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1 - Bakgrund 

1.1 Inledning 

 

Det är få tillfällen i livet där själva livet blir så påtagligt som i graviditeten. Att bära ett liv 

och känna det växa inom innebär för många en tid av stor glädje och förundran över livets 

mysterier. Men alla gravida kvinnor får inte barn. För en del tar förhoppningarna och 

drömmarna slut i det kaos som missfall för många innebär. Det är ett ämne som inte tas 

upp vid middagsbordet, det talas inte om det på jobbet, och i vissa fall tas det inte upp 

bland de närmsta. Idag ses missfall som något skämmigt, skuld- och tabubelagt. 

 

Inom den akademiska världen finns en gemensam uppfattning om vad missfall innebär rent 

naturvetenskapligt. Att det för många innebär en tid av sorg och psykologisk ohälsa är 

också allmänt vedertaget. I den här uppsatsen tänker jag utforska de existentiella aspekter 

och frågor som kan uppkomma vid missfall. Jag har använt mig av en kvalitativ metod i form 

av intervjuer och av en del litteratur om ämnet. Vad gör det med synen på livet och tillvaron 

att ha varit med om en sådan erfarenhet? Ter sig livet lika självklart som tidigare? Vad 

innebär det att så hastigt och nära inpå möta liv och död samtidigt? Människor har 

brottas med livets villkor och sina egna livstolkningar i alla tider. Vad kan hända med en 

människa när de är med om missfall? Kan något hända med deras livsåskådning? 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att försöka se vad som händer med människors livsåskådningar när de har 

varit med om stora händelser. Att se överlag vad som händer med människors 

livsåskådningar är för stort när det gäller den här studien. Därför har jag avgränsat min 

frågeställning vad gäller kring vad gäller händelser och personer: 

 

- Vad kan hända med en människas livsåskådning av att vara med om missfall? 

 

1.3 Forskningsläge 

Det finns lite forskning om missfall och människors erfarenheter av dessa. Jouell Abied och 

Linda Louise Eriksson har skrivit en uppsats om kvinnors erfarenheter kring detta och 

Sida 3 av 35 



 

reflekterar över hur sjuksköterskor bör bemöta kvinnor i sjukvården.  Vidare har Eva 
1

Sundgren skrivit en bok om missfall och sjukvårdens roll och möjligheter i samband med 

missfall.  Dessa lägger fokus på just sjukvårdens roll i relation till personers missfall. Till 
2

skillnad från dessa behandlar min uppsats hur människor påverkas på ett mer existentiellt 

plan av att vara med om en sådan erfarenhet.  

 

Amona Abobaker och Hülya Solak har skrivit en uppsats som behandlar mäns våld mot 

kvinnor.  I deras kvalitativa studie har de använt sig av intervjuer där de har intervjuat folk 
3

på mancentra för att sedan analysera och komma fram till sin slutsats. I min uppsats har 

jag använt mig av en liknande metod för att svara på min frågeställning, det vill säga att jag 

intervjuar kvinnor och analyserar den data jag generar för att söka svar på min frågeställning. 

Till skillnad från Amona och Hülya ämnar jag att behandla människors erfarenheter av 

missfall istället för mäns våld mot kvinnor. 

 

Katarina Westerlund har skrivit en avhandling där hon ställer sig frågan om vilken 

betydelse kontexten spelar för livsåskådningars innehåll och meningar.  För att svara på 4

detta har hon gjort en kvalitativ undersökning där hon intervjuar människor om genteknik, 

assisterad befruktning samt om barnlöshet. Viktiga faktorer som hon lyfter upp är den 

nutida moderna kulturen, vetenskap som publiceras i media, fiktion, konst, böcker, och 

medicinsk vetenskap. Hon berättar också om sociala faktorer som spelar stor roll för 

livsåskådningar. Exempel hon tar upp är den ekonomiska marknaden, politik, regler och 

lagar. Genom att analysera hennes resultat kommer hon fram till att livsåskådningar i sig 

och hur vi ser och förstår dem, är starkt färgade av vår kontext och samtid. 

 

Westerlunds kvalitativa metod att intervjua människor har likheter med min egen uppsats. 

Ämnet livsåskådningar och meningskapande i förhållande till barnlöshet (vilket är en del 

av hennes arbete) ligger också väldigt nära mitt ämne. Till skillnad från Westerlund har jag 

1Abied, Jouell och Eriksson Louise, Linda. Kvinnors upplevelser vid missfall och deras 
efterfrågade stödinsatser. Institutionen för Vårdvetenskap, 2013 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:697397/FULLTEXT01.pdf hämtad 21 April 2015 
2 Sundgren, Eva. Missfall - Kvinnors upplevelser Sjukvårdens roll och möjligheter. Borås: Natur 
och kultur, 1992. sid 7-8 
3 Abobaker, Amona och Solak, Hülya. Mäns våld mot kvinnor. Ersta sköndals högskola. 2010 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:344604/FULLTEXT01.pdf hämtad 23 April 2015 
4 Westerlund, Katarina. Sammanhangets mening. Stockholm: Uppsala university library 2002 

Sida 4 av 35 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:697397/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:344604/FULLTEXT01.pdf


 

avgränsat mig mer mot just missfall och vad som kan hända med en människas 

livsåskådning när man varit med om en sådan erfarenhet. 

  

En annan forskare, Kjell Kallenberg har bedrivit en empirisk studie där han har undersökt 

relationen mellan livsåskådningar och människors sätt att sörja.  Han undrar bland annat 5

hur den livsåskådningen som hjälper människor att sörja och bearbeta sorg ser ut, samt 

vilken roll religionen kan spela i bearbetningen av sorg. I sin kvalitativa metod intervjuar han 

människor som har förlorat nära anhöriga. Genom sin forskning har han kommit fram till 

att religiös tro inte spelar någon större faktor i bearbetning av sorgprocesser. Vidare 

menar han att det som gör en sorg lättare att hantera, är att man har en inkonsistent 

livsåskådning. 

 

För många människor innebär missfall en stor sorg, jämförbart med att förlora en nära 

anhörig. På så sätt angränsar Kallenbergs studie nära min egen. Utöver det undersöker 

han sorg i relation till livsåskådning vilket också liknar mitt eget arbete. Till skillnad från 

kallenberg har jag riktat in mig på en specifik målgrupp, dvs människor som har varit med 

missfall till skillnad människor som har förlorat en anhörig.  

