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Kan man älska någon som har dödat ens bästa vän? Motivera ditt svar. 
 
” Jag skulle inte älska någon som har dödat min bästa vän för att då kan den personen döda 
mig också.” Isninow 
 
”Det är jag mycket tveksam till, men det beror även på motivet. Om det är i självförsvar 
tycker jag att det är rätt självförståeligt att fortsätta älska personen som dödat, men om det 
däremot har skett ett kallblodigt mord så har jag inte så mycket förståelse för att fortsätt 
älska den. Men man kan ju aldrig veta hur man själv eller någon annan skulle reagera i en 
sådan situation.” Petra 
 
”Nej, för ingen får döda en annan människa och varför ska man älska någon som är 
mördare.” Abbas 
 
” Jag tror att man kan det om det är tillräckligt stark kärlek. Jag tror dock inte att jag skulle 
kunna det, för min bästa vän är det som ger mig lycka i livet. Jag älskar henne och skulle bli 
förkrossad om någon skulle ta henne ifrån mig.” Malin 
 
”Nej, det går inte för han är en mördare  och jag kan inte älska en mördare.” Jamila 
 
” Både ja och nej. Jag tror att känslan av hat och avsky kommer att skölja över kärleken. 
Känslor byggs upp under en lång tid och tar därför även lång tid att brytas ned. Så till en 
början tror jag att kärleken fortfarande lever kvar inom en,trots att ma känner stark avsky.  
jag tror inte att ens kärlek kommer att kunna växa mer om personen man älskar dödar ens 
bäste vän, men jag tror fortfarande att en del av ens hjärta fortsätter att älska. men hatet 
kommer att vara starkare.” Hilda 
 
” Det borde man kunna göra. I alla fall om det är en person som man älskade redan innan 
mordet. För personen är ju fortfarande densamma. För kärleken kan väl inte bara försvinna 
helt plötslig på grund av en dålig handling. Kärleken kanske täcks över av sorg och ilska men 
där under borde den finnas. ” Ellen 
 
”Det är nog ytterst svårt men ändå möjligt. Det mest avgörande är nog hur mördaren känner 
sig efter gärningen. Är denne likgiltig och stolt eller ledsen och ångerfylld? Om svaret är det 
förstnämnda är det nog extremt svårt att älska den personen. Men om svaret är det senare 
kan det nog vara möjligt eftersom det då finns en väg öppen till förändring och kanske till 
och med någon sorts gottgörelse. Fortfarande är det nog svårt att komma över en sådan sak 
och uppriktigt älska den som gjorde det.” Petri 
 
” Nej! För när man tänker på att den personen dödade någon så får man bara hatkänslor.” 
Fatemeh 
 
 
 



” Personligen så tror jag inte att man kan älska någon som har tagit en bästa vän ifrån en. Jag 
älskar min bästa vän och skulle avsky den människa som dödade honom. Samma sak gäller 
min famil och mina djur. Hade någon gjort dem illa så hade jag aldrig kunnat förlåta den 
personen. Oavsett hur nära vi än stod varandra.”  Noomi 
 
” Nej, det kan man inte göra. För mig skulle det vara svårt att älska någon som har dödat en 
person, då kommer jag aldrig att älska nån som har dödat  min bästa vän.” Ahmed 
 
”  Det beror på vem som har gjort det. Det är väldigt svårt att tänka sig in  i situationen 
riktigt, men jag har svårt att tro att jag skulle kunna göra det.” David 
 
” Nej, eftersom hen har dödat en del av mig då kan jag inte titta på honom heller för då vill 
jag bara döda honom.” Layth 
 
” Om jag nu skulle träffa min bästa väns mördare hade jag ALDRIG kunna älska hen. Men det 
finns undantag, det hjärtat känner så är det.. Därför tycker jag att man kan älska någon 
oavsett vad de har gjort tidigare. Älska någon någon kan man inte rå för , det är om man gör 
något åt känslorna jag inte tror det skulle vara psykiskt möjligt, om man då inte har 
stockholmssyndromet eller något annat.” Linn 
 
” Nej, för att min bästa vän är som jag, om han dödat min vän då kan han också döda mig.” 
Shadia 
 
”Jag tycker inte det eftersom att älska någon handlar om så mycket mer än bara känslor, du 
ska vilja ha ett liv med personen och vilja vara med den personen i resten av ditt liv. Att den 
du ”älskar” har mördat någon som är så viktig i ditt liv så kommer du alltid ha tankar om du 
verkligen kan lita på den personen. ” Beatice 
 
” Nej,därför att om någon dödar din bästa vän då kan han döda alla andra. ” Hamza 
 
” Det beror på vem det är. Bakom varje gärningsman står en mamma,pappa eller syster och 
att sluta älska någon nära är nog svårare än vad vi tror. Jag skulle alltid hata det hen gjort, 
men aldrig sluta älska.  Orsakerna till mordet kan vara allt från självförsvar  till vrede, men 
oavsett vad anser jag att det är svårt att sluta älska någon man älskat i hela sitt liv. Det går 
trots allt att både hata och älska någon samtidigt.” Nadine 
 
” För mig är det nej, men det beror på varje persons samvete.” Noor 
 
” Det första man tänker är så klart nej. Att man skulle hata den människan som tog ens bästa 
väns liv för alltid. Att en sådan handling är oförlåtlig.  Men jag tycker att man måste sätta det 
i olika perspektiv. Tänk om det var ens mamma eller bror som dödat. Kan man hata en 
familjemedlem? Jag tror att jag aldrig skulle kunna älska en människa utanför min familj om 
personen hade dödat min bästa vän. Men jag har svårt att se hur jag exempelvis inte skulle 
kunna älska mamma.” Fanny 
 
