till en ny mening för en själv. Dessutom behandlas synen på att förlåtelse ska ses som en gåva 

till den andre (a.a. s. 5-9).  

 

Enrights modell är den mest beprövade av alla modeller och den har använts för en mängd 

olika målgrupper och kan utformas på olika sätt. Här är den som sagt förkortad. Jag är sårad 

och behöver förlåta skulle kunna sammanfatta session ett. Session två: hur gör jag då? Hur 

löser jag det? Session tre: genom att acceptera smärtan och känna medkänsla med förövaren 

kan jag kognitivt och emotionellt svara på förseelsen. Session fyra: hur kan jag dra nytta av 

händelsen och ge en altruistisk gåva till den andre. Det går inte riktigt på djupet i den här 

versionen av Enrights modell, men det är ett måste med tanke på att målgruppen inte har 

styrka att arbeta i långa sessioner. Klientens mentala och fysiska krafter är nedsatta. 

Sammanfattning  

Detta program är utvecklat för personer med obotlig cancer och är baserat på en 

processmodell av mellanmänsklig förlåtelse. Modellen består av 20 psykologiska variabler 

som är organiserade i fyra olika faser. Modellen bearbetar de känslomässiga, kognitiva och 

beteendemässiga aspekterna av förlåtelse. Den sjuke får lösa frågor kring oförrätter begångna 

i det förflutna och på det sättet förbättra livskvaliteten för sig själv och sina anhöriga.  

Förlåtelse handlar om att överkomma negativa tankar, känslor och beteenden gentemot 

förövaren och att utveckla positiva tankar, känslor och beteenden gentemot densamme. 

Förlåtelse är en process man väljer att genomföra. Den förorättade personen väljer frivilligt att 

förlåta. Förlåtelse sker utifrån principen om människans inneboende lika värde. Man erbjuder 

villkorslöst en gåva av förlåtelse till personen som har sårat en, oavsett dennes beteende eller 

attityd. Vid förlåtelse så erbjuds åtminstone en av följande tre moraliska principer: 

generositet, nåd och/eller kärlek.  
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Förlåtelsemetod: tillämpning för delat föräldraskap efter skilsmässa  

Målet med denna metod är att få separerade föräldrar att förlåta varandra med syftet att kunna 

fungera och samarbeta bättre tillsammans som föräldrar, med barnens bästa för ögonen. 

Modellen kan användas för individer eller par. Modellen består av tre steg och har kognitiva, 

känslomässiga och beteendemässiga uppgifter. Målet är att föräldrarna ska kunna sträcka sig 

över fientlighet och harm till ett mera civiliserat och ömsesidigt stödjande förhållningssätt i 

den roll de har som föräldrar (Bonach, 2007, s. 105). Metoden har empiriskt stöd, se Bonach 

(2009). 

Symptomatiskt för många frånskilda är att känslor av bitterhet, fientlighet och harm 

kvarstår en längre tid. Barnen, även vuxna barn, blir fångade i mitten av pågående strider 

mellan föräldrarna. Det finns en viktig skillnad när man använder sig av förlåtelsemetoder för 

den här målgruppen jämfört med andra. Skillnaden är att dessa två personer måste fortsätta att 

samarbeta och ha kontakt med varandra på grund av att de har barn tillsammans. Samtidigt så 

kan de också genomgå en inre process av återhämtande från separationen. För några kan den 

fortsatta nödvändiga kontakten med partnern bli en fortsättning på att bli sårad av den andra. 

Då är det viktigt att praktikern först stöder personen i att förbättra sitt sätt att hantera 

situationen med hjälp av tillgängliga strategier samt att återhämta sig från den mest intensiva 

emotionella stressen. Efter detta kan förlåtelse vara en metod som hjälper föräldrarna att 

kunna samarbeta igen. Barnets bästa kan vara det som motiverar. Målet är att minimalisera 

konflikterna och att kunna stödja den andra i föräldrarollen (a.a. s.106). 

För Bonach är förlåtelse en psykologisk och social process som innebär förändringar i 

känslor, tankar och beteenden. Resultatet borde bli ett mera civiliserat uppträdande. Bonachs 

modell bygger på Trainers uppfattning om förlåtelse (1981) och Gordon och Baucoms (1998) 

förlåtelse vid äktenskaplig otrohet. Trainer beskriver förlåtelse som följande: 

 

1. Uppenbara gester av förlåtelse. 

2. Upphöra med fientliga responser, samt att kunna hantera fientliga impulser. 

3. Att gradvis släppa harm. 

4. Att utveckla positiva attityder och känslor gentemot den som har orsakat skada. 

5. Gester av god vilja gentemot den andre. 

 

Dessa punkter är förnuftiga, men kanske inte alltid lätta att genast uppnå vid en separation; 

det kan kräva sin tid. Försoning och återuppväckande av kärlek gentemot varandra krävs inte 
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vid denna definition av förlåtelse men är inte heller syftet eller målet med detta program. 

Gordon och Baucom har utvecklat en tre-stegs modell för förlåtelse och stegen är följande: 

 

1. Att få en realistisk och balanserad syn på relationen. 

2. Frihet från att vara kontrollerad av negativa känslor gentemot den andre. 

3. En minskad önskad att straffa partnern (a.a. s.107). 

 

Punkt tre är lite märklig; en önskan om att sluta straffa partnern borde snarare vara ett resultat 

av förlåtelsen än en minskning av behovet att straffa den andre. Det nyseparerade paret har en 

stressfull uppgift i att omdefiniera föräldrarelationen. Bonach beskriver hur förlåtelse kan vara 

till hjälp i den uppgiften: 

 
Achieving forgiveness is one method of readjustment that can foster separation from the former partner 

and from the roles of the past relationship while allowing a redefinition of the coparental roles to emerge 

(a.a. s. 108). 

 

 

Praktiker beskriver ofta att tidigare partners ofta håller fast vid negativa tankar, känslor och 

beteenden gentemot den andre. Barnen lider av detta och skulle föräldrarna lyckas komma 

förbi detta är oerhört mycket vunnet i den framtida relationen mellan föräldrarna och barnen. 

Process modell med fokusering på tankar, känslor och beteenden 

 

Steg ett: Kris 

Tanke 

 Avlägsna snedvridna kognitiva antaganden om upplösningen av äktenskapet. 

 Avslöja fördomsfulla uppfattningar om skuld. 

 Man upphör att skuldbelägga ex-partnern. 

Känsla 

 Bearbeta intensiva traumatiska känslor på grund av förlusten (chock, förnekelse, 

förtryckande, ångest, sårade känslor, skuld, skam, känsla av förkastelse, depression). 

 Bearbeta ångest över det ”okända” av separationen/skilsmässan (vårdnad, ekonomi 

och boningsort). 

Beteende 

 Upphöra med grubblande tankar, såsom: självanklagelser, utfrågningar och 

diskussioner med ex-partnern om äktenskapet och separationen. 
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 Upphöra med felaktiga och icke-karaktäristiska beteenden som beror på intensiva 

känslor och förvirrade tankar. 

 

Steg två: Övergång 

Tanke 

 Skapa en mening över det som hänt. 

 Fråga ”varför”. 

 Utforska skilsmässan/separationen genom att inkludera externa faktorer såsom, 

livshistoria och beteenden från båda parter. 

Känsla 

 Känslomässigt arbete som innebär att hantera ilska, depression och sorg. 

 Bekräfta och legitimera känslorna samtidigt som man arbetar på att minska deras 

intensitet. 

Beteende 

 Hypervaksamma beteenden. 

 Använda barnen för att ge igen på ex-partnern. 

 Beskydda sig själv genom emotionell och fysisk distans. 

 Kräva ursäkter eller ånger hos ex-partnern. 

 

Steg tre: Återanpassning 

Tanke 

 Ett medvetet beslut att komma över ilskan. 

 Återanpassa sig till en ny gemensam föräldraskapsrelation och skapa nya realistiska 

förväntningar och antaganden om ett ”civiliserat” gemensamt föräldraskap. 

Känsla 

 Utveckla en genuin god vilja gentemot ex-partnern. 

 Förstå effekten av oförlåtelse. 

Beteende 

  Släppa den tidigare relationen och skapa en ny gemensam föräldraroll. 

 Ge upp negativa beteenden. 

 Interagera på ett ”civiliserat” sätt och engagera sig i den nya gemensamma 

föräldraskapsrollen. 
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Till alla dessa steg tillkommer hemuppgifter (a.a. s. 120).  

 

För den här målgruppen med det här syftet, så är detta en riktigt bra modell. Här är alla 

komponenter med: utformandet av en realistisk och sann skuldfördelning, bearbeta och 

bekräfta känslor samt en plan och en vision för hur man går vidare och hur man vill ha det. 

Helt enkelt en klar och tydlig fokusering på vad det är man vill uppnå. Kopplingen tanke, 

känsla, beteenden är också den modell Enright använder sig av. Våra tankar påverkar våra 

känslor som i sin tur påverkar våra beteenden. I denna modell tillåts man att bearbeta en 

mängd förhållanden som uppkommer vid separationer. En annan positiv sak är att man också 

ser sin del, sitt ansvar i det som hänt och att man kan dra lärdom av det. Man kan se sina egna 

icke-fördelaktiga beteenden. Det är också bra att ha hemuppgifter, att man tar ett ansvar för 

processen när man är hemma, det är ett arbete man måste utföra. Här saknar jag dock en 

tydligare beskrivning för hur själva förlåtelsen går till; vad man gör och säger. 

Sammanfattning 

Målet med denna metod är att få separerade föräldrar att förlåta varandra med syftet att kunna 

fungera och samarbeta bättre tillsammans som föräldrar, med barnens bästa för ögonen. 

Metoden kan användas för individer eller par. Den består av tre steg och har kognitiva, 

känslomässiga och beteendemässiga uppgifter. Målet är att minimalisera konflikterna och att 

kunna stödja den andra i föräldrarollen. Förlåtelse är för Bonach en psykologisk och social 

process som innebär bearbetning samt förändringar i känslor, tankar och beteenden. Helt 

enkelt att utveckla positiva attityder och känslor gentemot den som orsakat skada. 

Förlåtelsemetod för kinesiska barn från Hong Kong, sårade av 
mellanmänskliga relationer  

Denna metod är en undersökning av effekterna på en processbaserad förlåtelsemetod med 

barn från Hong Kong. I undersökningen hade man en experimentgrupp och en kontrollgrupp. 

Interventionen pågick i åtta veckor. De kvantitativa och kvalitativa resultaten visade att 

deltagarna i experimentgruppen hade högre resultat av förlåtelseattityder, psykologisk 

välmående och en högre förståelse för förlåtelse än deltagarna i kontrollgruppen. 

Förlåtelseinterventionen hade en effekt på deras beslut att förlåta. Empati befanns vara en 

nyckelstrategi för att kunna förlåta (Hui & Chau, 2009, s.141). 

Att använda sig av hämnd som strategi försvårar förmågan att utveckla och uppehålla 

vänskapsrelationer. En förlåtelseintervention har här som syfte att lära barn att utveckla sina 

förmågor att hantera förseelser, utveckla positiva karaktärer och hjälpa dem att minska 
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hälsoproblem orsakade av konflikter. Hur som helst så är den mesta forskningen riktad 

gentemot vuxna i en västerländsk kontext och då med en uppfattning att förlåtelse skulle vara 

likadan för människor från olika kulturer. Denna studie uppstod ur ett behov av empirisk 

evidens för förlåtelsemetoder med barn från olika kulturer (a.a. s.141-142). 

Man beslöt att arbeta utifrån Enrights modell, men med en liten grupp barn för att den 

personliga interaktionen skulle bli större. Deltagarna gick alla i årskurs sex och medeltalet på 

deras åldrar var 11,8. Urvalet var från 154 barn som alla hade svarat på en enkät att de hade 

blivit sårade, främst av sina vänner. Deltagarna blev sedan slumpmässigt utvalda i en 

experimentgrupp bestående av 16 pojkar och 12 flickor och en kontrollgrupp bestående av 16 

pojkar och 12 flickor. Effekterna mättes med följande instrument: The Enright Forgiveness 

Inventory (EFI), The Chinese Beck Depression Inventory –II, The Children Hope Scale 

(CHS), The Rosenberg Self-Esteem Scale (SES) och The Chinese Concepts of Forgiveness 

Scale (CCFS). Förutom dessa kvantitativa data använde man sig även av kvalitativa metoder 

såsom bandade intervjuer med deltagarna, dagböcker som deltagarna skrev i efter varje 

session samt en anonym utvärdering över deras åsikter om förlåtelseprogrammet, dess 

fördelar och nackdelar och vad de lärt sig mest. Till sist genomfördes fyra 

fokusgruppintervjuer med 20 deltagare som var slumpmässigt utvalda (a.a. s. 146-147). 

Denna studie bekräftar att förlåtelsemetoder ger positiva effekter för barns mentala 

välmående. Deltagarna i experimentgruppen hade en signifikant minskning i depression, en 

ökad självkänsla och ett ökat hopp, men med en mindre effektstorlek på att ha genomfört 

förlåtelse. Detta förklaras med att de håller på att lära sig om förlåtelse och har ännu inte helt 

kunnat förlåta. Men genom att lära sig om förlåtelsen så bekräftade barnen att de var mycket 

lugnare, gladare och fridsammare och dessa faktorer har då lett till minskad depression, högre 

självkänsla och ökat hopp. Deltagarna såg förlåtelsen som deras villighet att göra ett beslut i 

att förlåta, en lång process som är svår, men som är möjlig att genomföra. Studien bekräftade 

även att effekterna av förlåtelseinterventioner är bortom kulturella gränser (a.a. s. 152). 