 

  

5 Kallenberg, Kjell. Livsåskådningar i kris. Örebro: Doxa AB, 1987 
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2 - Material, metod och teori 

 

2.1 Begreppet livsåskådning 

 

Historiskt sett har religion haft ett väldigt stort inflytande över människors liv. Majoriteten 

av den svenska befolkningen var i regel kristen sedan lång tid tillbaka. Såväl inom 

forskningen som utanför den akademiska världen ansågs det att inom religion fanns 

svaren angående världens uppkomst, människans roll i tillvaron, hur man ska förstå vad 

som är gott och ont samt vad som är sanning.  
6

 

I ett postmodernt samhälle är det inte lika självklart att alla är religiösa och troende 

människor. Många säger att religion har spelat ut sin roll och att de religiösa svaren inte 

kan ge samma trygghet som tidigare.  En vanlig uppfattning som går att finna idag är det 
7

vad forskare kallar för det postmoderna svaret om tillvaron: att livet i grund och botten 

saknar mening, det är upp till var och en att leva ut sitt liv så gott man kan.   
8

 

Viktigt att komma ihåg är att alla människor, oavsett livsåskådning, lever i samma 

verklighet och (för vissa) en tvetydig tillvaro. Religionsbegreppet i sig är inte tillräckligt för 

att täcka in alla olika tolkningar av livet, då många av dessa inte kan kallas religiösa. 

Därför är begreppet livsåskådning att föredra, eftersom det begreppet ger en utökad 

förståelse av livstolkningar, vilket religionsbegreppet inte fångar in på samma sätt.   
9

 

Av och till och i skiftande grad brottas alla människor med och reflekterar över "vad det 

innebär att leva som människa i världen, tillsammans med andra, livets villkor, och hur man 

kan hantera de existentiella frågorna."  Man skulle kunna säga att det är svaret eller 
10

6 Bråkenhiem, Carl Reinhold, och Essunger, Maria och Westerlund, Katarina. “Att studera livet 
enligt människan”. I Livet enligt människan, Bråkenhiem, Carl Reinhold, och Essunger, Maria 
och Westerlund (Red.), Falun: Nya Doxa 2013 sid. 15 
7 Westerlund. Sammanhangets mening, sid. 18 
8 Westerlund. Sammanhangets mening, sid. 18 
9 Bråkenhiem och Essunger och Westerlund, “Att studera livet enligt människan”, sid. 14-15 
10 Bråkenhiem och Essunger och Westerlund, “Att studera livet enligt människan”, sid. 11 
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reflektionen över detta som utgör en människas livsåskådning.  Anders Jeffner talar om 
11

tre beståndsdelar som utgör begreppet livåskådning: Ett centralt värderingssystem, en 

grundhållning och teoretiska övertygelser om världen och människan.  
12

 

Katarina Westerlund som är docent i Systematisk teologi och livsåskådningsforskning vid 

Uppsala universitet, skriver i sin avhandling Sammanhangets mening att 

meningsskapande främst sker "...i möten med andra människor, händelser och ting". Med 

det menas att meningsskapande alltid sker i relation till vissa händelser i livet, vissa 

platser och under vissa omständigheter.   Eftersom livsåskådningar är så bundna av sin 
13

kontext, menar hon att det egentligen inte är så mycket tal om meningen med livet som 

mening i livet.  Vidare talar hon om att grundläggande drag för livsåskådningar är just att 
14

de är meningsskapande samt att de präglas av känslor och kontexten.  

 

Idag finns det så många olika livsåskådningar som lever sida vid sida. "etnisk, språklig 

och religiös pluralism tillsammans med globaliseringen har bland annat bidragit till en 

mångfald av livstolkningar".  När livsåskådningar stöter ihop och bryts mot varandra, blir 
15

de påtagliga. Att så många människor idag tänker kring och tolkar livet så annorlunda 

gentemot varandra har gjort det viktigare än någonsin att förstå varandra.  
16

 

I boken Livet enligt människan diskuteras olika definitioner av begreppet livsåskådning 

med utgångspunkt i Anders Jeffners teorier. En av dessa är en substantielll definition av 

livsåskådning. Jeffners substantiella definition av livsåskådning är/innebär: De teoretiska 

och värderingsmässiga antaganden som utgör eller har avgörande betydelse för en 

övergripande bild av människan och världen och som bildar ett centralt värdesystem som 

ger uttryck åt en grundhållning".   
17

 

På samma sätt som man kan avgränsa sin definition av begreppet livsåskådning efter vad 

den innehåller (som Jeffner gör) så har en del valt att definiera begreppet efter dess 

11 Bråkenhiem och Essunger och Westerlund, “Att studera livet enligt människan”, sid. 10-11 
12 Bråkenhiem och Essunger och Westerlund, “Att studera livet enligt människan”, sid. 13 
13 Westerlund. Sammanhangets mening, sid. 18 
14 Westerlund. Sammanhangets mening, sid. 18 
15 Westerlund. Sammanhangets mening, sid. 45 
16 Westerlund. Sammanhangets mening, sid. 45-46 
17 Bråkenhiem och Essunger och Westerlund, “Att studera livet enligt människan”, sid. 15 

Sida 7 av 35 



 

funktion, alltså vad människor gör med den, eller hur de använder den. Typiska drag för 

funktionella definitioner av begreppen brukar ofta landa i två stora aspekter.  Dels någon 
18

form av förståelse, alltså förklaringar till varför tillvaron är på det sättet den är. Dels 

handlar det också om någon typ av psykologiskt försvar mot livskriser och tider av 

förändringar. En del forskare kritiserar dock det här tankesättet, då de menar att en 

uteslutande funktionell definition av begreppet livsåskådning riskerar att man missar vissa 

viktiga aspekter inom religiösa livsåskådningar.  
19

 

I den här uppsatsen har jag valt att använda mig av en kombinerad funktionell och 

substantiell definition. Med det menar jag att jag tar hänsyn både till de olika 

beståndsdelar som en ingår i en livsåskådning likväl som den funktion den utgör i 

människors liv. En sådan definition av begreppet finns i antologien “Livet enligt människan” 

och jag har valt att utgå ifrån den. Med livsåskådning menar jag då:  

 

De teoretiska föreställningar om människan och världen samt därmed 

sammanhängande värderingar och känslor, som bidrar till människors 

svar på eller åtminstone förhållningssätt till existentiella frågor och ger 

vägledning och inspiration i det personliga handlandet.   
20

 

2.2 Definition av missfall 

För att begränsa mig och klargöra vad jag menar med missfall så definierar och avgränsar 

vad jag menar här.  