  



”Om man älskat denne någon innan, om denne någon haft motiv eller om det var en 
olyckshändelse så kanske. När, var, hur spelar stor roll. Det finns alltid möjligheter att älska 
men på olika villkor.” Jane 
 
”Jo, man kan älska ändå, kärleken har inga gränser och kärleken är olika.” Abshir 
 
”Det är väldigt svårt att svar på men som det känns nu så känns det väldigt overkligt att 
kunna göra det då ens bästa vän försvunnit och sedan försöka älska den som gjorde det.” 
Joakim 
 
” Absolut inte, för att om hon eller han har dödat min syster, mitt hjärta då är det omöjligt 
att älska den personen.” Jamila 
 
” Det beror självklart på hur närstående mördaren är samt på vilket sätt mordet gått till och 
om det över huvudtaget var avsiktlig, men det generella svaret är nej. Detta på grund av att 
om någon är villig att gå långt som att ta din bästa väns liv säger en hel del om denna 
persons moral och etik. En människa som är villig att gå så långt som att ta en annan 
människans liv tror jag är väldigt svår att älska.” Elias 
 
”Nej! Jag tror inte att man älska någon som har dödat ens bästa vän, för den personen som 
kunde döda  ens bästa vän  kan döda andra personer som man älskar. ” Basira 
 
”Det beror helt och hållet på vem det är, om det är ens föräldrar så kanske man älskar de lite 
grann innerst inne, men om det var någon annan skulle det nog inte gå, skulle vara arg, 
ledsen och besviken. Tror man aldrig hade kunnat förlåta personen som gjorde det.” Fanny 
 
”Nej, för han har dödat min bästa vän, tänk bara om han dödar mig också. Jag skulle aldrig 
älska den personen för när jag ser honom, då kommer jag ihåg min bästa vän. ” Esrom 
 
”Det beror nog på vem det är som har dödat ens bästa vän. Älskar jag den personen inna 
han/hon dödar min bäste vän  beror det nog på situationen om jag gör det sen också.” Saga 
 
” Det beror på vem den personen är. Om det är en annans bästa vän eller någon från min 
familj eller någon annan som jag älskade från början, då kan jag inte säga att jag inte älskar 
den personen längre. Men det är klart att jag blir jätteledsen och arg på den personen.” 
Azarakshsh 
 
”Beror väl på vem som gjorde det. Skulle det vara min mamma som dödade min bästa vän 
skulle jag nog vara förvirrad och förtvivlad, men jag skulle inte sluta älska henne. Så det 
beror ju på vem som utförde mordet.” Ida 
 
”Nej. Eftersom min vän nästan är som min familj och ibland är vänner bättre än våra 
familjer.” Homayon 
 
” Jag tror det beror helt på den personen, men jag hade inte kunnat det, oberoende av vem 
mördaren är,familj,partner,vän osv. När någon begår ett mord tror jag man förlorar väldigt 
mycket respekt och tillit till den personen. Om offret även ens bästa vän är det ett oförlåtligt 



brott. Om man står nära mördaren måste den känna till ens bästa vän, och om den frivilligt 
dödar bästa vännen visar det inte bara vilken hemsk person den är, men också hur lite 
espekt och empati den känner för en och ens umgånge.” Denise 
 
”Jo, det kan man göra,kärleken är blind. Om man älskar någon,spelar det ingen roll vilket 
ursprun han har, vilken religion han har eller vilket brott han har begått. Om man är kär så 
ser man allt positivt.” Sakina 
 
”Det beror ju på vem det är. Om det till exempel  är ens förälder som gör det så älskar man 
nog den personen ändå djupt inne. Jag tror att man kan älska den personen fast mman inte 
vill det. Att man inte vill något hellre än att hata personen men att man ändå älskar den. 
Sedan tror jag också att det kan vara så att man inte alls känner något annat än hat för 
personen. ” My 
 
”Nej, det går inte för mig att älska någon som dödat min bästa vän för att han kanske dödar 
mig också. Men jag tror att det kan gå ibland att älska någon som har mördat om det var 
nödvändigt att döda.” Parvin 
 
”Jag skulle inte kunna älska någon som uppsåtligen dödat min bästa vän.  För att klara av att 
döda någon med uppsåt krävs en extrem brist på moral och samvete och det är en extrem 
synd. Jag hade inte kunnat acceptera en människa efter det även om personen dödat en 
annan person än min bästa vän.” Maya 
 
”Nej, personen som har dödat någon, det är så lätt att döda mig också. Kärlek behöver ett 
stort och fint hjärta.” Hadisa  
 
” Ja, det tycker jag nog, man rår inte för vem man älskar. Jag hade givetvis haft svårt att älska 
någon som dödat min bästa vän, men det finns undantag. Kärleken jag känner till minfamilj 
är villkorslös och jag hade därmed älskat dem oavsett vad de gjort,även om de hade dödat 
min bästa vän. Kärlek är inte alltid begriplig och ett exempel på det är stockholmssyndromet 
då offret fattar tycke för gärningsmanne. Visserligen är det en överlevnadsstrategi, men det 
visar att man kan reagera väligt annorlunda mot vad man tror.” Stina 
 
”Nej,det kan jag inte göra eftersom om någon har dödat min bästa vän då kommer jag äldrig 
att älska den personen. ” Aref 
  
”Det kan man inte, jag kan inte tänka mig annat än att hata den personen väldigt mycket.” 
Anton 
 
”Nej, för att om han har dödat min kompis så betyder det att han kan döda mig också. ” 
Ming 
 
” Både ja och nej men mest kan vara för att man måste kolla upp varför han hade dödat min 
bästa vän. Om det var okej då kan man älska. Kärlek är farligt.”  Gen 