Gruppen slår fast följande uppfattningar om förlåtelse: förlåtelse är en process som tar tid. 

Att rusa in i förlåtelsen eller att tvinga på den i interventioner eller terapi kan leda till falsk 

förlåtelse. Det är viktigt att interventionerna hålls över tid så att klienterna hinner lära sig vad 

det handlar om. För det andra så krävs det förutom ett beslut även en förändring i ens känslor. 

Utvecklandet av förståelse och empati är de största faktorerna i processen. För det tredje så är 

förlåtelsen ett beslut. Det är viktigt med en kognitiv förståelse av förlåtelse för att man ska 

kunna se det som ett val och göra ett beslut att förlåta. Förlåtelse är en dygd och är viktig för 

barns moraliska utveckling. För det fjärde så kan förlåtelseprogram användas på många olika 
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sätt i skolor, till exempel: som utvecklande och guidande program eller som förebyggande 

och läkande program.  

De hänvisar till undersökning gjord av Ahmed och Braithwaite (2006) som visar att 

förlåtelse och försoning minskar mobbning. När det gäller elever som har blivit mer allvarligt 

kränkta och skadade så kan de förutom mer intensiv terapi hellre behöva en individuell 

förlåtelseintervention som dessutom har visat sig vara mer effektiv. Till sist så uppgav 

deltagarna i denna studie att de kunde använda sig av förlåtelse som en copingstrategi för att 

hantera konflikter. Copingprocessen innebär att man lär sig att hantera sina tankar och 

beteenden i de situationer som skapar stress (a.a. s. 152-153). 

Processmodell (Enright) 

Detta program är också baserat på Enrights processbaserade modell och är utformat till åtta 

sessioner, en session per vecka. Gruppen träffades utanför skoltid och varje session varade 

cirka 40 minuter. Så här valde de att utforma Enrights modell för denna målgrupp. (Se 

fullständig modell av Enright på sidorna 63-65) 

 

Avslöjandefas (punkterna 1-5) 

Session ett: genomgång av förseelsen, man fokuserar på den smärta man upplevt och på 

reaktioner och känslor gentemot förövaren. 

Session två: genom lekar och att dela varandras tankar i grupp så undersöker man hur 

deltagarna hanterar sina negativa känslor och nackdelarna med dessa negativa känslor. 

 

Beslutsfas (punkterna 9-11) 

Session tre: genom aktiviteter och att samtala i grupp så lär man sig vad förlåtelse är och vad 

det inte är. 

Session fyra: under denna session så diskuteras fördelarna med förlåtelse. 

Session fem: genom ett experiment så lär man sig att förlåtelse är ett alternativ att hantera 

personlig smärta. Under denna session så överlåter man sig till att förlåta genom att signera ett 

kontrakt. 

 

Arbetsfas (punkterna 12 och 13) 

Session sex: genom rollspel och aktiviteter så lär man sig strategier för att förlåta. 

Session sju: genom aktiviteter så försöker man få fram barnens empati och medkänsla och 

uppmuntra dem att visa det till deras förövare. 
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Fördjupningsfas (punkt 17) 

Session åtta: genom att diskutera kinesiska ordspråk i grupp så vill man visa på behovet av 

förlåtelse (a.a. s.145).  

 

Genom att modellen är utformad för barn så är det viktigt att det sker på deras villkor. God 

pedagogik är nödvändigt, här genomförd med hjälp av samtal, lekar och rollspel. Modellen 

går ordentligt igenom de känslor som uppstått på grund av förseelsen men jag skulle önska att 

bekräftelse av känslorna också fanns med. Det är bra med ordentlig undervisning om 

förlåtelse, vad det är och vad det inte är. Här kommer äntligen ett steg med där man genom 

rollspel och strategier lär sig att förlåta. Alltså, hur gör man när man förlåter, vad man säger 

och så vidare. Enrights modell är fantastisk på så vis att den innehåller så många komponenter 

och steg att arbeta med. Det märks att den är väl använd och väl genomtänkt. I Enrights 

modell så saknar jag ändå ett tydliggörande av en sann och realistisk skuldfördelning samt en 

strategi för att lära sig att utveckla gränser och att kunna säga ifrån. 

Sammanfattning 

Denna processbaserade metod vill lära barn att utveckla sina förmågor att hantera förseelser, 

utveckla positiva karaktärer och hjälpa dem att minska hälsoproblem orsakade av konflikter. 

Att använda sig av hämnd som strategi försvårar förmågan att utveckla och uppehålla 

vänskapsrelationer. Programmet består av 20 psykologiska variabler som är indelade i fyra 

faser. Förlåtelse ses här som en process som tar tid. Kognitiv förståelse är viktigt för att man 

ska kunna ta ett frivilligt beslut att förlåta. Förutom ett beslut så krävs det även en förändring i 

ens känslor. Utvecklandet av förståelse och empati är de största faktorerna i processen. 

Studien bekräftar att metoden ger positiva effekter för barns mentala välmående. Deltagarna i 

experimentgruppen hade en signifikant minskning i depression, en ökad självkänsla och ett 

ökat hopp. Studien bekräftar även att effekterna av förlåtelsemetoder är bortom kulturella 

gränser och att de kan användas som utvecklande, guidande, förebyggande och läkande 

program. Förlåtelse ses här som en dygd och att den är viktig för barns moraliska utveckling. 

Terapeutisk förlåtelse: utvecklande av en modell i syfte att stärka offer utsatta 
för sexuella övergrepp 

Elaine Walton, Ph. D., vid School of Social Work, Brigham Young University har utvecklat 

en fem-stegs modell för offer utsatta för sexuella övergrepp. Dessa offer har det gemensamt 

att deras förövare varken kan eller vill be om förlåtelse. Genom att använda denna modell så 

kan offren uppnå för sig själva det som en bön om förlåtelse skulle ha gjort för dem. Walton 
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själv tror att förlåtelse är sammankopplat med en ursäkt och som svar på en ursäkt så är 

förlåtelse mera naturligt. Med denna tanke som bakgrund så började hon leta efter modeller 

som inkluderade en ursäkt i förlåtelseprocessen. Den modell hon till slut fastnade för var 

utvecklad av familjeterapeuten Cloé Madanes (1990). Madanes har utvecklat en modell för 

familjer vars tonårssöner kränkt en syster sexuellt. Walton blev fascinerad av denna modell 

men hon arbetar med vuxna kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen 

eller i tonåren. Om dessa kvinnor hade fått delta i Madanes intervention när de var unga så 

skulle deras liv med all sannolikhet ha sett annorlunda ut. Eftersom gärningsmännen till 

hennes klienter inte är villiga att erkänna övergreppet så kommer dessa kvinnor aldrig att få 

en ursäkt av dem. Kvinnorna överlever som bäst med varierande strategier som ofta är 

självdestruktiva.  

Walton har under sitt yrkesverksamma liv som socialarbetare och terapeut arbetat med 

metoderna, kognitiv beteendeterapi och lösningsfokuserade samtal. Men när det gäller att bli 

hel från sådana här djupa, intima sår så upplevde Walton att det krävdes mer. Walton tog 

Madanes modell och började experimentera med Insoo Kim Bergs välkända mirakelfråga: 

”Föreställ dig att en natt när du sover så sker det ett mirakel och när du vaknar upp så är ditt 

problem löst. Eftersom du sov så vet du inte om att ett mirakel har skett eller att ditt problem 

är löst. Vad tror du att du kommer att uppleva som annorlunda när du vaknar på morgonen, 

som kommer att visa dig att problemet är löst”? Syftet med mirakelfrågan är främst att hjälpa 

klienten att få en vision om en framtid som är fri från problemet och för det andra att hjälpa 

klienten att inse att de förändringar som blir synliga av mirakelfrågan är möjliga för klienten 

att uppnå. Walton ville med denna fråga få klienten att visualisera sig fri från en 

offermentalitet och det medföljande självdestruktiva beteendet. Hon ber också klienten se 

framför sig att gärningsmannen ligger på knä framför henne och ber om ursäkt, erkännande 

allt han gjort henne fel med insikten om den smärta det orsakat henne och ber henne förlåta 

honom (a.a. s. 198-199).  

Sanningen är att helande som kommer med förlåtelse inte är beroende av gärningsmannens 

ånger och ursäkt. I Waltons modell så ses förlåtelse som en process där offret åstadkommer 

för sig själv det som gärningsmannens ursäkt och ånger skulle ha gett henne. Alltså, ansvaret 

att be om ursäkt ligger fortfarande på gärningsmannen och kommer alltid att ligga där, men på 

grund av hans underlåtelse och ovilja att ta det ansvaret så kan offret uppleva friheten och 

helandet som kommer med en ursäkt och ånger fastän gärningsmannen inte är ångerfull (a.a. 

s. 200-201). 
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Walton menar att hon med sin fem-stegs modell för förlåtelse först och främst hjälper 

klienten att bli fri ifrån offerrollen och att ta tag i de symptom som de sexuella övergreppen 

resulterat i, nämligen: ätstörningar, depression, sexuella problem, svag självkänsla och svåra 

personliga problem. Det andra som sker är att klienten får växa och uppleva att hon utvecklas 

när hon arbetar med de fem stegen. För det tredje blir hon redo för försoning, om detta är ett 

lämpligt mål. Utifrån detta får klienten en annan position i förhållande till förövaren. Hon har 

nu en annan styrka och Walton menar att nu när hon har mera styrka så kan hon se förövaren i 

ett annat ljus, han blir mera mänsklig och mindre skrämmande.  

Klienten kan också inse att förövarens beteende är ett resultat av svaghet, sjukdom eller 

ondska. Denna frihet och styrka hos klienten gör att hon är den som styr sitt liv och hon kan 

välja att svara på kränkningen på olika sätt: hon kan som tidigare sagt föra honom inför rätta, 

hon kan välja att återupprätta en sund relation till förövaren eller så kan hon avbryta det band 

som fanns dem emellan, han är inte längre en person som tar plats i hennes liv eller tankar. 

Alla dessa sätt att respondera är förenliga med förlåtelsen. Förlåtelse gör försoning möjlig 

men det påtvingar den inte. Allt detta är en påminnelse om att förlåtelse verkligen är till 

offrets fördel (a.a. s. 204-205).   

På grund av problemens komplexitet så menar Walton att terapeuter överlag tenderar att 

fokusera på att offret ska kunna klara sig på ett funktionellt plan igen i sitt liv, men att de inte 

tar itu med olösta känslor gentemot förövaren. Walton poängterar vikten av att skilja mellan 

förlåtelse och försoning. Förlåtelse är inom offrets kontroll medan försoning behöver 

förövarens medverkan. Det är mycket viktigt att terapeuter gör en tydlig distinktion mellan 

förlåtelse och försoning. På grund av de olika definitionerna så blir språket extra viktigt när 

man diskuterar med klienterna. Ord som också behöver förtydligas i förlåtelsearbetet är orden 

sårad och bitter. Sårad är den känsla vi hyser på grund av någons misstag/förseelse och 

bitterhet är den negativa känsla vi hyser gentemot den som sårat oss. Dessa två känslor kan 

behandlas separat beroende på det terapeutiska målet, men äkta förlåtelse borde leda till att ge 

upp bitterheten. Detta skulle resultera bland annat i att man inte använder förseelsen som ett 

vapen gentemot förövaren i framtiden. På grund av att man inte har fullkomlig enhet i vad 

begreppet förlåtelse innebär och när förlåtelsemetoder ska användas så är det viktigt att 

terapeuter utvecklar en konceptuell och klinisk klarhet för sig själva och för sina klienter.  

Slutligen vill Walton försvara sig gentemot de som avrått från att använda förlåtelse som 

en metod inom terapi. Hon menar att hennes metod erkänner de specifika livsförändrande 

behov som klienten har och tar tag i dem, tvärtemot vad de säger som varnar för förlåtelse 

inom terapi. För det andra, ses förlåtelse som ett självutvecklande självständigt mål i klientens 
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liv. Man kan inte fullborda förlåtelseprocessen utan att uppleva signifikant personlig tillväxt. 

För det tredje, gör det försoning möjligt men det påtvingar den inte. För Walton är denna 

metod ett sätt att frigöra klienterna genom att de tar kontroll över sina liv och blir helade från 

sina sår. De uppnår frid, frihet, självuppskattning och frihet från självömkan (a.a. s. 205).   

Oavsett hur man definierar förlåtelse så menar Walton att terapeutisk förlåtelse ska ses som 

en process genom vilken en kränkt person helas från sina sår av smärta och hat, blir avskiljd 

från en osund kontakt (fysisk eller mental) med förövaren, och blir fri att eftersträva 

hälsosamma och tillväxtfrämjande aktiviteter. Ansvar är en viktig egenskap för att kunna 

förlåta (a.a. s. 196).    

Waltons fem-stegsmodell 

Genom dessa fem steg så kan klienten gå från att vara ett offer till att bli en överlevare – hon 

kan åstadkomma för sig själv det som hänt om gärningsmannen uppriktigt bett om ursäkt och 

visat ånger. Det är ingen lätt process och klienten ska inte stressas igenom dessa steg, det 

kräver tid och energi. Denna modell är heller inte en linjär modell. Ibland kan steg fem 

komma först när situationen är den att klienten bör öka sina personliga resurser innan hon är 

redo att påbörja förlåtelsearbetet (a.a. s. 202).  