 

I Nationalencyklopedin beskrivs begreppet befruktning som en biologisk process hos djur 

där en spermie och en äggcell förenas till en zygot vilket är den första cellen hos ett 

embryo. Över tid så delar sig det befruktade ägget (zygoten) och bildar en liten människa 

som efter en tillväxttid föds. Hela processen brukar i genomsnitt ta 38 veckor, men det 

kan i vissa fall ta lägre tid och i andra fall ta kortare. Ofta sker befruktning i samband med 

18 Westerlund. Sammanhangets mening, sid. 49 
19 Westerlund. Sammanhangets mening, sid. 49 
20 Bråkenhiem och Essunger och Westerlund, “Att studera livet enligt människan”, sid. 16 
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samlag mellan en man och en kvinna. Befruktning kan dock ske vid andra tillfällen än just 

samlag, som vid assisterad befruktning, eller insemination.  21

 

Missfall sker när ett foster eller embryo dör i magen hos en gravid kvinna. Varför ett foster 

eller embryo dör kan bero på grund av många olika anledningar. Därför är det ofta svårt för 

läkare att komma fram till varför ett specifikt foster dör.  Exempel på orsaker som kan ligga 
22

bakom ett missfall är till exempel kromosomfel,  implantionsrubbningar,  ofostrigt ägg,  
23 24 25

mediciner, alkohol, rökning, infektion i livmodern, stress, svaghet i livmodertappen och 

övriga faktorer i miljön. 

 

I den svenska lagstiftningen är missfall definierat som: “Foster som föds döda före 

utgången av 28:e graviditetsveckan, eller som föds döda och är mindre än 35 cm långa, 

definieras som missfall.”  När jag skriver om missfall i uppsatsen menar jag då missfall 
26

just i den här bemärkelsen. Utöver att klargöra vad som menas med missfall, fungerar 

definitionen även som en avgränsning från liknande fall och erfarenheter. Till exempel har jag 

har valt att inte ta med erfarenheter av utomkvedshavandeskap, druvbörd eller dödfödda 

barn. Avgränsningen sätter upp ramar för vad mina informanter har gemensamt och också vad 

min analys handlar om och säger något om.  

 

2.3 Kontextens betydelse 

Katarina Westerlund har skrivit om kontextens betydelse för livsåskådningen. Hon talar om 

att grundläggande drag för livsåskådningar är just att de är meningsskapande samt att de 

präglas av känslor och kontexten. Vidare konstaterar hon att det är svårt att tolka och förstå 

livsåskådningar utanför sitt sammanhang eftersom som tidigare nämnt, meningsskapande alltid 

sker i relation till kontexten.  Ett sätt att förstå livsåskådningar enligt Westerlund är att se de 
27

som “aktiva redskap för att hantera speciella situationer".  Med det synsättet blir det i specifika 
28

21 Stille, Bo. Befruktning. Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/befruktning hämtad 25 Maj 2016 
22 Sundgren, Missfall - Kvinnors upplevelser Sjukvårdens roll och möjligheter, sid. 20 
23 Sundgren, Missfall - Kvinnors upplevelser Sjukvårdens roll och möjligheter, sid. 21 
24 Sundgren, Missfall - Kvinnors upplevelser Sjukvårdens roll och möjligheter, sid. 23 
25 Sundgren, Missfall - Kvinnors upplevelser Sjukvårdens roll och möjligheter, sid. 23-24 
26 Sundgren, Missfall - Kvinnors upplevelser Sjukvårdens roll och möjligheter, sid. 13 
27 Westerlund. Sammanhangets mening, sid.18 
28 Westerlund. Sammanhangets mening, sid. 64 
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sammanhang som livsåskådningar får betydelse och mening.  Därför blir det svårt att tala om 
29

meningen med livet, och mer enkelt samt påtagligt att tala om mening i livet.  
30

 

När Westerlund talar om kontexten menar hon på att det finns tre dimensioner som utgör 

den; historien, kulturen och situationen. Och situationen kan ta form av vissa 

omständigheter eller händelser, som får inverkan och ger uttryck åt en livsåskådning. De 

händelser som utmanar på djupet och tvingar människor till nyorientering i tillvaron kallar 

hon för kriser. Exempel på dessa kan vara skilsmässa, dödsfall, sjukdom, men också 

glada händelser som förälskelse och födelse.   
31

 

2.4 Primära och sekundära källor 

I mitt arbete har jag använt mig av flera olika typer av sekundär som primärkällor. I första 

hand har jag utgått ifrån och använt mig av mina intervjuer som primärkällor. Intervjuerna 

är ett material som jag har genererat för att uppfylla syftet med den här studien. Utöver 

dessa har jag använt mig av diverse sekundärt material: Den lilla sorgen - en bok om 

missfall av Olle Bergman och Anna Normelli samt Missfall - Kvinnors upplevelser - 

Sjukvårdens roll och möjligheter av Eva Sundgren. I det här böckerna finns det många 

brev, dagbok anteckningar och berättelser om kvinnors erfarenheter av missfall. Det 

material som finns där är framtaget i ett annat syfte än min egen studie, och är redan 

analyserade och bearbetade utifrån sina ändamål. Det gör dem till sekundärt material. 

Även om de är framtagna i ett annat syfte anser jag att de berättelser och erfarenheter 

som finns däri är fruktbara för min analys och kompletterar mitt intervjumaterial bra. 

 

Liknande gäller för Katarina Westerlund och hennes avhandling om kontextens betydelse 

för livsåskådningar. Hennes studie ligger nära min uppsats där hon bland annat 

undersöker barnlöshet gentemot livsåskådningar. Missfall måste inte rent tekniskt sett 

innebära barnlöshet i sig. Alla informanter jag har intervjuat har under intervjuen sagt att 

de har barn till exempel, men att vara med om missfall anser jag är starkt förknippat med 

förhoppningar om livet, föräldrarollen och meningskapande vilket barnlöshet också ligger 

29 Westerlund. Sammanhangets mening, sid. 64 
30 Westerlund. Sammanhangets mening, sid. 18 
31 Westerlund. Sammanhangets mening, sid. 65 
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nära. I min uppsats använder jag mig av hennes teorier om livsåskådning och kontextens 

betydelse för den. 

 

2.5 Kvalitativa intervjuer 

Jag har valt att jobba med en empirisk kvalitativ metod i form av intervjuer. En styrka med 

att den metod jag har valt är att intervjuformen är flexibel och anpassningsbar efter vad 

frågeställningen kräver. För att besvara min frågeställning och utforska den kontext som 

missfalls-drabbade människor lever i har jag ställt frågor som genererar den data som behövs 

för att kunna svara på frågeställningen. Intervjuer är ett bra verktyg för att förstå människors 

livsåskådningar, eftersom man med kvalitativa metoder studerar människors åsikter, attityder 

och erfarenheter.  