 

Steg ett: Inse övergreppets omfattning 

 Offret måste vara villigt att inse och erkänna övergreppet i all dess omfattning och göra 

anspråk på skadan. Offret bör också identifiera de moraliska och lagliga regler som blev 

brutna och på vilket sätt övergreppet bröt mot dessa regler. Vad innebär skadan i hennes liv 

och vilka är dess konsekvenser? På vilket sätt är offret mera sårbart efter skadan? Hur har 

hennes trosuppfattningar förändrats? Att inse och erkänna skadan är en process av 

utforskande och erkännande: Vilka specifika förluster har jag gjort? Hur är jag annorlunda? 

Har jag blivit kränkande mot andra också? Vilka lärdomar/gåvor har jag fått på grund av 

skadan – hur är jag annorlunda eller starkare? 

 

Steg två: Känna sorg över övergreppet 

I vår barmhärtighetsiver så kan vi som hjälpare lätt frestas att försöka bespara offret från sorg. 

Men att få sörja helt och fullt är oerhört viktigt i en helandeprocess. Många offer har undvikit 

att sörja eller kamouflerat sorgen med vrede. Men för att ge upp ilskan så bör man vara villig 

att sörja det som gav upphov till vreden. Sorg är en naturlig respons på förlust och kommer 
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som en naturlig reaktion desto mer offret är villig att inse skadan - identifiera och sörja alla 

förluster. 

 

Steg tre: Avslöjande 

Gärningsmannens ovilja att be om ursäkt hindrar inte offret från att avslöja övergreppet. 

Offret erkänner på gärningsmannens vägar genom att hon bryter tystnaden och anförtror sig åt 

någon, en vän eller en terapeut, detaljerna av övergreppet. Genom att avslöja vad som skett så 

förflyttar sig klienten från en värld av förvirring, i vilken hon kände skam och motvilja till att 

någon annan skulle få kännedom om övergreppet. Hon är nu redo att flytta skulden till den 

som det berör. Att klandra är en förutsättning för förlåtelse. Om det inte finns någon att 

klandra så finns det ingen att förlåta. För att kunna förlåta så måste klienten erkänna att 

någonting var fel och att någon har felat. Så fort detta är etablerat så kan förlåtelse- och 

helandeprocessen fortsätta. 

 

Steg fyra: Undvika kränkande beteenden 

Offret kan inte tvinga gärningsmannen att förändra sitt beteende men hon kan ta ansvar för att 

beskydda sig själv och andra från fortsatta kränkningar. Under detta skede så tar klienten 

ansvaret för sin lycka och säkerhet. Hon utvecklar gränser, gör viktiga beslut över vilka 

människor hon vill ha i sitt liv och hur hon vill bli behandlad av dessa. De offer som blivit 

kränkta av sina familjemedlemmar kan välja att inte vilja ha kontakt med dessa – eller 

åtminstone inte för en tid. Under denna tid lär sig klienten att utveckla riktlinjer för att kunna 

bedöma människors trovärdighet och sunt förnuft i att inte utsätta sig själv för onödiga risker. 

 

Steg fem: Att få upprättelse 

Upprättelse är viktigt vid upprättande av balans och helhet för en skadad person. Detta kan till 

exempel innebära att den skyldige får sitt straff eller att den skadade utvecklar mera 

personliga resurser. Under detta skede så kan alltså den skadade anmäla gärningsmannen. 

Men att gå igenom den processen är krävande och kan ibland också ge motsatt effekt, 

nämligen att klienten far illa och blir ännu mer försvagad. Om hon känner att hon inte har ork 

eller resurser för detta så kan hon vänta med den saken en tid eller helt enkelt besluta sig för 

att låta bli. Då är det däremot viktigt att hon arbetar på att utöka sina egna resurser till 

exempel genom att gå med i en stödgrupp, börja studera, söka ett nytt jobb, förnya sitt sociala 

liv eller börja med en ny hobby, helt enkelt det som hon behöver och som ger henne energi 

(a.a. s. 201-202).  
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Waltons modell är djupgående, vilket behövs när man tänker på kränkningens grova art. Här 

är allt på plats, tydligt och klart. Tydlig skuldfördelning, full insikt i övergreppet, bearbetning 

av känslor, bearbetning av det som hänt i syfte att lära sig något av det skedda och med en 

plan för att utveckla styrka och gränser. Det enda att önska är att man skulle ta upp vikten av 

att offrets känslor blir bekräftade. Denna modell går, som jag ser det, mest på djupet och tar 

med alla aspekter som behövs för att förlåtelsen ska vara hållbar. Dessutom med resultatet att 

man som offer går starkare ur processen, med redskap i sina händer att hantera det fortsatta 

livets utmaningar. 

Sammanfattning  

Waltons fem-stegs modell är utvecklad för offer utsatta för sexuella övergrepp vars förövare 

varken kan eller vill be om förlåtelse. I hennes modell ses förlåtelse som en process där offret 

åstadkommer för sig själv det som gärningsmannens ursäkt och ånger skulle ha gett henne. 

Modellen syftar först och främst till att hjälpa klienten att bli fri ifrån offerrollen och att ta tag 

i de symptom som de sexuella övergreppen resulterat i, nämligen: ätstörningar, depression, 

sexuella problem, svag självkänsla och svåra personliga problem. Det andra som sker är att 

klienten får växa och uppleva att hon utvecklas. För det tredje blir hon redo för försoning om 

detta är ett lämpligt mål. Överlag så tenderar terapeuter att fokusera på att offret ska kunna 

klara sig på ett funktionellt plan igen i sitt liv, men att de inte tar itu med olösta känslor 

gentemot förövaren. Från den tanken utvecklades denna förlåtelsemetod. Walton insåg att för 

sådana här djupa sår så krävdes det mer. Terapeutisk förlåtelse ska ses som en process genom 

vilken en kränkt person helas från sina sår av smärta och hat, blir avskiljd från en osund 

kontakt (fysisk eller mental) med förövaren, och blir fri att eftersträva hälsosamma och 

tillväxtfrämjande aktiviteter.  
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Analys 

Segesten beskrev, som tidigare nämnts i metodkapitlet, de grundläggande dragen i hur man 

gör en begreppsanalys. Innebörden i ett begrepp förtydligas genom att man synliggör dess 

karaktäristika (eng. attributes). Genom att tydliggöra vad som karaktäriserar ett visst begrepp, 

blir det tydligt vad begreppet innebär och vad det inte innebär (Segesten, 2006, s. 90). Detta 

görs genom att väga samman generella och specifika karaktäristiska till ett hanterligt antal. 

Efter detta återvänder man till ursprungsmaterialet för att leta efter sådant som är en 

förutsättning för begreppet (eng. antecedents). Många begrepp existerar bara om vissa 

förutsättningar är uppfyllda och förutsättningarna är därför en viktig del av förståelsen av 

begreppet. Till sist återvänder man ytterligare en gång till ursprungsmaterialet för att leta efter 

sådant som ger konsekvenser av begreppet (a.a. s. 94).  

I detta kapitel analyseras de filosofiska texterna och förlåtelsemetoderna utifrån hur var 

och en karaktäriserar förlåtelsen, vilka förutsättningar de anser förlåtelsen ha och slutligen 

vilka konsekvenser de menar att förlåtelsen ger. I nästa kapitel väger jag sedan samman 

begreppets karaktäristiska och gör en beskrivning över förlåtelsens mönster och ordningar. 

Därefter beskrivs en sammanvägning av begreppets förutsättningar och konsekvenser.    

Analys av de filosofiska texterna 

Bråkenhielm  

Generella karaktäristiska: förlåtelsen är en remotiverande handling. Bråkenhielm delar vidare 

in förlåtelsen i fyra definitioner: (1) förlåtelse som urskuldande (ansvarsfrihet) förlåtelse. (2) 

Erkännande förlåtelse (moraliskt ansvar) min handling var orätt och en föresats: ”Jag ska inte 

göra så igen”. (3) Negativ förlåtelse innebär att man övervinner känslor av hat, bitterhet och 

fientlighet samt befrielse från skuld och straff. (4) Positiv förlåtelse innebär att eftersträva en 

moralisk eller personlig gemenskap.  

Specifika karaktäristiska: Bråkenhielm företräder den villkorslösa förlåtelsen; det är alltid 

rätt att förlåta och alla människor är förlåtliga. Förlåtelse är en dygd. Förlåtelse innebär inte 

automatiskt straffeftergift.  

En förutsättning för förlåtelse är att det finns en konflikt mellan två parter. Oftast är det så 

att den ena parten har skadat den andra. För att det ska vara moraliskt rätt att förlåta sig själv 

så bör man be den man förorättat om förlåtelse. Fullständig förlåtelse är möjlig. Den eller de 

personer som på ett särskilt sätt kan identifiera sig med de drabbade kan få del i deras rätt att 

förlåta. Kärlek är en viktig förutsättning för förlåtelsen; i den utsträckning man älskar så 

förlåter man också. 
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 Konsekvenser för förlåtelsen är att den avvärjer en konflikt och att det stimulerar en mer 

önskvärd situation. Man övervinner också negativa känslor såsom hat, bitterhet och 

fientlighet. Förlåtelse leder till försoning men inte nödvändigtvis till en personlig gemenskap, 

utan det kan också bli en moralisk gemenskap. Den senare formen innebär då en ömsesidig 

bekräftelse av värde och värdighet.   

Heberlein  

Generella karaktäristiska: förlåtelse är att aktivt övervinna negativa moraliska känslor och att 

ändra sitt tidigare negativa omdöme till ett mer positivt omdöme.  Förlåtelse är en aktiv 

handling som kan vara både en process och en punktuell handling. Oftast är förlåtelse ändå en 

process som sker över tid med bearbetning av känslor och tankar.  

Klassisk förlåtelse betyder samspel mellan offer och förövare. I det klassiska scenariot finns 

dock ytterligare två distinktioner, nämligen ömsesidig och bilateral förlåtelse. 

Ömsesidig förlåtelse: båda inblandade parter delar på ansvaret för det inträffade. 

Bilateral förlåtelse: klar distinktion mellan vem som är offer och vem som är förövare. 

Unilateral förlåtelse (självständig förlåtelse): förlåtelsen är i huvudsak offrets sak.  

Självförlåtelse: när en individ förlåter sig själv så upphör han eller hon att känna skuld och 

skam – att klandra sig själv.  

Fullständig förlåtelse: vid en kränkning finns ibland fler offer än det direkt uppenbara. Fler än 

den direkt drabbade kan behöva förlåta.  

Specifika karaktäristiska: förlåtelsen är villkorlig. Förlåtelse är en gåva. Den är alltid en 

bön, en vädjan och kan aldrig vara ett krav. Förlåtelse är inte detsamma som försoning eller 

straffeftergift.    

Förutsättningar för förlåtelse är att det finns en konflikt mellan två eller flera individer, 

orsakade av ett svek eller en kränkning. Vid ömsesidig förlåtelse bör man ta eventuella 

maktpositioner i beaktande. Det kan vara frestande för den som begått det största felet att 

skylla sitt misstag på den andre. Vid alla former av förlåtelse är det viktigt att ta hänsyn till 

offrets eventuella skamkänslor för att undvika att förlåtelse sker utifrån en felaktig 

uppfattning om skuld. När vi ber om förlåtelse bör det innebära ett erkännande av skuld och 

ansvar samt en försäkran om att uppfylla ansvar. Detta för att undvika att förlåtelsen 

rättfärdigar ett oacceptabelt beteende och blir en flykt ifrån ansvar. Den individ som inte har 

förmåga att hantera det förtroende och det ansvar som förlåtelsen innebär, är heller inte 

förmögen att ta emot förlåtelse.  
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En nödvändig förutsättning för förlåtelsen är att den är frivillig. Talakten är inte nödvändig 

för förlåtelsen; vore den det så skulle man inte kunna förlåta en person som dött eller som 

man inte längre har kontakt med. Vid fullständig förlåtelse så kan var och en bara förlåta den 

smärta och förlust som drabbat dem själva. För att få fullständig förlåtelse så bör alltså 

samtliga inblandade förlåta. En förutsättning för självförlåtelse är att man först har fått insikt i 

den egna skulden och tagit ansvaret för sina handlingar. Viktigt är också att en människa inte 

betett sig på ett sådant sätt att han förlorat sitt personskap. I så fall är han oförlåtlig eftersom 

förlåtelse sker mellan två personer, mellan två subjekt.  

Konsekvenser av förlåtelse är att offrets bitterhet och skam upphör, medan den förlåtnes 

skuld lyfts av. Förlåtelse leder också till att ett tidigare moraliskt omdöme om en individ 

ändras. Ett återupprättande av en brusten relation är snarare en möjlig konsekvens av 

förlåtelsen och inte dess innebörd. När en individ förlåter sig själv så upphör han eller hon att 

känna skuld och skam – att klandra sig själv. Självförlåtelse handlar alltså om att få tillbaka 

skadad självrespekt. Förövaren, å sin sida, kan befria sig från sitt förflutna, sina onda 

handlingar, utan att negligera de fel han begått, så att han kan göra gott och bättre i framtiden.  

Murphy  

Generella karaktäristiska: förlåtelse handlar om att övervinna bitterhet. 

Specifika karaktäristiska: förlåtelsen är villkorlig. Vi förlåter inte för att upprätta syndaren. 

Förlåtelsen ska inte vara hastig eller okritisk. Förlåtelse är ingen dygd. Självförlåtelse 

rekommenderas inte. 