 

Jan Trost skriver i sin metodbok om kvalitativa intervjuer att “Vill vi veta något om något om 

deras [människors] åsikter, känslor eller erfarenheter så skall vi studera deras beteende, deras 

aktiviteter, vad de säger och hur de säger det.”  Som nämnt tidigare ligger fokuset i min studie 32

på livsåskådningar, alltså:  

 

De teoretiska föreställningar om människan och världen samt därmed 

sammanhängande värderingar och känslor, som bidrar till människors svar 

på eller åtminstone förhållningssätt till existentiella frågor och ger 

vägledning och inspiration i det personliga handlandet.  
33

 

För att få en förståelse av en annan människas livsåskådning, för att nå de teoretiska 

föreställningarna och värderingarna och allt det som finns med i min valda definitionen av 

begreppet menar jag att det är genom dessa “inkörsportar” som Jan Trost nämner som man 

bör gå (alltså beteende, aktiviteter, det som sägs och hur). Om jag vill förstå hur en annan 

människa tänker kring vad som händer efter döden bör jag söka att förstå hur den personens 

beter sig, vad hen gör och säger i sammanhang där döden blir påtaglig. Även hur hen gör eller 

säger något talar också om dennes attityder, åsikter, känslor och erfarenheter.  

 

I intervjuer har man som intervjuare möjlighet att nå människors attityder, åsikter, känslor och 

erfarenheter genom att ställa frågor och lyssna. När man som intervjuare fysiskt befinner sig i 

samma rum som en informant går det också att läsa av mer är bara det som sägs, även hur 

32 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB, 2014.  sid. 22 
33 Bråkenhiem och Essunger och Westerlund, Att studera livet enligt människan, sid. 16 
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något sägs. En stor del av det material som tas emot i en intervjumiljö går ofta förlorat om jag 

enbart skulle ha arbetat med text i en enkätintervju till exempel. Företeelser som tonläge, 

kroppsspråk och betoning försvinner, vilket är viktiga delar för hur något sägs eller förmedlas.  

 

I min studie som behandlar missfall och livsåskådningar ansåg jag att ämnena i sig är så 

känsloladdade och privata att intervjua informanterna ansikte mot ansikte var det mest 

respektfulla gentemot dem. Det är mot bakgrund av detta som jag har valt att använda mig av 

kvalitativa intervjuer för att besvara min frågeställning. 

 

När man bedriver forskning finns det viktiga etiska regler, riktlinjer och lagar som man måste ta 

hänsyn till, i synnerhet när man kommer så tätt inpå människor. När forskningen involverar 

andra människor måste man ha fått ett informerat samtycke från de berörda personerna. De 

betyder att man måste informera vad studien går ut på, vilka metoder som ska användas, vilka 

eventuella risker som kan medföras av att delta, vem som är ansvarig för studien, att 

deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas, även efter det att man medverkat. 

Vidare ska det, om forskningen innehåller personuppgifter, informeras vilka åtgärder som har 

åtagits för att anonymisera personerna.  I den här studien har jag fått ett informerat samtycke 34

från samtliga informanter och tagit vissa åtgärder för att se till att inormanterna inte går att 

identifiera genom att läsa uppsatsen. Ingen ska kunna läsa den här uppsatsen och genom den 

identifiera informantera som medverkat. De åtgärder som jag har åtagit är: 

 

-Informanternas namn har bytts ut till Kajsa, Anette och Johanna 

-Det nämns inte ålder eller yrke tillhörande informanterna och de personer 

som nämnts i intervjuerna. 

-Namn på de platser och städer som nämnts under intervjuerna har inte 

tagits med 

 

När jag letade efter informanter var mitt första steg att lägga ut ett inlägg på diverse forum 

och slutna grupper på internet. Jag sökte efter personer som hade varit med om missfall 

och kunde tänka sig berätta om det. Där fick jag inget svar utan jag tog då kontakt med en 

barnmorska jag känner privat och frågade om råd. Hon svarade att det bästa alternativet var 

att fråga i det egna sociala nätet. Så jag frågade runt bland släktingar och vänner om de 

kände någon som kunde tänka sig att ställa upp. Via en kontakt som frågade på mitt 

34 Codex. Informerat samtycke. Codex. 2016-06-09  http://codex.vr.se/manniska2.shtml hämtad 
8 Mars 2016 
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bevåg meddelade tre informanter att de var villiga att delta i studien. Jag ringde dem en 

och en, informerade dem om vad studien gick ut på och hur jag skulle använda materialet 

och anonymiteten osv. Jag lät de bestämma var och när intervjun skulle äga rum. En av 

dem tyckte det kändes bäst att vara på hennes arbetsplats, en annan kunde tänka sig att 

komma hem till mig och den tredje var villig att mötas men befann sig så långt borta att vi 

gjorde intervjun via ett inspelat skypesamtal. För att skydda mina informanters identitet 

har jag valt att i uppsatsen kalla dem för Kajsa, Anette och Johanna. 

 

2.6 Presentation av informanter 

Kajsa är en kvinna i senare medelåldern. Hon ser sig själv som kristen och uttrycker hennes 

egna livsåskådning med kristna bilder och liknelser. Hon har kämpat för att få barn och har varit 

med om två missfall. Då båda dessa skedde ganska sent i livet bestämde hon sig för att 

adoptera och har ett adopterat barn.  

 

Anette är en kvinna i tidig medelålder. Hon ser inte sig själv som tillhörande någon speciell tro 

eller religion. När hon talade om sin livsåskådning och sina tidigare erfarenheter gjorde hon det 

utifrån sekulära perspektiv. Anette har varit med om två missfall och ett barn. Missfallen fick 

hennes relation till sin partner att spricka och de lämnade starka avtryck i hennes liv. 

 

Johanna är en kvinna i medelåldern. Hon ser inte sig själv som tillhörande någon speciell tro 

eller religion. När hon talade om sin livsåksådning använde hon sig av vissa religiösa inslag, till 

exempel talade hon om människans själ och vad som efter döden. Johanna har varit med om 

ett flertal missfall och har två barn.  

 

I Kajsas fall höll jag intervjun i ett arbetsrum på hennes arbetsplats. Det fungerade bra, jag 

upplevde att hon kände sig trygg och säker där. Det blev lätt för henne att “ta plats” och vara 

huvudpersonen i intervjun. En annan faktor som jag tror bidrog till en positiv öppen stämning 

var att jag bar ett kors på mig. I regel bör man som intervjuare att avhålla sig från alla symboler 

och markeringar i klädsel och utstrysel som möjligt. Tanken är att man ska inte påverka 

informanten och dennes svar mer än möjligt. Mitt kors var ett slarvfel snarare än ett aktivt val. 