Förutsättningar: det är den felande som ska skilja sig från sin felaktiga och förkastliga 

handling. Endast då den felande uppriktigt och helhjärtat ångrar sin handling är det tillrådligt 

och möjligt att förlåta. Om man inte upplever bitterhet efter en kränkning och är för snabb 

med att förlåta så är man troligen i avsaknad av självrespekt. Att ge upp bitterheten utan 

vidare är att ge upp idén om den felandes moraliska ansvar. Följande skäl möjliggör även 

förlåtelse: personen ångrade sig eller ändrade sig. Han menade väl (hans motiv var goda). Han 

har lidit tillräckligt. Han har genomlidit förödmjukelse (kanske någon rituell förödmjukelse, 

som ursäktsritualen ”jag ber om förlåtelse”). Han har alltid tidigare varit en god och lojal vän. 

Dessa fall innebär inte att förlåtelse är obligatorisk, endast att den inte är opassande. 

Förlåtelsen bör vara förenlig med individens självrespekt, respekt för andra som moraliska 

agenter och med respekt för moralen. Vi förlåter för att vi bryr oss om andra och våra 

relationer till dem och kommer själva att vilja och behöva bli förlåtna.  

Konsekvenser: förlåtelse under fel omständigheter kan vara skadligt för individen. 
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Haber 

Generella karaktäristiska: förlåtelse avser individer inte handlingar. Moralisk förlåtelse 

innebär att den felande ångrar sig samt ger försäkran om framtida bättre uppförande. 

Förlåtelsen är omoralisk när förövaren inte har ångrat sig eller ifall förlåtelsen är oförenlig 

med offrets självrespekt.  

Specifika karaktäristiska: förlåtelsen är villkorlig.  

Förutsättningar: individen identifieras med sin handling och den felande ska betraktas som 

ett subjekt med ansvar för sina handlingar. Förlåtelsen ska bevara och återupprätta offrets 

självrespekt. Avsaknad av bitterhet tyder på bristande självrespekt och leder till överseende 

med felaktiga handlingar. Endast då förövaren visar ånger är förlåtelsen möjlig med 

bibehållen självrespekt. Ånger innebär att förövaren lovar att inte upprepa sin missgärning 

samt att han beklagar gärningen. Ångern måste vara äkta och löftet uppriktigt. Förlåtelse är 

moraliskt riktigt under dessa omständigheter men ändå aldrig ett krav.   

Konsekvenser: om individen förlåter av ”omoraliska” skäl så kan det leda till en 

karaktärsbrist hos denne.  

Holmgren 

Generella karaktäristiska: förlåtelse är att övervinna känslor av bitterhet och nå en äkta god 

vilja gentemot förövaren. Förlåtelsen är unilateral (självständig), det är offret som ska förlåta.  

Specifika karaktäristiska: förlåtelsen är villkorslös. Det är alltid rätt att förlåta sig själv och 

andra. Förlåtelse är en dygd. Förlåtelse är inte detsamma som försoning. Man accepterar den 

förlåtne som en person men inte nödvändigtvis någon man bör ha en relation till. Förlåtelse är 

inte glömska; målet är inte att glömma kränkningen utan att minnas den utan bitterhet och 

hämndgirighet. Förlåtelse är inte överseende; om offret förstår att handlingen var felaktig och 

att kränkningen var moraliskt oacceptabel så är det på intet sätt överseende. Självförlåtelse har 

ett högt värde. 

Förutsättningar: man bör skilja mellan synden och syndaren. Den goda viljan ska riktas 

mot en person och inte mot den felaktiga handlingen. För det första så ska det finnas en 

skadad individ och det är denna som ska förlåta. För det andra så måste det finnas en felaktig 

handling som är utförd med vett och vilja. För det tredje så ska offret övervinna de negativa 

känslor som uppkommit efter kränkningen. För det fjärde så måste den förlåtande nå ett inre 

accepterande av den felande, det vill säga ändra sitt tidigare moraliska omdöme om denne.  

Processen innefattar insikten i att man har blivit illa behandlad, att kränkningens budskap var 

felaktigt och att förövaren hade fel; man förtjänade inte det man blev utsatt för. Det är viktigt 
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att släppa fram alla känslor av bitterhet, sorg och ilska för att undvika att göra sig skyldig till 

överseende med en kränkande behandling. Förlåtelse kan vara oförenligt med den felandes 

självrespekt om det sker förhastat. Det är den inre förberedelsen hos den som förlåter som är 

avgörande. Förlåtelsen är helt oberoende av den felandes ånger och agerande. Förståelse och 

identifikation underlättar förlåtelsen. Förlåtelsen är ett moraliskt fenomen om den är förenlig 

med självrespekt, respekt för moralen och respekt för den felande som moralisk agent. 

Konsekvenser: när den som förlåter släpper känslor av harm, så öppnar han upp sig för 

positiva emotioner som kärlek, glädje, iver och tacksamhet. Den som förlåter uppnår inre frid 

och det hjälper honom att koncentrera sig på sina egna positiva sysselsättningar.  

Offrets förlåtelse ger dyrbar förståelse, acceptans och medkänsla till förövaren. Förlåtelsen 

bekräftar förövarens intrinsikala värde som person och hjälper honom att återupprätta 

självkänslan. Äkta förlåtelse återupprättar kärlek, medkänsla, acceptans och harmoni som 

idealt sett borde vara grunden för alla mänskliga relationer. Förlåtelsen är en hjälp på vägen 

för förövaren att nå insikt i det felaktiga beteendet.  

Govier  

Generella karaktäristiska: förlåtelse innebär att överkomma bitterhet och att se den förlåtne 

som en medlem i den moraliska gemenskapen. Att försöka förlåta är att försöka övervinna 

känslor av vrede, bitterhet eller hat. Att vägra förlåta är att inte anstränga sig för att komma 

över dessa känslor. Det är personer som blir förlåtna, trots att förlåtelsen rör deras handlingar. 

Specifika karaktäristiska: förlåtelsen är villkorslös. Det är möjligt att förlåta en individ 

oavsett vilka grymheter han eller hon har begått. Individer är aldrig oförlåtliga.  

Förutsättningar: vi förlåter utifrån respekt för varje persons värde, och tron på dennes 

förmåga till förändring. Man kan skilja synden från syndaren. Människor bör betraktas som 

skilda från sina handlingar och att de har kapacitet till att göra fria, avsiktliga val. De är 

autonoma varelser med möjlighet till förändring och förbättring. För att detta ska kunna ske så 

behöver förövaren andra människors stöd.  

Konsekvenser: förlåtelsen hjälper den förlåtne till moralisk förändring, vilket ger goda 

konsekvenser för den förlåtne, men också för samhället i stort. Förlåtelsen verkar till den 

förlåtnes upprättelse. 

Analys av förlåtelsemetoderna 

Förlåtelse vid behandling av personer med alkoholproblem 

Generella karaktäristiska: emotionell förlåtelse är den upplevelse man har när de negativa 

känslorna blir utbytta till positiva känslor. Om den positiva känslan är tillräckligt stark, så 
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neutraliserar den oförlåtelse och kan antingen helt eller partiellt ersätta de negativa känslorna 

med positiva känslor gentemot personen ifråga. Beslutsförlåtelse är ett uttryck för en intention 

i ens beteende att inte söka harm till personen och att lösa denne från skuld.  

Specifika karaktäristiska: att söka förlåtelse från andra inkluderar även gottgörelser. 

Gottgörelser kan förstås som att erbjuda upprättelse för det man gjort andra illa, men det kan 

också ses som att man uttrycker sorg för ens handlingar. Förlåtelse innebär inte glömska. 

Självförlåtelse är viktigt. Förlåtelse är en altruistisk gåva till den andre.   

Förutsättningar: det är viktigt att diskutera och komma överens om vad förlåtelse är. Om 

man blint utgår ifrån att alla automatiskt ska förstå vad förlåtelse är, så kommer det att 

resultera i en ineffektiv behandling. Ingen ska tvingas att förlåta. Empati, sympati och 

medkänsla eller att återupptäcka kärleken hjälper till att förlåta personen ifråga.   

Svårigheter med att förlåta: om överträdelserna är pågående så är relationsfrågor svåra att lösa 

med förlåtelse. En andra orsak som gör det svårt att förlåta är antalet överträdelser. Ibland kan 

det då vara lättare att identifiera en större överträdelse, isolera den och hantera den än att 

samtidigt försöka hantera en större mängd mindre förseelser. En tredje svårighet för förlåtelse 

är en känsla av pessimism inför framtiden. Hopplöshet och maktlöshet kan resultera i 

depression och brist på motivation att förändras. Allt detta gör förlåtelsen svårare.  

Förlåtelse kan motiveras av självutvecklande motiv eller av altruism. Man kan vilja förlåta 

för de fördelar förlåtelsen ger: fysisk hälsa, mental hälsa, relationer och andlig hälsa. Vissa 

förstår att oförlåtelse skadar dem själva. Men man kan också välja att förlåta av altruistiska 

skäl. Genom hänvisning till självutvecklande motiv så stimulerar det snabbt viljan att förlåta. 

Altruistisk förlåtelse tar längre tid men kan eventuellt också ge en känslomässigt djupare 

förlåtelse: (1) Terapeuten ber dem att tänka på en gång de begick en överträdelse gentemot 

någon och sedan blev förlåtna. (2) Terapeuten ber dem att beskriva de känslor de då fick, till 

exempel: frihet, lättnad och glädje. (3) De överväger huruvida de vill ge denna gåva till den 

som sårat dem.   

Konsekvenser: om man förlåtit någon så lägger man mindre tryck på denne genom att inte 

ständigt fördöma honom/henne.  

Beslutsbaserad förlåtelsemetod inom inter-generations familjeterapi 

Generella karaktäristiska: förlåtelse behöver inte vara en process som tar tid. När behovet är 

kritiskt och känslorna öppna så kan man förlåta snabbt. Sann och bestående förlåtelse kan ske 

inom en dag. Människor har en kognitiv kontroll över när de ska förlåta. Beslutsbaserad 

förlåtelse definieras därför som den kognitiva förmågan att släppa harm, bitterhet och behovet 
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av hämnd. Det är en viljeakt och ett val, att låta gå eller att hålla fast. Däremot innebär det inte 

alltid ett slut på känslan av att vara sårad. Våra kognitiva förmågor behöver däremot inte vara 

styrda av våra känslomässiga tillstånd.  

Specifika karaktäristiska: förlåtelsen är frivillig och ska inte komma utifrån manipulation 

eller krav från andra. Förlåtelse är ett sätt att lösa gamla knutar och att reparera 

dysfunktionella mönster. Förlåtelse innebär inte att diskussionerna om förseelsen slutar, men 

den bör ske i en konstruktiv anda som bygger upp relationen.   

Förutsättningar: ett offer ska inte förlåta utifrån en känsla av kapitulation utan av respekt 

för sin integritet. Självrespekten bör bevaras för offret och man bör agera för att stoppa eller 

förhindra att övergreppet sker igen. Syftet är att var och en ska söka förlåtelse för det som de 

själva gjort andra illa, utan förväntan på vad de andra ska göra eller säga. Detta minskar 

förväntningarna på att de andra ska agera på ett ångerfullt sätt. Ilskan bör inte vara för stor 

och man kan inte vara inställd på att attackera varandra. Ämnet för förlåtelsen diskuteras och 

definieras. Man diskuterar även nyttan, fördelarna och begränsningarna med förlåtelsen. 

Uttalandet av den valda förseelsen bör vara sådan att den som begått den klart förstår att det är 

en överträdelse. Man bör ha en viss grad av skuldmedvetenhet och vara så konkret som 

möjligt. Empatin ökar desto mer information och förklaring om förseelsen man får. Sedan 

beskriver offret/offren sina sårade känslor för den som gjort dem illa. Förövaren summerar det 

som offret/offren sagt. Detta hjälper offren att förlåta förövaren när de inser att denne förstått 

vad de sagt och insett hur denne sårat dem. En kränkning eller en förseelse som fortfarande 

pågår är meningslös att förlåta men i sådana fall bör man göra upp en plan för att stoppa den 

eller att förebygga att det sker igen.   

Konsekvenser: när vi gör kognitiva val som skapar harmoni med våra relationer uppnår vi 

frid inom oss själva och för religiösa, frid med Gud. Målet är helande och upprättande av 

relationer. Offren blir sina egna förövare när de stannar kvar i känslor och tankar av harm. Det 

i sin tur kan leda till psykisk ohälsa och emotionell instabilitet. När man erbjuder förlåtelse till 

någon så innebär det att man inte kan använda sig av förseelsen som ett vapen gentemot den 

andre i framtiden.    

Förlåtelsens resa: ett utbildningsprogram för personer vid livets slutskede 

Generella karaktäristiska: förlåtelse är villigheten att överge rätten att känna harm, 

fördömande och subtil hämnd gentemot en förövare som handlat orätt, genom att odla 

oförtjänta känslor som medkänsla, generositet och även kärlek gentemot densamme. 
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Den förorättade personens nya inställning inkluderar känslor (man känner inte längre hat eller 

harm utan istället medkänsla), tankar (istället för tankar på fördömande har man respektfulla 

tankar), och beteende (man har kommit över tendensen att agera hämndfullt och agerar istället 

utifrån en god vilja). Förlåtelse är en process man väljer att genomföra. Man frigör sin energi 

och använder den till bättre saker, man går vidare.  

Specifika karaktäristiska: den förorättade personen väljer frivilligt att förlåta, det är inte 

obligatoriskt. Förlåtelsen är villkorslös, man erbjuder en gåva av förlåtelse till den andre 

oavsett dennes beteende eller attityd. Förlåtelse är inte överseende, ursäkter, 

rättfärdiggöranden, glömska, försoning, nåd eller fördragsamhet. Förlåtelse innebär inte att 

man passivt låter tiden minska ens känslor (”tiden läker alla sår”). Förlåtelse innebär inte 

heller att man bara halvhjärtat eller pliktskyldigt säger ”jag förlåter dig”.  

Förlåtelse är inte försoning som innebär att parterna accepterar och till och med litar på 

varandra igen efter att den ena parten handlat orätt i det förgångna. Vid försoning så är den 

som gjort illa ledsen och söker gottgörelse. När vi erbjuder förlåtelse så agerar vi utifrån 

respekt samt förståelsen av den moraliska principen om människans inneboende lika värde.  

Förutsättningar: man vill lösa oförrätter begångna i det förflutna. Den förorättade 

personen har lidit av att bli oförtjänt illa behandlad, kanske djupt sårad av en annan eller andra 

personer. Förutsättningar för att kunna förlåta är att man avlägsnar psykologiska 

försvarsmekanismer, förlöser ilskan och erkänner skam. Man utvecklar empati och medkänsla 

gentemot förövaren. Insikt om att man själv behövt andras förlåtelse i det förflutna och att 

man inte är ensam. Man behöver ta ett beslut att överlåta sig till att förlåta.  

Våra tankar, känslor och beteenden bör förändras gentemot den vi förlåter för att förlåtelsen 

ska vara hållbar.   

Konsekvenser: resultatet av förlåtelsen är inre frid och frid med andra. Man vill inte längre 

straffa den som sårat en i det förflutna. Livskvaliteten förbättras. Man hittar en mening med 

lidandet och i själva förlåtelseprocessen, kanske en ny insikt om syftet med livet. 

Förlåtelsemetod: tillämpning för delat föräldraskap efter skilsmässa 

Generella karaktäristiska: förlåtelse är en psykologisk och social process som innebär 

bearbetning samt förändringar i känslor, tankar och beteenden. Man utvecklar positiva 

attityder och känslor gentemot den som orsakat skada; gester av god vilja gentemot den andre 

och att gradvis ge upp harmfulla tankar och känslor. 

Specifika karaktäristiska: - 

Förutsättningar: man upplever känslor av bitterhet, fientlighet och harm. 
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Konsekvenser: syftet med förlåtelsen är att kunna fungera och samarbeta bättre 

tillsammans. Resultatet borde bli ett mera civiliserat uppträdande samt en mera realistisk och 

balanserad syn på relationen. Man har en minskad önskan att straffa den andre samt frihet från 

att vara kontrollerad av negativa känslor gentemot densamme.  

Förlåtelsemetod för kinesiska barn från Hong Kong, sårade av mellanmänskliga 
relationer 

Generella karaktäristiska: en lång process som är svår och tar tid, men som är möjlig att 

genomföra. Förlåtelsen är ett beslut men det behövs även förändring i ens känslor.  

Specifika karaktäristiska: förlåtelse är en dygd och är viktig för barns moraliska 

utveckling.  

Förutsättningar: det finns en konflikt eller ett behov av att hantera personlig smärta. 

Kognitiv förståelse av förlåtelse behövs för att man ska kunna se det som ett val och göra ett 

beslut att förlåta. Att rusa in i förlåtelsen eller att tvinga på den kan leda till falsk förlåtelse. 

Utvecklandet av förståelse och empati är de största faktorerna i processen. Man behöver gå 

igenom förseelsen; fokusera på den smärta man upplevt och på dess reaktioner och känslor. 

Man behöver överlåta sig till att förlåta. 

Konsekvenser: förlåtelse ger positiva effekter för det mentala välmåendet: minskning i 

depression, ökad självkänsla och ökat hopp. Genom att lära sig om förlåtelsen så blir man 

lugnare, gladare och fridsammare. Man lär sig att hantera sina tankar och beteenden i de 

situationer som skapar stress.    

Terapeutisk förlåtelse: utvecklande av en modell i syfte att stärka offer utsatta för 
sexuella övergrepp 

Generella karaktäristiska: äkta förlåtelse borde leda till att ge upp bitterheten. Förlåtelse ses 

som en process där offret åstadkommer för sig själv det som gärningsmannens ursäkt och 

ånger skulle ha gett henne. Terapeutisk förlåtelse ska ses som en process genom vilken en 

kränkt person helas från sina sår av smärta och hat, blir avskiljd från en osund kontakt (fysisk 

eller mental) med förövaren, och blir fri att eftersträva hälsosamma och tillväxtfrämjande 

aktiviteter.  

Specifika karaktäristiska: det är skillnad på förlåtelse och försoning. Förlåtelse är inom 

offrets kontroll medan försoning behöver förövarens medverkan.  

Förutsättningar: förlåtelse är sammankopplat med en ursäkt och som svar på en ursäkt så 

är förlåtelse mera naturligt. Förlåtelse är dock inte beroende av gärningsmannens ånger och 

ursäkt. Man kan åstadkomma det för sig själv. Offret måste vara villigt att inse och erkänna 

övergreppet i all dess omfattning och göra anspråk på skadan. Känna sorg och vrede över 
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övergreppet. Att klandra är en förutsättning för förlåtelse. Om det inte finns någon att klandra 

så finns det ingen att förlåta. För att kunna förlåta så måste klienten erkänna att någonting var 

fel och någon har felat. Genom att avslöja vad som skett så är klienten redo att flytta skulden 

till den som det berör. Ansvar är en viktig egenskap för att kunna förlåta.       

Konsekvenser: man blir fri ifrån offerrollen och tar tag i de symptom som övergreppen 

resulterat i. Förlåtelse är till offrens fördel. De tar kontroll över sina liv och bli helade från 

sina sår. Utifrån allt detta har de en annan position i förhållande till förövaren. De har nu en 

annan styrka och kan se förövaren i ett annat ljus, han blir mera mänsklig och mindre 

skrämmande. De uppnår frid, frihet, självuppskattning och frihet från självömkan. Genom att 

arbeta på att utveckla gränser och få upprättelse så upplever de signifikant personlig tillväxt. 

Förseelsen ska inte användas som ett vapen gentemot förövaren i framtiden.  
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Resultat 

Beskrivning av begreppet förlåtelse med dess karaktäristiska, förutsättningar 
och konsekvenser 

I detta kapitel presenteras en beskrivning av förlåtelsebegreppet utgående från föregående 

kapitels analys. De filosofiska texternas karaktäristiska, förutsättningar och konsekvenser 

sammanvägdes till ett hanterligt antal och sedan följde jag samma förfarande med 

förlåtelsemetoderna. Därefter sammanvägdes dessa till ett hanterligt antal karaktäristiska, 

förutsättningar och konsekvenser. Utifrån detta följer också en kort beskrivning av 

förlåtelsens ordning och mönster som jag urskiljt i begreppets karaktäristiska.  

Karaktäristiska 

Generella karaktäristiska 

Förlåtelse är att aktivt övervinna negativa moraliska känslor gentemot förövaren och att ändra 

sitt tidigare negativa omdöme om densamme till ett mer positivt omdöme. Förlåtelse avser 

alltså individer, inte handlingar och handlar primärt om att övervinna bitterhet. Förlåtelsen är 

ett beslut men det behövs även förändring i ens känslor. Förlåtelse är en psykologisk och 

social process som innebär bearbetning samt förändringar i känslor, tankar och beteenden. 

Den förorättade personens nya inställning inkluderar känslor (man känner inte längre hat eller 

harm utan istället medkänsla), tankar (istället för tankar på fördömande har man respektfulla 

tankar), och beteende (man har kommit över tendensen att agera hämndfullt och agerar istället 

utifrån en god vilja). Förlåtelse är oftast en process som sker över tid men den kan också vara 

en punktuell handling. I förlåtelsen lyfts den skyldiges skuld av. 

Klassisk förlåtelse betyder samspel mellan offer och förövare. I det klassiska scenariot 

finns ytterligare två distinktioner, nämligen ömsesidig och bilateral förlåtelse. 

Ömsesidig förlåtelse: båda inblandade parter delar på ansvaret för det inträffade. 

Bilateral förlåtelse: klar distinktion mellan vem som är offer och vem som är förövare. 

Självständig förlåtelse: förlåtelsen är i huvudsak offrets sak.  

Självförlåtelse: när en individ förlåter sig själv så upphör han eller hon att känna skuld och 

skam – att klandra sig själv.  

Fullständig förlåtelse: vid en kränkning finns ibland fler offer än det direkt uppenbara. Fler 

än den direkt drabbade kan behöva förlåta.  

Emotionell förlåtelse är den upplevelse man har när de negativa känslorna blir utbytta till 

positiva känslor. Om den positiva känslan är tillräckligt stark så neutraliserar den oförlåtelse 



 90 

och kan antingen helt eller partiellt ersätta de negativa känslorna med positiva känslor 

gentemot personen ifråga.  

Beslutsbaserad förlåtelse definieras som den kognitiva förmågan att släppa harm, bitterhet 

och behovet av hämnd. Det är en viljeakt, ett val; att låta gå eller att hålla fast. Däremot 

innebär det inte alltid ett slut på känslan av att vara sårad. Våra kognitiva förmågor behöver 

däremot inte vara styrda av våra känslomässiga tillstånd.  

Terapeutisk förlåtelse ska ses som en process genom vilken en kränkt person helas från 

sina sår av smärta och hat, blir avskiljd från en osund kontakt (fysisk eller mental) med 

förövaren, och blir fri att eftersträva hälsosamma och tillväxtfrämjande aktiviteter.    

  

Specifika karaktäristiska  

Förlåtelse är inte ursäkter, rättfärdiggöranden, nåd eller fördragsamhet. Förlåtelse innebär inte 

att man passivt låter tiden minska ens känslor (”tiden läker alla sår”). Förlåtelse innebär inte 

heller att man bara halvhjärtat eller pliktskyldigt säger ”jag förlåter dig”. Förlåtelse är inte 

försoning. Förlåtelse är inom offrets kontroll medan försoning behöver förövarens 

medverkan. Vid försoning så är den som gjort illa ledsen och söker gottgörelse. Gottgörelser 

kan förstås som att erbjuda upprättelse för det man gjort andra illa men det kan också ses som 

att man uttrycker sorg för ens handlingar. Förlåtelse är inte glömska; målet är inte att glömma 

kränkningen utan att minnas den utan bitterhet och hämndgirighet. Förlåtelse är inte 

överseende. Om offret förstår att handlingen var felaktig och att kränkningen var moraliskt 

oacceptabel så är det på intet sätt överseende. Förlåtelse är inte detsamma som straffeftergift. 

Förlåtelsen är frivillig och ska inte komma från manipulation eller krav från andra. Förlåtelsen 

ska inte vara hastig eller okritisk. 

Förlåtelsens ordning och mönster 

Förlåtelse handlar om att aktivt övervinna negativa moraliska känslor (i första hand bitterhet) 

som uppkommit på grund av en kränkning, och att man som en följd av detta ändrar sitt 

tidigare negativa omdöme om förövaren till ett mer positivt omdöme.  

Detta är vad förlåtelse primärt handlar om. Hur man sedan går till väga är lite beroende på 

vilken syn på förlåtelse man har. Vid villkorslös förlåtelse anser man att det alltid är rätt att 

förlåta oavsett förövarens beteende. Vid villkorlig förlåtelse så kräver man att förövaren 

ångrar sig och tar avstånd från sin gärning. Förlåtelse är hur som helst ett arbete med 

moraliska, viljemässiga och känslomässiga aspekter. Man kan använda sig av sina tankar och 

ta ett kognitivt beslut att förlåta eller så väljer man att ta sina känslor till hjälp. Känslor av 
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sorg och vrede behöver i båda fallen ändå bearbetas och att få stöd i den processen är viktigt. 

Kränkningens art och natur varierar naturligtvis. Mindre förseelser är lättare att förlåta och 

grövre förseelser tar vanligtvis längre tid.  

Förlåtelse ska i alla fall i praktiken innebära följande: en förändring i känslor, tankar och 

beteende gentemot den person som har sårat en. Den förorättade personens nya inställning 

inkluderar känslor (man känner inte längre harm utan istället medkänsla), tankar (istället för 

tankar på fördömande har man respektfulla tankar), och beteende (man har kommit över 

tendensen att agera hämndfullt och agerar istället utifrån en god vilja).  

Slutligen väljer man om man vill försonas eller inte. Om försoning är möjligt och 

eftersträvansvärt, så är valet ytterligare huruvida man vill ha en moralisk eller personlig 

gemenskap med den man förlåtit.  

Förutsättningar 

Förutsättningar för förlåtelsen blir olika för vilken form av förlåtelse det handlar om samt 

vilken syn man har på förlåtelsen. Förlåtelse kan ses som moralisk när den felande ångrat sig 

samt gett försäkran om framtida bättre uppförande. Eller som omoralisk förlåtelse, när 

förövaren inte har ångrat sig eller ifall förlåtelsen är oförenlig med offrets självrespekt. 

Förlåtelse kan också ses som en gåva och en dygd. Först dock en beskrivning av generella 

förutsättningar som gäller för alla typer av förlåtelse  

Generella förutsättningar 

Det finns en konflikt mellan två eller flera individer, orsakade av ett svek eller en kränkning. 

Man har känslor av bitterhet, sorg och ilska. Det är viktigt att släppa fram dessa känslor för att 

undvika att göra sig skyldig till överseende med en kränkande behandling. Man behöver gå 

igenom förseelsen; fokusera på den smärta man upplevt och på dess reaktioner och känslor. 