Men i Kajsas fall tror jag att det hade en positiv påverkan om att vi båda såg oss som kristna. 

Inspelningsutrustning kan upplevas som ett störande och otryggt moment, men jag tror att 

diktafonen bara störde mig de första minuterna av intervjun. Kajsa verkade helt obrydd under 

hela intervjun. 
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I Anettes fall tyckte hon att vi kunde ta intervjun hemma hos mig. Egentligen bör man inte hålla 

intervjuer hemma hos själva intervjuaren eftersom det kan få informanten att känna sig otrygg 

eller lite på sin vakt. När det händer riskerar förtroendet inte vara tillräckligt och informanten 

kanske inte vill dela med sig av sina erfarenheter. Just i Anettes fall fungerade det bra med att 

vara hemma hos mig, jag upplevde att hon kände sig trygg och svarade väldigt ingående på 

mina frågor. Jag försökte att hålla stämningen god genom att innan själva intervjun bjuda på 

fika och småprata för att vi skulle få en uppfattning av varandra. Några faktorer som jag tror 

framför allt bidrog till att hon kände sig så trygg var skillnaden i ålder oss emellan och hennes 

höga utbildning. Diktafonen var inte heller ett störande moment, Anette brydde sig inte alls om 

den. 

 

I Johannas fall höll vi intervjun via en internetjänst på våra datorer, på grund av logistika skäl. 

Min uppfattning är att det inte fungerade så bra. Det kan finnas en poäng i att sätta av tid och 

att faktiskt bege sig till en fysisk plats för att hålla intervjun, den blir mer påtaglig och viktigare 

än ett telefonsamtal i hemmet. Vissa saker är så viktiga att man inte vill tala om dem över 

telefon. Livsåskådningar och missfall menar jag är sådant som man inte bör tala över i telefon, 

utan helst ansikte mot ansikte. Under själva intervjun svarade Johanna kortfattat på mina frågor 

och vi rasade genom intervjuguiden på 20 minuter. Efter det tyckte hon att det gick så fort att 

hon ville samtala öppet om ämnet, för att hon ville att jag inte skulle gå “tomhänt” från intervjun. 

Till stor del tror jag att de korta svaren berodde på förtroendet till mig inte var helt på sin plats, 

och min oerfarenhet av att göra kvalitativa intervjuer och ställa rätt följdfrågor. 

 

Jan Trost skriver att det i vissa sammanhang är mer lämpligt att informanten och den som 

intervjuar är av samma kön. I sitt exempel tar han upp att ska man intervjua offer av mäns 

våldtäkt mot kvinnor så bör den som intervjuar vara kvinna.  Nu är våldtäkt och missfall väldigt 35

olika skeenden, men de delar gemensamt i att båda är kvinnodominerade sfärer. Jag tror att 

resonemanget att en intervjuare i egenskap av man aldrig kan erfara ett missfall och därför inte 

fullt ut förstå vad det innebär kan bli till en barriär och ett hinder i en sådan här studie. Under 

mina intervjuer upplevde jag inget problem att jag var man och intervjuade om kvinnors missfall. 

Alla informanter uttryckte en nyfikenhet på varför just jag var intresserad av att göra den här 

studien, och då uppfattade jag det som varför en man vill genomföra en sådan studie. Utöver 

den utryckta nyfikenheten var det ingen av informanterna nämnde eller anmärkte något mer om 

mig som i egenskap av man. Däremot tror jag att insamlandet av informanter hade gått bättre 

om det vore en kvinna istället för en man som lade upp inlägg på slutna grupper och forum. 

35 Trost, Kvalitativa intervjuer, sid. 66 
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Majoriteten av användarna var kvinnor, och som man var det svårt att få ta del av grupperna 

och forumen. 

 

I bearbetningen av mitt material har jag lyssnat igenom alla mina inspelningar och transkriberat 

dem. Det är dessa transkriptioner som jag har arbetat och analyserat. Majoriteten av citaten i 

analysen är hämtade från mina transkriptioner. Ett fåtal andra citat är hämtade från mitt 

sekundära material. 

 

Det är med hjälp av de åsikter, attityder och erfarenheter som jag har fått ta del av i mitt 

material som jag sökt att förstå mina informanters livsåskådningar och hur deras kontext ser ut. 

I tolkningen av materialet går jag igenom de citat och uttryck som är existentiellt 

meningsfulla, dvs relevanta för en livsåskådning. Först och främst använder jag citat som 

tydligt ligger ämnet nära, men också citat som jag hävdar och resonerar har relevans. I 

tolkningen av materialet försöker jag visa hur och varför ett visst citat hänger ihop med 

missfall och livsåskådning. I vissa fall argumenterar jag och i andra fall är kopplingen mer 

klar. Jag lyfter också fram några aspekter av mina informanters kontext och diskuterar 

dess roll i relation till missfall och livsåskådning. Allt detta för att försöka besvara min 

frågeställning:  Vad kan hända med en människas livsåskådning av att vara med om missfall? 

Analysen och diskussionen har jag delat in under fyra teman som jag har funnit 

återkommande under arbetets gång. De är:  

 

1. Livets villkor  

I tolkningen av mitt material har jag funnit att det har förekommit tankar om livets början (I 

existentiell mening) och döden. Under temat livets villkor visar jag hur livsåskådningar, missfall 

och livets gränser samspelar. Allt utifrån det material som jag har genererat genom intervjuerna. 

Jag lyfter fram delar av livsåskådningbegreppet som aktualiseras av missfallen. 

 

2. Kris och erfarenhet  

Under temat kris och erfarenhet tar jag med hur informanterna själva upplever att missfallen har 

påverkat dem och hur (om) livet ter sig annorlunda än tidigare. 

 

3. Kontext  

Det är i specifika sammanhang och kontexter som livsåskådningar verkar och brukar. De är 

alltid bundna av sin kontext. För att förstå en livsåskådning menar jag att man också bör söka 
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att förstå den kontext där den verkar. Under temat kontext lyfter jag fram drag hos 

informanternas kontext som jag menar är av vikt för att förstå deras livsåskådning.  

 

4. Nyorientering. 

Nyorientering är en process som sker vid större händelser i livet. När livet oväntat och plötsligt 

ändrar riktning kan man behöva tid att reflektera för att själv hänga med. Under temat 

nyorientering tar jag med vad jag tolkar som nyorientering i informanternas liv, och vad de sagt 

att de har brottats med. 

 

 

I mina citat har jag använt mig av parenteser ( ) för att beskriva hur något har sagts. Jag har 

använt mig av kursiv stil för att betona ord som informanten betonade. Jag har också använt 

mig av klamrar [ ] för förtydliga vad som syftas på. Två klamrar med tre punkter [...] har jag 

använt för att visa ett redigerat avbrott i texten.  

 

I analysen använder jag termen barn istället för foster. Det gör jag av respekt för informanterna, 

som uttryckte sig på det sättet. 

 

3 - Presentation och analys 

 

3.1 Livets villkor 

Missfall är en händelse då tankar och funderingar om livets början och livets slut möts. 

Människor talar olika om var livet börjar, när barnetska börja räknas som ett liv och när 

barnet ska räknas som en människa. Eftersom missfall på så sätt är en sådan existentiell 

"gråzon" menar jag att det är relevant att likväl ta upp människors tankar och funderingar 

om början av livet som funderingar och tankar kring döden. I en av min intervjuer talade 

Anette om hennes relation till döden: 

 

Anette: ja...jag ska nog inte säga att jag är så rädd för den egentligen. Inte vad jag 

vet i alla fall. Jag har väl snarare kanske i perioder haft lite dåligt med livslust och 

även om jag kanske inte riktigt, jag tror inte att jag har velat dö, men jag har har haft 

känslan av att det hade varit skönt att slippa allting. Uhm, så tänker jag inte längre. 

Men jag tror inte att jag är så rädd för döden. Men det är klart, det handlar 

naturligtvis om dem... inte för min egen del. Sen är det ju...jag kan vara rädd för 
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döden för att de i min närhet ska försvinna. Men det är nog ingenting jag tänker på 

särskilt mycket. Förr tänkte jag nog mer på när det gäller just min son, om han skulle 

försvinna. Men det är ingenting jag går och tänker på särskilt mycket, det händer ju 

att man tänker på det, men inte så mycket.  36

 

Uppfattningar om döden menar jag har en självklar plats i en människas livsåskådning. De är en 

del av de teoretiska föreställningar om världen, vilket i sin tur är en beståndsdel av en 

människas livsåskådning. Det vi kan läsa ur det här citatet är bland annat att Anette inte är rädd 

för sin egen död. Däremot talar hon om att döden handlar inte om hon själv, utan “[...] det 

handlar naturligtvis om dem...inte för min egen del”. Jag tolkar det så att “dem” i citatet är de 

viktiga och anhöriga personerna i Anettes liv. I citatet uppger hon att deras död skrämmer 

henne. I synnerhet (och kanske mer förut) är det hennes sons död som skrämmer henne. 

Rädslan för hennes anhörigas död och avsaknad för sin egen är också ett uttryck för hennes 

livsåskådning. Det är en känsla som är starkt förknippad hennes teoretiska föreställning om 

världen, och absolut en beståndsdel av hennes livsåskådning.  

 

En punkt jag vill poängtera är att Anette är den enda av mina informanter som besvarar frågan 

“vad betyder döden för dig?” utan att säga vad hon tror händer då man dör. Det tolkar jag 

också som talande för hennes livsåskådning. Inte nödvändigtvis för att hon saknar uppfattning 

för vad som händer då man dör, utan snarare för att det inte är det som är viktigt för henne när 

det kommer till döden. Det av vikt är hennes anhöriga. 

 

Kajsa: När människan skapades av stoft från jorden, alltså av samma materia som 

stenen är byggd av, så inblåser Gud sin livsande i hennes näsa, och då blev 

människan en levande varelse. Det är så att säga själva guds andning i oss som gör 

oss till levande varelse. Och därför är vi liksom i grunden andliga. Det är en del av 

vårt väsen. Att faktiskt vara...ha fått vårt liv genom guds ande och bära detta i oss. 

Och anden vänder åter till gud som har gett oss det, när människan dör.  37

 

I det här citatet menar jag att det går att utläsa en del av Kajsas teoretiska föreställningar om 

världen och människan. Sådana föreställningar är en del av hennes livsåskådning eftersom jag 

tolkar att dessa föreställningar bidrar till hennes svar eller förhållningssätt till existentiella frågor 

och ger vägledning och inspiration i det personliga handlandet. Det vi kan utläsa ur det här 

citatet är Kajsa upplever att det finns en Gud som har skapat människan och är ursprunget till 

allt liv. Hon säger att det är Guds andning i oss som gör att vi lever och att det är en naturlig del 

36 Intervju med Anette, Genomförd 11 Maj 2015 
37 Intervju med Kajsa, Genomförd 13 Maj 2015 
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av vårt väsen. Och kanske viktigast för just den här studien är punkten att när människan dör så 

återvänder anden tillbaka till Gud. 

 

Hos informanterna fanns funderingar om var livet börjar, om det var ett liv de bar på, 

hurvida barnet hade en själ och vad som hände med det livet efter missfallet. Såhär tänkte 

Kajsa angående hennes missfall: 

 

Kajsa: jag tänkte väldigt mycket på det här lilla livet [...] för mig var det en tröst att ha 

en tro på att det här lilla livet som ingen fick se, hade ändå blivit sett av gud och jag 

tänkte på psaltarpsalmen 139 "och du såg mig innan jag ännu var formad", att det 

finns någon som faktiskt ändå hade hand om det här lilla späda livet och att på det 

sättet fick jag tro att även denna lilla livsgrodd fick komma tillbaka till gud som hade 

gett det liv. 

 

Det var viktigt för mig och tror jag hjälpte mig i min sorg och sorgarbete, att det på 

något sätt inte bara var meningslöst och inte var något som man bara skulle liksom 

glömma och försöka...ja och så....  38

 

Det här citatet anser jag visar tydliga teoretiska övertygelser om världen och livet, vilket 

uttrycker en del av hennes livsåskådning. Kajsa talar om en Gud som ger, ser, och känner av liv 

innan det föds. Det är också tillbaka till denna Gud som Kajsa menar att man återvänder till 

efter man dör. En väsentlig detalj här är att Kasja ser barnet som ett liv, det handlar inte bara 

om ett frö eller något som ska bli levande, utan ett liv. Visserligen använder hon sig av uttrycket 

“livsgrodd”, men överallt annars i citaten i intervjun nämner hon barnet som vid liv. Det är också 

en viktig teoretisk övertygelse i hennes livsåskådning. Speciellt eftersom det ligger en väsentlig 

skillnad i att mista ett liv och att förlora ett foster som inte har börjat leva än. 