Man bör vara villig att inse och erkänna övergreppet i all dess omfattning och göra anspråk på 

skadan. Att klandra är en förutsättning för förlåtelse. Om det inte finns någon att klandra så 

finns det ingen att förlåta. För att kunna förlåta så måste man erkänna att någonting var fel 

och någon har felat. Genom att avslöja vad som skett så är man redo att flytta skulden till den 

som det berör. Allt detta innefattar insikten i att man blivit illa behandlad, att kränkningens 

budskap var felaktigt och att förövaren hade fel; man förtjänade inte det man blev utsatt för. 

Förlåtelsen bör vara förenlig med individens självrespekt, respekt för andra som moraliska 

agenter och med respekt för moralen. Ett offer ska alltså inte förlåta utifrån en känsla av 

kapitulation utan av respekt för sin integritet. Det är också viktigt att ta hänsyn till eventuella 

skamkänslor för att undvika att förlåtelse sker utifrån en felaktig uppfattning om skuld.   
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Kognitiv förståelse av förlåtelse behövs för att man ska kunna se det som ett val, ta ett 

beslut att förlåta samt att överlåta sig till det beslutet. Att rusa in i förlåtelsen eller att tvinga 

den på någon kan leda till falsk förlåtelse. För att förlåtelsen ska vara hållbar så bör våra 

tankar, känslor och beteenden förändras gentemot den vi förlåter. Förlåtelse kan motiveras av 

självutvecklande motiv eller av altruism. Man kan vilja förlåta för de fördelar förlåtelsen ger: 

fysisk hälsa, mental hälsa, relationer och andlig hälsa. Vissa förstår att oförlåtelse skadar dem 

själva.  

Man kan också välja att förlåta av altruistiska skäl. Genom att hänvisa till självutvecklande 

motiv så stimulerar det snabbt viljan att förlåta. Altruistisk förlåtelse tar längre tid men kan 

eventuellt också ge en känslomässigt djupare förlåtelse. En nödvändig förutsättning för 

förlåtelsen är att den är frivillig. Talakten är däremot inte nödvändig för förlåtelsen, vore den 

det skulle man inte kunna förlåta en person som dött eller som man inte längre har kontakt 

med. Förståelse och identifikation underlättar förlåtelsen. Empati, sympati och medkänsla 

hjälper också till att förlåta personen ifråga. Kärlek är en viktig förutsättning för förlåtelsen, i 

den utsträckning man älskar så förlåter man också. Vi förlåter för att vi bryr oss om andra och 

våra relationer till dem och kommer själva att vilja och behöva bli förlåtna. 

Förutsättningar vid bilateral förlåtelse   

Den skyldige: när den skyldige ber om förlåtelse bör det innebära ett erkännande av skuld och 

ansvar, samt en försäkran om att uppfylla ansvar. Den felande ska betraktas som ett subjekt 

med ansvar för sina handlingar. Detta för att undvika att förlåtelsen rättfärdigar ett 

oacceptabelt beteende och blir en flykt ifrån ansvar.  

Den som förlåter: den individ som inte har förmåga att hantera det förtroende och det 

ansvar som förlåtelsen innebär, är heller inte förmögen att ta emot förlåtelse. Förlåtelsen är en 

gåva som ska ges till människor som vet att hantera den som den skatt den är, varsamt och 

med vördnad.  

Villkorlig förlåtelse: det är den felande som ska skilja sig från sin felaktiga och förkastliga 

handling. Endast då den felande uppriktigt och helhjärtat ångrar sin handling är det tillrådligt 

och möjligt att förlåta. Avsaknad av bitterhet tyder på bristande självrespekt och leder till 

överseende med felaktiga handlingar. Förlåtelsen ska bevara och återupprätta offrets 

självrespekt. Ånger innebär att förövaren lovar att inte upprepa sin missgärning samt att han 

beklagar gärningen. Ångern måste vara äkta och löftet uppriktigt. Förlåtelse är moraliskt 

riktigt under dessa omständigheter men ändå aldrig ett krav. Om personen har betett sig på ett 
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sådant sätt att han förlorat sitt personskap så är han inte värdig förlåtelse. I sådana fall är en 

objektiv attityd att föredra.  

Förutsättningar vid ömsesidig förlåtelse 

Eventuella maktpositioner bör tas i beaktande. Det kan vara frestande för den som begått det 

största felet att skylla sitt misstag på den andre 

Förutsättningar vid självständig förlåtelse  

Offret kan skilja mellan synden och syndaren. Förlåtelsen är helt oberoende av den felandes 

ånger och agerande. Det är den inre förberedelsen hos den som förlåter som är avgörande. 

Förlåtelse är förenligt med offrets självrespekt om man har arbetat sig igenom processen i att 

svara på kränkningen. Förlåtelse kan vara oförenligt med den felandes självrespekt om den 

sker förhastat.  Den goda viljan ska riktas emot en person och inte den felaktiga handlingen.  

Förutsättningar vid självförlåtelse 

En förutsättning för självförlåtelse är att man har fått insikt i den egna skulden och tagit 

ansvaret för sina handlingar. För att det ska vara moraliskt rätt att förlåta sig själv så bör man 

först be den man förorättat om förlåtelse.  

Förutsättningar vid fullständig förlåtelse 

 Två synsätt finns: (1) den eller de personer som på ett särskilt sätt kan identifiera sig med de 

drabbade kan få del i deras rätt i att förlåta. (2) Var och en kan bara förlåta den smärta och 

förlust som drabbat dem själva. För att få fullständig förlåtelse så bör samtliga inblandade 

förlåta.  

Förutsättningar vid terapeutisk förlåtelse  

Det är viktigt att diskutera och komma överens om vad förlåtelse är. Om man blint utgår från 

att alla automatiskt ska förstå vad förlåtelse är så kommer det att resultera i en ineffektiv 

behandling. En orsak som gör det svårt att förlåta är antalet överträdelser. Det kan då vara 

lättare att identifiera en större överträdelse, isolera den och hantera den än att samtidigt 

försöka hantera en större mängd mindre förseelser. En annan svårighet för förlåtelse är en 

känsla av pessimism inför framtiden. Hopplöshet och maktlöshet kan resultera i depression 

och brist på motivation att förändras.  

För grupper: syftet är att var och en ska söka förlåtelse för det som de själva gjort andra 

illa utan förväntan på vad de andra ska göra eller säga. Detta minskar förväntningarna på att 

de andra ska agera på ett ångerfullt sätt. Ilskan bör inte vara för stor och man kan inte vara 

inställda på att attackera varandra. Ämnet för förlåtelsen diskuteras och definieras. Man 
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diskuterar även nyttan, fördelarna och begränsningarna med förlåtelsen. Uttalandet av den 

valda förseelsen bör vara sådan att den som begått den klart förstår att det är en överträdelse. 

Man bör ha en viss grad av skuldmedvetenhet och vara så konkret som möjligt. Möjligheten 

för empati ökar desto mer information och förklaring om förseelsen man får. Sedan beskriver 

offret/offren sina sårade känslor för den som gjort dem illa. Förövaren summerar det som 

offret/offren sagt. Detta hjälper offren att förlåta förövaren när de inser att denne förstått vad 

de sagt och insett hur densamme sårat dem. En kränkning eller en förseelse som fortfarande 

pågår är meningslös att förlåta, men i sådana fall bör man göra upp en plan för att stoppa den 

eller förebygga att det sker igen.   

Konsekvenser 

I förlåtelsen upphör offrets bitterhet och skam, medan den förlåtnes skuld lyfts av. Negativa 

känslor såsom hat, bitterhet och fientlighet övervinns och ett tidigare moraliskt omdöme om 

en individ ändras. Förlåtelse avvärjer en konflikt och stimulerar en mer önskvärd situation. Ett 

återupprättande av en brusten relation är snarare en möjlig konsekvens av förlåtelsen och inte 

dess innebörd. Försoning kan leda till personlig gemenskap eller moralisk gemenskap. Den 

senare formen innebär en ömsesidig bekräftelse av värde och värdighet.  

Förlåtelse ger positiva effekter för det mentala välbefinnandet: minskning i depression, 

ökad självkänsla och ökat hopp. Förlåtelse är till offrets fördel. Man blir fri ifrån offerrollen 

och tar tag i de symptom som övergreppen resulterat i. Man tar kontroll över sitt liv och blir 

helad från sina sår. Man uppnår frid, frihet, självuppskattning och frihet från självömkan. 

Offren blir sina egna förövare när de stannar kvar i känslor och tankar av harm. Det i sin tur 

kan leda till psykisk ohälsa och emotionell instabilitet. Genom att lära sig om förlåtelse så blir 

man lugnare, gladare och fridsammare. Man lär sig att hantera sina tankar och beteenden i 

situationer som skapar stress.                    

 Målet är helande och upprättande av relationer, helt enkelt att kunna fungera och samarbeta 

bättre tillsammans. Livskvaliteten förbättras. I förlåtelseprocessen så upplever man också 

signifikant personlig tillväxt. Man hittar en mening med lidandet och kanske en ny insikt om 

syftet med livet. 

Den som förlåter släpper känslor av harm och öppnar därmed upp sig för positiva 

emotioner som kärlek, glädje, iver och tacksamhet. Den som förlåter uppnår inre frid och det 

hjälper honom eller henne att koncentrera sig på sina egna positiva sysselsättningar. 
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För den förlåtne: förlåtelsen bekräftar förövarens värde som person och hjälper denne att 

återupprätta självkänslan. Äkta förlåtelse återupprättar kärlek, medkänsla, acceptans och 

harmoni som idealt sett borde vara grunden för alla mänskliga relationer. 

Självförlåtelse handlar om att få tillbaka skadad självrespekt. När en individ förlåter sig 

själv så upphör han eller hon att känna skuld och skam – att klandra sig själv. Förövaren å sin 

sida kan befria sig från sitt förflutna, sina onda handlingar, utan att negligera de fel han begått, 

så att han kan göra gott och bättre i framtiden. 

Förlåtelse under fel omständigheter kan vara skadligt för individen och bli en 

karaktärsbrist. När man erbjuder förlåtelse till någon så innebär det att man inte kan använda 

sig av förseelsen som ett vapen mot den andre i framtiden. Förlåtelsen kan vara en hjälp på 

vägen för förövaren att nå insikt i det felaktiga beteendet och verka till dennes upprättelse. 

Förlåtelsebegreppets viktigaste karaktäristiska, förutsättningar och 
konsekvenser   

Förlåtelsens viktigaste karaktäristiska är: man övervinner negativa moraliska känslor 

gentemot förövaren och ändrar ett tidigare negativt omdöme om densamme till ett mer 

positivt omdöme. Förlåtelsen avser individer, inte handlingar. Förlåtelse är ett val och innebär 

bearbetning samt förändringar i känslor, tankar och beteenden. Förlåtelse är oftast en process 

som sker över tid men den kan också vara en punktuell handling. I förlåtelsen så lyfts den 

skyldiges skuld av. Förlåtelse är inte glömska, överseende, ursäkter, rättfärdiggöranden, nåd 

eller fördragsamhet. Förlåtelse är inte heller detsamma som straffeftergift. Förlåtelse är inte 

detsamma som försoning. Försoning kräver förövarens medverkan medan förlåtelse är inom 

offrets kontroll. Förlåtelsen är frivillig och ska inte komma från manipulation eller krav från 

andra. Förlåtelsen kan bestå av olika former: ömsesidig, bilateral, unilateral, självförlåtelse 

och fullständig förlåtelse. Hur man sedan väljer att gå till väga kan ske med hjälp av 

exempelvis emotionell förlåtelse eller beslutsbaserad förlåtelse som båda tillhör den 

terapeutiska förlåtelsen. 

De viktigaste förutsättningarna är: det finns en konflikt mellan två eller flera individer, 

orsakade av ett svek eller en kränkning. Man vill övervinna bitterhet. Man bör inse och 

erkänna övergreppet i all dess omfattning och göra anspråk på skadan. Man behöver gå 

igenom och bearbeta känslor av bitterhet, ilska och sorg. Kognitiv förståelse behövs för att 

man ska kunna se förlåtelsen som ett val. Förlåtelsen bör vara förenlig med individens 

självrespekt, respekt för andra som moraliska agenter och med respekt för moralen. Ett offer 

ska inte förlåta utifrån en känsla av kapitulation utan av respekt för sin integritet. För att 
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förlåtelsen ska vara hållbar så bör våra tankar, känslor och beteenden förändras gentemot den 

vi förlåter. Förståelse, empati och kärlek underlättar förlåtelsen. 

De viktigaste konsekvenserna är: i förlåtelsen upphör offrets bitterhet och skam, medan 

den förlåtnes skuld lyfts av. Förlåtelsen avvärjer en konflikt och stimulerar en mer önskvärd 

situation. Försoning kan leda till återupprättad personlig gemenskap eller moralisk 

gemenskap. Förlåtelse ger positiva effekter för det mentala välbefinnandet: minskning i 

depression, ökad självkänsla och ökat hopp. Förlåtelse är till offrets fördel. Hon blir fri ifrån 

offerrollen och tar tag i de symptom som övergreppen resulterat i. Hon tar kontroll över sitt 

liv och blir helad från sina sår. Hon uppnår frid, frihet, självuppskattning och frihet från 

självömkan.   
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Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att få insikt i vad begreppet förlåtelse betyder. Jag ville sträva efter 

att få klarhet, tydlighet och avgränsning i begreppet förlåtelse och dess närliggande begrepp. 

Jag ville också lyfta fram olika sätt att se på förlåtelsen eftersom man inte alltid är överens om 

förlåtelsens innebörd. Förlåtelsemetoder kan användas för en mängd olika klientgrupper och 

med olika syften för vad man vill uppnå. Därför lyfte jag fram några av dem för att visa hur 

man i det kliniska arbetet använder sig av förlåtelse. Jag ville visa deras variationsrikedom 

och mångfald men även på deras användbarhet för oss i det skandinaviska sociala arbetet. 