 

Som vi ser ur utdraget från Kajsa så tänkte hon mycket över sitt missfall och att hennes 

tro gav henne tröst. Hon uttrycker att missfallet "på något sätt inte bara var meningslöst", 

det var viktigt för henne att hitta mening i det som hände. Här menar jag att man kan se 

livsåskådningars meningsskapande funktion. Livsåskådnignar har som funktion att ge livet 

mening och struktur, och för Kasja var det meningsfullt att Gud fick ta emot hennes barn. Hon 

fann en trygghet i att Gud hade sett barnet, att hon inte var ensam om att ha en relation till 

barnet och i och med missfallet hade barnet kommit till en gemenskap tillsammans med 

38 Intervju med Kajsa, 13 Maj 2015 
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Gud. Vidare talar hon också om hur viktigt barnet var att inte glömma bort och bara “gömma 

undan”. Just det tolkar jag som ett uttryck för hur viktig den här händelsen och det här barnet 

var i Kajsas liv. 

 

Enligt min tolkning av citatet ser jag ett tydligt exempel på att missfallet har fått henne att 

fundera kring vad som hände hennes barn när det dog. Händelsen fick Kajsa att reflektera 

över livets villkor, livets början och slut. Dessa reflektioner spelar roll för hennes livsåskådning 

om hur hon förstår livet och i förlängning vad det innebär att vara människa. 

 

Johanna: [...] men där har jag som svårt att tänka mig att det livet som var, det var ju 

en början till ett liv i alla fall, eller det var ju ett liv också sen som försvann, om det 

överhuvudtaget har en själ det vet jag ju inte. Jag vet liksom inte, det har jag som 

aldrig känt. Alltså jag undrar liksom när kommer själen till barnet?  39

 

Johanna funderade också över vad som hände med hennes barn. För henne var det svårt 

att säga om embryot skulle räknas som ett färdigt liv, eller en början till ett liv. Det tycker 

jag är en klar fundering över livets villkor, i det här fallet var livet börjar. Det är också ett 

reflekterande över hennes egna livsåskådning.  Jag tolkar det som att hon själv inte riktigt vet 

eller har reflekterat så mycket över vart livet börjar (i existentiell mening iaf). I samtalet 

uttryckte hon en osäkerhet över när "själen kommer till barnet" och “om det 

överhuvudtaget hade en själ”. Här tycker jag att det finns en del intressanta tankar. För det 

första talar Johanna om en själ, vilket jag tolkar som en teoretisk övertygelse och del av hennes 

livsåskådning. Under intervjun går hon inte djupare in om hur hon förstår en själ och nämner 

inte någon högre makt. 

 

För det andra väljer hon att berätta om sitt barn som “det”, vilket är en stor kontrast i jämförelse 

med Kasja som kallade det hon bar på för barn. Det ligger en väsentlig skillnad i att förlora ett 

barn och ett “det”. Som vi kommer se i senare citat så upplevde Kajsa förlusten betydligt större 

över sitt barn märkvärtr mer än Johanna över sitt “det”. De här citaten menar jag visar hur olika 

tolkningar av livet och tillvaron, alltså livsåskådningar, ger betydligt annorlunda resultat i det 

vardagliga livet. Citatet som helhet tolkar jag som ett aktivt reflekterande över delar av 

Johannas teoretiska övertygelser om världen och livet, vilket är självklara beståndsdelar av 

hennes livsåskådning. 

39 Intervju med Johanna, Genomförd 19 Maj 2015 

Sida 19 av 35 



 

 

Johanna: döden tror jag är som någon slags transformation på något sätt, ett steg till 

någonting annat. Men sen kan man ju som inte riktigt veta vad det andra är för 

något. Men jag har varit i kontakt med döden några gånger nu, och det har varit 

vänner som har dött och så nära släktingar. Åh det har ju som förändrat min syn på 

döden ganska mycket. Förr tror jag inte att jag tänkte så mycket på döden eller det 

var som så långt borta på det sättet. Men nu tänker jag på det på ett annat sätt. Jag 

tror verkligen att det finns någon fortsättning. Ja det tror jag. 

 

Här frågade jag Johanna om vad döden betyder för henne. Likt Kajsa så talade Johanna om 

vad som händer efter döden. Som jag ser det är nyckelfraserna för att förstå hennes tankar om 

döden “[...] som någon slags transformation på något sätt, ett steg till något annat.” och “Jag 

tror verkligen att det finns någon fortsättning.” Hon går inte in på vad transformationen är från 

vad till vad, men att det leder “till något annat” som är en fortsättning. Alltså är döden inte 

slutet. Alla de här tankarna är tydliga föreställningar om vad döden är och betyder för Johanna, 

och har därför en självklar plats i hennes livsåskådning.  

 

Någonstans i det här skeendet som döden är för Johanna kan man anta att den tidigare 

nämnda själen också spelar sin roll. Frågan är om barnet, som hon inte var säker hurvida den 

hade en själ, har del i samma transformation och fortsättning som andra levande människor? I 

nästa citat talar Johanna om hennes missfall: 

 

Johanna: jag var som en naturlig process, alltså inte så jättedramatiskt i sig. [Inte] 

Mer dramatisk än att man blir ju ledsen för att man vill ju behålla det. Men det var 

ju...de kunde ju inte säga vad det berodde på sådär, de kunde de inte göra. [...] Jag 

blev nog bara jätteledsen. Man tänker ju som ingenting mer än så. Utan man blir ju 

ledsen för att det inte fungerar.  40

 

Johanna: Man tänker att naturens process...av någon anledning så fungerar det ju 

inte. Och det kan ju vara liksom nån brist på ett ämne i kroppen eller nånting. 

Någonting gjorde ju att det inte...plötsligt fungerade det bara inte. Det kan som vara 

genetiskt också. Så att det där är jättesvårt att veta, men det är därför som jag 

kanske ser det som en naturlig...det har som inte fastnat i mig på det sättet. Därför 

att det var så tidigt. Men det var ju tråkigt för jag hade ju gärna velat ha fler barn.  41

 

40 Intervju med Johanna, 19 Maj 2015 
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När Johanna uttrycker sig med “Jag var som en naturlig process” och “Man tänker att naturens 

process...” så menar jag att hon ger uttryck för en livsåskådning. Här är det inte tal om någon 

Gud som är allt livs början och slut. Barnet, som kanske har en själ eller inte att det försvann var 

en kroppslig och naturlig process som i första hand inte har med högre makter att göra utan 

snarare en naturlig biologisk ordning.  

 

Något annat intressant är när hon talar om vad hon kände efter missfallet: “det har som inte 

fastnat i mig på det sättet” och “Jag blev nog bara jätteledsen. Man tänker nog inte mer än så”. 

Hon ser inte missfallet som något jättedramatiskt i sig. I ett senare tema ska jag diskutera hur 

informanterna upplever att missfallen har påverkat dem som människor och vad de tar med sig 

från den erfarenheten. Men det här citatet tolkar jag som talande för att missfallet inte har berört 

Johanna i någon större grad.  