Mina frågeställningar var följande: Vad innebär begreppet förlåtelse? Vilka är de olika 

synsätten på förlåtelse? Hur använder man sig av förlåtelse i det kliniska arbetet?  

Begreppsanalysen ska däremot inte ses som en fullständig redogörelse av 

förlåtelsebegreppet. Här saknas till exempel det teologiska perspektivet, som är en viktig del i 

att förstå ordets ursprung och andemening. Syftet med mitt urval var dock att förstå vad 

begreppet skulle kunna innebära för det sociala arbetet. Utifrån det material jag valde så har i 

alla fall en god och tydlig bild av förlåtelsen framträtt och därmed ett svar på min första 

frågeställning. 

Vad innebär begreppet förlåtelse? 

Själva kärnan i förlåtelsens innebörd innebär två steg, det första är: att övervinna bitterhet. 

Denna utgångspunkt har alla gemensamt. När bitterheten övervunnits så följer även en 

konsekvens av att det. När man upphör att känna bitterhet gentemot en person som gjort illa 

så förändras rimligtvis det egna förhållningssättet till denne. Hur det förändras beror 

naturligtvis på sak och person. Detta andra steg beskrivs därför på lite olika sätt. Heberlein 

skriver att man ändrar sitt tidigare negativa omdöme om förövaren till ett mer positivt 

omdöme. Holmgren vill att vi ska nå en äkta god vilja gentemot förövaren. Govier skriver att 

vi åter ska se den förlåtne som medlem i den moraliska gemenskapen. Worthington säger att 

vi inte längre söker harm till personen och att vi har löst dem från deras skuld. DiBlasio 

skriver att vi lämnar hämnd och att vi inte kan använda förseelsen som ett vapen mot den 

andre igen. Enright skriver att vi odlar oförtjänta känslor som medkänsla, generositet och även 

kärlek mot den vi förlåtit. Man har respekt för den man förlåtit och agerar utifrån en god vilja. 

Bonach beskriver det som att vi utvecklar positiva attityder och känslor gentemot den som 

orsakat skada samt visar gester av god vilja gentemot den andre.           

 Dessa utsagor kan sammanfattas enligt Heberleins uttryck: man ändrar sitt tidigare 

negativa omdöme om förövaren till ett mer positivt omdöme. Förlåtelse innebär alltså att 



 98 

övervinna bitterhet och som en konsekvens av det så ändrar man sitt tidigare negativa 

omdöme om förövaren till ett mer positivt omdöme. Utifrån detta så förstår man att förlåtelsen 

kan se ut på olika sätt och att den inte förutsätter att båda parter måste medverka. Dessa två 

steg är alltså fullt möjliga att uppnå på egen hand. Resultatet skiljer sig från den gängse 

uppfattningen. Den klassiska förlåtelsen förutsätter att båda parter medverkar och det är nog 

den uppfattning som jag tror att de flesta har. Vidare är det vanligt att tro att förlåtelse innebär 

att släta över och se mellan fingrarna; ”forgive and forget”. Många tror också att förlåtelse 

innebär att ge den utifrån en position av svaghet, att tolerera och finna sig i att bli illa 

behandlad, vilket det inte är.                      

 Vissa karaktäristiska kan vara både förutsättningar och konsekvenser av förlåtelsen. 

Utsagan ”i förlåtelsen så lyfts den skyldiges skuld av” är både en karaktäristiska och en 

konsekvens av förlåtelsen.                       

 I resultatet framkom också att förlåtelsen består av flera former med olika förutsättningar. 

Förutsättningarna är viktiga i den bemärkelsen att förlåtelsen kan ”misslyckas” om man inte 

tar dessa i beaktande. Det handlar inte bara om klara av att förlåta, utan man vill även att 

förlåtelsen ska vara hållbar. Enright och Bonach poängterar båda att det krävs en förändring i 

tanke, känsla och beteende för att förlåtelsen ska vara hållbar. Enright förespråkar även 

empati och kärlek som hjälp för att uppnå en hållbar förlåtelse. Bråkenhielm menar precis 

som Enright att kärlek är en viktig förutsättning för förlåtelsen; i den mån man älskar så 

förlåter man. Heberlein motsätter sig detta då hon menar att detta kan skuldbelägga offret. 

Hon befarar att kärleksbudskapet riskerar att bli människofientligt om det förstås som att vi 

måste älska den som skadat oss, att offret genom sin förlåtelse och kärlek ska omvända och 

förvandla förövaren från ondska till godhet. Jag menar att det i första hand är för vår egen 

skull som vi ska älska den som gjort oss illa, för att vi ska komma ifrån bitterhet och hat som i 

längden skadar oss själva. Min erfarenhet är att vid verkligt grova förseelser så är kärlek en 

nödvändig förutsättning, annars förmår man sig inte att förlåta den skyldige.      

 Konsekvenserna av förlåtelse är däremot de samma för alla former av förlåtelse, förutom 

vid självständig förlåtelse. Vid självständig förlåtelse så är det inte givet att relationen 

repareras och den förlåtne får heller inte de fördelar som den ömsesidiga eller bilaterala 

förlåtelsen ger. Självförlåtelse syftar heller inte till att reparera relationer utan där är det den 

egna skammen som lyfts av. 
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Olika synsätt på förlåtelsen 

Det finns skillnader mellan de filosofiska texterna och förlåtelsemetodernas syn på 

förlåtelsen. Alla skriver dock med Butlers definition som utgångspunkt. De avgörande 

skillnaderna är att i den filosofiska kontexten så ses förlåtelsen som ett moraliskt fenomen. 

Vissa villkorar även förlåtelsen, man har krav som bör vara uppfyllda innan man förlåter. I 

förlåtelsemetoderna så villkorar man inte förlåtelsen och inte heller diskuterar man om det är 

moraliskt riktigt att förlåta eller inte. Man lyfter fram de positiva effekter som förlåtelsen ger. 

Alla former av förlåtelse: självständig, bilateral, ömsesidig och självförlåtelse, anses bra under 

förutsättning att den är frivillig. Gemensamt för de filosofiska texterna och 

förlåtelsemetoderna är ändå att förlåtelsen bör vara förenlig med den förlåtandes självrespekt. 

Heberlein för fram en intressant tankegång när hon säger att en person som mist sitt 

personskap är oförlåtlig. I sådana fall bör vi inta en objektiv attityd; det innebär att betrakta 

honom eller henne som något som ska hanteras eller klaras av – och inte som någon att ha en 

relation till. Den som betraktas utifrån en objektiv attityd har således i en mening mist sitt 

personskap och sina rättigheter. Den objektiva attityden är lämplig då vi möter ondska som 

förstummar oss – det finns inga möjligheter till dialog, ingen önskan om involverande samtal 

vid sådana händelser. Heberlein rekommenderar därför att förlåtelsen framförallt hör hemma i 

personliga relationer, mellan två människor som befinner sig i en vänskaps- eller 

kärleksrelation.  

Bråkenhielm menar att det inte är moraliskt klandervärt att förlåta grova oförrätter förutsatt 

att denna förlåtelse förenas med en medvetenhet om och känsla för den oförrätt som blivit 

begången. Förtvivlad vrede kan men andra ord förenas med en förlåtelse som bekräftar den 

andres människovärde som begått grymma illdåd. Bråkenhielm citerar Downie (1964): 

 
It is not the readiness to forgive which constitutes the moral offence in the situation described: it is undue 

sensitivity to injury which is morally offensive (Bråkenhielm, 1987, s. 61). 

 

Jag är inte så bekymrad om huruvida det är moraliskt rätt eller inte. Jag är mer intresserad av 

vad som i ett längre perspektiv är bäst för offret. Självständig förlåtelse innebär inte att man 

har en relation till förövaren. Man behöver inte träffa honom eller ens någonsin diskutera med 

honom. Handlingen ska naturligtvis heller aldrig godkännas. Man förlåter för sin egen skull, 

för att må bra och att kunna gå vidare utan bitterhet och hämnd. Heberlein har inte övertygat 

mig att detta är den bästa vägen att gå, i alla fall inte i ett längre perspektiv. Hur skulle den 

objektiva attityden få bort känslan av bitterhet och hämnd om man för all framtid håller 

förövaren skyldig? Endast förlåtelsen kan lyfta bort skulden och därmed bitterhet och hämnd. 
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Nu diskuterar jag inte straffeftergift, självklart ska den skyldige straffas av den juridiska 

myndigheten. Men man kan vara bitter och hålla personer skyldiga fastän de avtjänat sina 

straff. Förlåtelsen är förstås mycket svårare vid sådana här fall och tar också längre tid. Man 

behöver i sådana fall väldigt mycket kärlek, stöd och upprättelse. Att förlåta är ju inget krav 

utan en hjälp att bli fri. Jag ser inte förlåtelse som något omöjligt i ovanstående situationer. 

Det skulle i så fall vara att underkänna människor som förlåtit vid liknande fall, exempelvis 

apartheidregimens offer i Sydafrika.   

Murphy och Haber ser förlåtelse i första hand som villkorlig bilateral förlåtelse och inte 

något som offret på egen hand kan välja att göra. Detta beroende på att de anser att offret inte 

kan skilja synden från syndaren. Har man deras utgångspunkt så blir självständig förlåtelse 

nästan omöjlig eftersom det är ångern som separerar synden från syndaren och då bör offret 

vänta tills förövarens ånger infunnit sig. Man skulle önska sig ett mer nyanserat synsätt. De 

verkar utgå ifrån att förlåtelse är detsamma som försoning och ser man förlåtelsen så är deras 

krav förstås realistiska. Jag efterlyser dock en större insikt i värdet av den självständiga 

förlåtelsen och de positiva effekter som förlåtelsen ger för offret. 

Holmgren och Govier vill att vi ska förlåta utifrån respekt för varje persons värde, och tron 

på denna persons förmåga till förändring. Dessutom bör vi förlåta då förlåtelsen hjälper den 

förlåtne till moralisk förändring, vilket ger goda konsekvenser för den förlåtne, men också för 

samhället i stort. Jag är tveksam och skeptisk till att offret ska försöka medverka till 

förövarens rehabilitering. Som offer behöver man stöd av andra för att rehabilitera sig själv. 

Respekt för egna och andras gränser är viktiga i förlåtelseprocessen. De diskuterar naturligtvis 

förlåtelsen som att den bör ske utifrån respekt för sig själv, den andre och den moraliska 

ordningen.  Men frågan är vad man menar med respekt och gränser. Jag efterlyser större 

förståelse för vilka egna och andras gränser är samt vad det innebär att respektera andra 

människors fria vilja. Alla vill inte inse sin skuld eller förändras i den riktning som jag anser 

är rätt.   

I förlåtelsemetoderna skiljer sig inte synen på förlåtelse så mycket. Det finns mera likheter 

än skillnader. Det man kan lyfta ut som en avvikelse är DiBlasios åsikt att förlåtelsen kan vara 

en punktuell handling, den behöver inte alltid vara en process. Denna syn delar också 

Heberlein. Jag tror att förlåtelsen oftast är en process men att den inte alltid behöver vara det. 

Självklart finns det tillfällen när förlåtelsen kan ske snabbt, som en punktuell handling och 

ändå vara hållbar. För de flesta förlåtelsemetoder är förlåtelsen ändå en process. De skillnader 

som däremot finns är mer hur man går tillväga. Walton valde att använda en imaginär ursäkt 
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som hjälp för att underlätta förlåtelsen. Worthington tar känslorna till hjälp och DiBlasio tar 

tankarna och ett beslut till hjälp vid förlåtelsen.  

Förlåtelse i det kliniska arbetet 

De metoder som lyfts fram i denna uppsats är som sagt för olika målgrupper och med lite 

olika syften i vad man vill uppnå. Därför kan man inte lätt jämföra dem i den bemärkelsen att 

den ena är bättre eller den andra är sämre. I diskussionen utgår jag istället från det som 

generellt är viktigt i en förlåtelseprocess, nämligen hur man uppnår en hållbar förlåtelse. I alla 

modeller så har jag saknat en tydlig bild på hur förlåtelsen konkret går till. En beskrivning 

eller ett exempel på hur man gör när man är redo för den faktiska förlåtelsen. Vad man ska 

tänka, säga eller göra. Den enda modell som hade med en sådan övning var Enrights modell 

för de sårade barnen i Hong Kong. De gjorde ett rollspel för att lära sig hur man förlåter. 

DiBlasios modell hade under rubriken; formell begäran däremot ett exempel på hur man gör 

när man är den som ber om förlåtelse. Man kunde exempelvis gå ner på knä och ta den andres 

hand men göra det på ett genomtänkt och ärligt sätt. Bön om förlåtelse inkluderade ånger och 

en plan för hur man skulle avvända sig från det dåliga beteendet. 

I förlåtelsen lyfts den skyldiges skuld av och då behöver man veta exakt vad det är man 

förlåter och vilken skuld det är som ska lyftas bort. Tyvärr är det ganska vanligt att offer tar 

på sig felaktig skuld och därmed skam. Då blir förlåtelsen inte fullständig eller hållbar. 

DiBlasios modell innehöll den aspekten men Waltons modell är den som har den tydligaste 

och bästa skuldfördelningen, att man klart ser vad den man ska förlåta är skyldig till. Alla har 

dock en bra process för hur man ska bearbeta känslor och gå igenom förseelsen. Jag saknar 

däremot en anvisning om vikten av att få bekräftelse och stöd i känslorna, så att tron på en 

själv blir upprättad. I Worthingtons modell så stödde terapeuten klienternas känslor. Bonach 

är den enda som har med bekräftelse i sin modell; bekräfta och legitimera känslorna.  

Det är viktigt att man får både stöd och bekräftelse. Det är däremot inte samma sak. Att få 

stöd är att den andre ger mig rätt att uttrycka mina känslor, lyssnar och förstår. Bekräftelsen 

däremot legitimerar mina känslor och det ger en helt annan styrka. En annan sak jag också 

saknade i många metoder var hur man gör efteråt. Jag tror att det är viktigt att lära sig något 

av det som hänt. Se sin egen del i det som skett, kunde jag ha agerat annorlunda? Vad behöver 

jag lära mig om mig själv? Några hade ändå med detta i form av att utveckla en plan för hur 

man går vidare. DiBlasios metod inkluderade att skapa en plan för att undvika att förseelsen 

sker igen. Bonach har också med aspekten av att fokusera på sitt eget beteende. Som offer 

behöver man många gånger utveckla sin förmåga att säga ifrån och att sätta gränser. Walton 
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har här den bästa anvisningen angående att utveckla gränser, skapa mer personliga resurser 

och att få upprättelse.  

Idag finns det flertalet förlåtelsemetoder för varierande målgrupper. Mångfalden och 

variationerna är berikande då de kompletterar varandra. Jag vill förespråka att vi inom det 

skandinaviska sociala arbetet skapar en gemensam definition av begreppet förlåtelse samt 

börjar använda existerande evidensbaserade förlåtelsemetoder men även att vi utvecklar fler. I 

den metaanalytiska undersökningen av Lundahl med flera framkom att individuella 

interventioner är mer effektfulla än gruppinterventioner samt att en del förlåtelsemetoder är 

överlägset bättre än andra. Något vi bör beakta vid utvärderandet av existerande modeller.  

Användning av förlåtelsemetoder minskar naturligtvis inte behovet av andra metoder. De kan 

användas tillsammans med andra metoder, till exempel kognitiv beteendeterapi eller som enda 

metod. De kan användas för en klient, en grupp samt mellan offer och förövare.  

Att arbeta med förlåtelsemetoder förutsätter kunskap om begreppet förlåtelse så att man 

kan handleda klienter på ett bra sätt. Att ordna föreläsningar och kurser kring förlåtelse är 

förstås en början om man på allvar vill införa detta i det skandinaviska sociala arbetet. Man 

kan också studera förlåtelse på universitetsnivå. The Forgiveness Institute (IFI) erbjuder en tre 

poängs nätbaserad kurs i förlåtelse; The Psychology and Education of Forgiveness. IFI är 

godkänt av det Amerikanska Psykologiska Förbundet (APA; American Psychological 

Association) för att sponsra vidareutbildning för psykologer. Förutom psykologer så har 

socialarbetare, läkare, präster och andra professionella inom olika vårdyrken genomgått 

kursen. Kursen erbjuds via Wisconsin-Madison Universitet. Till deras kännedom så finns det 

inget annat universitet som erbjuder en liknande kurs. (Mera information finns på: 

www.forgiveness-institute.org)  

Att studera Enrights teorier kring förlåtelse och hans metod skulle vara en bra början för de 

socialarbetare som är intresserade av ämnet. Metoden, som har empiriskt stöd, är utvecklad av 

Enright och the Human Study Group (1991). Deras processbaserade förlåtelsemetod har 

dessutom varit den mest använda och undersökta modellen i klinisk forskning till dags dato. 

Alltså, en utmärkt modell för oss i Skandinavien att börja med.  

Slutsats 

Förlåtelsen är förstådd som människors respons på en kränkning och av att vara sårad. 

Responsen involverar ett val; att övervinna bitterhet och ändra ett negativt omdöme om 

förövaren till ett positivt omdöme. Förlåtelse innebär inte försoning. Förlåtelse är inom offrets 

kontroll medan försoning kräver förövarens medverkan. Dessa anser jag är de viktigaste 

http://www.forgiveness-institute.org/
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slutsatserna om förlåtelsen och skulle kunna leda till utvecklandet av en teori. Nämligen att 

beskriva sambandet mellan känslan av att vara sårad, att respondera på kränkningen antingen 

på ett positivt eller negativt sätt, och vilka hälsoeffekter vardera responsen ger. Vidare 

forskning inom området skulle kunna innebära en mer beskrivande teori över själva 

förlåtelseprocessen och hur man uppnår en hållbar förlåtelse.     

Den kunskap som finns idag om förlåtelse kan på ett signifikant sätt tillämpas inom det 

skandinaviska sociala arbetet. En tydlig, gemensam definition över begreppet behövs dock för 

att man inom socialarbetarkåren ska kunna veta vad begreppet står för. Det är dessutom 

grunden för vidare kunskapsutveckling inom området och för att man effektivt ska kunna 

arbeta framgångsrikt med förlåtelse som metod. Waltons definition sammanfattar vad 

förlåtelse, enligt min mening, bör handla om i det sociala arbetet: ”Terapeutisk förlåtelse ska 

ses som en process genom vilken en kränkt person helas från sina sår av smärta och hat, blir 

avskiljd från en osund kontakt (fysisk eller mental) med förövaren, och blir fri att eftersträva 

hälsosamma och tillväxtfrämjande aktiviteter.”   

Förlåtelsemetoder främjar hälsa, välbefinnande, relationer och personlig utveckling. När 

begreppet och dess användning blir mera känt och accepterat så leder det till mer fredliga 

relationer och också till mer fredliga samhällen vågar jag påstå.  

Etiska överväganden 

I det praktiska sociala arbetet är det viktigt med respekt för varje klients integritet, vilja och 

gränser. Vi bör respektera att varje människa får ha olika värderingar, attityder och åsikter. 

Etiska frågor som blir aktuella när vi ska praktisera förlåtelsemetoder är: klientens välmående, 

klinisk kompetens, informerat samtycke och respekt för mångfald. Som praktiker är det 

viktigt att man är väl insatt i begreppet och den metod man använder. För att säkra klientens 

välmående vid förlåtelsemetoder så bör vi vinnlägga oss om att klienten förstår 

förlåtelsebegreppet och dess konsekvenser. Vi får fråga oss om klienten har fått tillräckligt 

mycket kunskap om begreppet, metoden, dess syfte och steg för att kunna göra ett 

övervägande om han vill införliva metoden i sin terapi.             

  Förlåtelsemetoden bör också genomföras på ett känsligt och respektfullt sätt. Vi bör vara 

känsliga för den tidpunkt vi väljer att arbeta med metoden, är klienten redo för detta nu? Vid 

svårare kränkningar och övergrepp så kanske klienten först behöver genomgå någon form av 

djupgående terapi innan hon är redo att förlåta. Det är viktigt att man inte pressar in klienter i 

förlåtelse utan att det sker frivilligt i vars och ens takt. 
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Vi lever i ett samhälle med mångfald. Människor från andra kulturer och religioner kan ha 

en annan uppfattning om vad förlåtelse är. Detta bör tas i beaktande och framför allt så kanske 

människor vill införliva sin tro och sin religion i förlåtelsearbetet. Viktigt för praktikerna är 

dock en ökad kunskap i förlåtelsebegreppet och de olika modeller som finns. Om begreppet 

förstås och används på fel sätt så kan det innebära att klienten far illa. Exempel på sådana 

missförstånd är att likställa förlåtelse med försoning eller förlåtelse med överseende. Den 

avgörande skillnaden mellan överseende och förlåtelse är att överseende innefattar ett 

accepterande av den moraliskt förkastliga handlingen, medan förlåtelse inte gör det.  

Min förståelse av förlåtelsen och dess praxis 

Min syn på förlåtelsen är att det alltid är rätt att förlåta men att man för den skull inte alltid 

behöver försonas. Man förlåter för sin egen skull, för att det gör en gott. Att fastna i bitterhet 

är att upprepa det skedda om och om igen, man blir kvar i offerpositionen. Att göra gott mot 

sig själv är moraliskt rätt och riktigt. Moral handlar inte bara om hur vi behandlar andra utan 

även om hur vi behandlar oss själva. Moral består av relationer; nämligen relationen till oss 

själva och relationen till andra. När vi har en sund och god relation till oss själva så kan vi 

skapa sunda och goda relationer till andra.  

För mig är förlåtelsen villkorslös medan försoningen är villkorlig. För att kunna försonas 

så bör den som felat inse sin skuld och ångra sig. Vidare bör denne ha respekt och förtroende 

för mig för att vi ska kunna ha en relation. Förlåtelsens bästa är som jag ser det en ömsesidig 

eller bilateral process.  I den bästa av världar så skulle den som felat erkänna sitt fel, ångra det 

och aldrig upprepa det igen och allt skulle var frid och fröjd. Relationen skulle vara reparerad. 

Nu är verkligheten tyvärr inte sådan och kommer aldrig att bli det heller. Många gånger har vi 

själva sårat andra utan att vi förstått det eller att vi kanske inte ens brytt oss om det? Så 

förlåtelsens näst bästa är då, en självständig process. Vid självständig förlåtelse så är det 

däremot extra viktigt att utveckla gränser gentemot den som gjort illa.       

 Kärlek och empati underlättar förlåtelsen. Som tidigare nämnts, så bör det även ske en 

förändring i tankar, känslor och beteende för att uppnå hållbar förlåtelse. Förutom dessa 

förutsättningar så anser jag att följande moment är viktiga för att uppnå en hållbar förlåtelse: 

tydlig skuldfördelning, bearbetning av känslor och stöd och bekräftelse i dessa, konkret 

förlåtelseförfarande samt att utveckla resurser och gränser. Detta gäller vid alla former av 

förlåtelse. Man kan åstadkomma detta ensam men andra människors stöd gör det hela lättare.  
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Viktiga moment i förlåtelseprocessen 

 

Tydlig skuldfördelning 

 Många gånger kan ett offer vara osäker på exakt vad förövaren är skyldig till. Man kan ha en 

diffus känsla av att en orätt begåtts. Exempel på det är mobbning, sexuella trakasserier med 

mera. Många offer tenderar dessutom att ta en större skuldbörda än de är skyldiga till. 

Skuldfördelningen behöver klargöras så att den är sann och rättvis. Att klandra den skyldige 

och lägga skulden där den hör hemma är en förutsättning för att bli av med felaktig skuld och 

skam. Om inte detta görs är effekten den att man inte känner upprättelse efter förlåtelsen och 

då är bara halva jobbet gjort. Man har inte det skydd man behöver vid mötet med förövaren. 

Man känner osäkerhet inför den som behandlat en illa, man vet inte om det är något fel på en 

själv och man är definitivt i underläge. Man kan heller inte återerövra sin kraft, självrespekt 

och autonomi om detta steg negligeras.  

 

Bearbeta känslor och få stöd och bekräftelse i dessa 

Fram till dess man får bekräftelse och stöd så kan man tvivla på sin upplevelse och känslornas 

berättigande. Då har man inte styrka att avvisa felaktig skuld och skam och kan inte heller 

resa sig över situationen och förhindra att kränkningen fortgår. Stöd innebär att andra lyssnar 

och förstår vad man upplevt medan bekräftelsen legitimerar känslorna. Man förmedlar till 

offret att hon har rätt att vara arg. Vreden är den kraft offret behöver för att lösgöra sig från 

felaktig skuld och skam. Man fördömer förövarens beteende, det var fel gjort och han hade 

ingen rätt att göra så. Den som lyssnar behöver verifiera offrets upplevelser och känslor med 

ord och inte bara nicka igenkännande. Alla känslor behöver förstås bearbetas och bekräftas. 

Inte bara vreden utan även sorg, besvikelser, oro eller vad det nu än är som offret känner. 

Offret behöver förstå att hon blivit illa behandlad, att kränkningens budskap var felaktigt och 

att förövaren hade fel; hon förtjänade inte det hon blev utsatt för.  

 

Konkret förlåtelseförfarande 

Förlåtelse är ett beslut man tar. Förlåtelse innebär att upphöra att känna bitterhet gentemot den 

som sårat mig och att utveckla god vilja och goda tankar gentemot densamme. Man kan 

exempelvis säga, (även vid självständig förlåtelse): Jag förlåter dig nu för … Det var fel gjort 

och du hade ingen rätt att göra så. Det gjorde mig verkligen illa och jag har varit väldigt sårad, 

ledsen och arg. Nu idag, så väljer jag att förlåta dig och är inte längre bitter utan jag önskar 

dig allt gott! Jag önskar att du ska ha allt det du behöver i ditt liv och att det ska gå dig väl. 

Din skuld är nu borta. Jag tillåter inte att du i fortsättningen behandlar mig illa utan jag vill att 

du behandlar mig med respekt och har förtroende för mig. Är det så att detta inte uppfylls så 
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drar jag mig undan för att skydda mig själv. Det är viktigt att jag blir bra bemött, med respekt 

och värdighet.   

 

Utveckla resurser och gränser 

Jag behöver se vad som är min del i det som skett. Kunde jag ha agerat annorlunda? Finns det 

något som jag kan lära mig om mig själv? Vilka styrkor och resurser behöver jag utveckla? 

Hur kan jag undvika framtida liknande situationer? Att ha respekt för sig själv och den andre 

är att säga ifrån, att visa att man inte accepterar att bli illa behandlad och är det så att den 

andre inte lyssnar till det så är det lämpligt att ta avstånd. Det är skillnad på en sund god vrede 

som står upp för mig och mina gränser och en osund destruktiv vrede som skadar mig och den 

andre. Resultatet av en förlåtelseprocess bör vara att man går starkare ur den, man har 

återerövrat kraft och autonomi. 
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