 

I citatet nedan ställde jag frågan om vad som var det viktigaste i Johannas liv: 

 

Johanna: Jaa, det var ju [Försiktigt skratt] en svår fråga men jaa nej det är ju alltså 

som min familj och mina vänner som är det viktigaste i mitt liv. 

 

Jag: varför det? 

 

Johanna: Ja det vet jag inte riktigt varför det är så, men det har alltid varit så. Att jag 

tror också att jag är uppfostrad på det sättet. alltså det har ju med min uppväxt att 

göra. Det har som alltid varit familjen har varit i centrum hela tiden och släkten.  42

 

Jag menar att det absolut viktigaste i ens liv har en plats i människas livsåskådning. I just det 

här fallet tolkar jag det som att det viktigaste i livet kan förstås i form av en värdering som ger 

vägledning och inspiration i det personliga handlandet. När Johanna säger att det är hennes 

familj och vänner som är det viktigaste i hennes liv ger hon därför uttryck för delar av hennes 

livsåskådning. Hennes försiktiga skratt tolkar jag dels som ett uttryck att hon inte riktigt vet vad 

hon ska svara, frågan kom kanske lite oväntat. Sen tror jag hon upplevde det genenant att tala 

om något så seriöst så tidigt i intervjun.  

 

 

Under det här temat har jag försökt visa hur tankar, funderingar och tolkningar kring livets 

början och slut ligger nära missfall och bildar en existentiell gråzon. Jag har försökt visa 
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informanternas uppfattning om döden och dess relevans för en livsåskådning. Döden för Anette 

handlar i första hand inte om hennes egen död, utan om hennes anhöriga. För Kajsa handlar 

döden om ett återvändande till en gemenskap med Gud vilken är allt livs ursprung. Johanna ser 

döden som en transformation från ett stadie till ett annat, och som en fortsättning och inte 

slutet av livet.  

 

Jag har också visat andra inslag av deras livsåskådningar, till exempel vad de menar är de 

viktigaste i sina liv och hur det spelar roll för livsåskådningen. Vidare har jag visat hur de har 

tänkt kring sina missfall rent existentiellt. Kajsa talade om hur meningsfullt det var för henne att 

hennes barn var sett av och hade en gemenskap med den Gud som hade gett det dess liv. 

Johanna var osäker hurvida barnet hade en själ, och om den hade det, när själen kom till 

barnet. Hon såg också sitt missfall som en i första hand naturlig process. 

 

 

3.2 Kris och erfarenhet: 

Som tidigare nämnt så kan vissa erfarenheter färga påverka, och lägga spår i människors 

livsåskådningar. Det är svårt att säga exakt hur en livsåskådning påverkas och att den 

alltid påverkas på ett visst sätt av att vara med om en erfarenhet såsom missfall. Utifrån 

mitt material kan jag visa att mina informanters missfall upplevdes som viktiga händelser 

och de satte spår i hur de var som människor. 

 

Kajsa:...Och så ser man det [livet] i ett annat ljus på något sätt när man får vara med 

om något svårt, eller att en svår kris av något annat slag liksom kan leda till insikter: 

både om ens eget liv men kanske också till större medkänsla med andra. Det märker 

jag ju till exempel i sådana här...vad heter det? Ja, när man möter sörjande ja vart får 

man mest hjälp? Ja, ofta av andra som har varit med en stor sorg själva och vet hur 

det är och säger "Ja, jag förstår hur du har det"  43

 

Kajsa berättar om kriser och svår sorg som får henne att komma till insikt om hennes 

egna liv och att "se livet i ett annat ljus". Jag tolkar det som att en förändring skett i 

hennes grundhållning till livet. Grundhållningen är enligt Anders Jeffner den inställning till livet 

alla människor har i någon form. När jag utgår från den definitionen av livsåskådningsbegreppet 

jag har valt som saknar en grundhållning, skulle jag påstå att Kasjas insikt kan förstås som en 

känsla som ger inspiration och vägledning i det personliga handlandet. Visst tolkar jag det så att 
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när hon talar om att se livet i ett annat ljus än tidigare tror jag inte att det är en känsla eller tanke 

som påverkar alla hennes handlingar och sätt att tänka, men till en viss del. Absolut tillräckligt 

för att kunna säga att insikten har påverkat hennes livsåskådning.  

 

Kajsa talar om insikter, inte bara rörande hennes egna liv utan också till när det handlar om 

andra människors liv. Hon berättar att insikten gav henne större medkänsla och förståelse 

för andra människor som sörjer och varit med om liknande erfarenheter. Den här insikten 

och utvecklingen menar jag ligger väldigt nära en tidigare diskuterad definition av 

livsåskådningsbegreppet, nämligen "vad det innebär att leva som människa i världen, 

tillsammans med andra [...]. När Kajsa kommer till en insikt som hon upplever ökar hennes 

empatiska förmåga och förståelse för sörjande människor tolkar jag det som att hon också 

reflekterar över vad det innebär att leva som människa i världen tillsammans med andra. Det är 

av betydelse för hennes livsåskådning. 

 

Johanna: alltså kriser utvecklar ju också. Så man blir ju erfaren. Och får man vara 

med om svåra saker så blir man ju kanske lite klokare. Kanske lite mera ödmjuk. Men 

det är ju svårt att mäta för en själv. Jag kan ju inte säga att jag är jätteförändrad så. 

Men jag tror absolut att jag är förändrad. Men det är så många saker som förändrar 

en hela tiden, [...]  alltså kommer man igenom det på ett bra sätt så kan det ju vara 

som en styrka.  

 

Jag: På vilket sätt? 

 

Johanna: Därför att man förstår vad lidande är.  44

 

Johanna: Så att det kan ju verkligen vara jättejobbigt att inte få några barn. Men det 

verkligen lär sig då är att det är inget att ta för givet. Och livet är ju ganska skört så 

det måste man också tänka på (försiktigt skratt). Att man förstår det på något sätt.   45

 

Här talar Johanna om kriser som utvecklar. De drag hon upplever som man växer i är att man 

blir både klokare och mer ödmjuk av att vara med om kriser. Vidare talar hon om att hon 

upplever sig själv förändrad, men inte “jätteförändrad”. Att bli klokare och mer ödmjuk är 

egenskaper som spelar roll för hur man är som människa, men egenskaperna i sig själva menar 

jag inte har någon direkt påverkan på en människas livsåskådning. Vad som är av relevans för 
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livsåskådningen är det som Johanna talar om sedan: att tar man sig igenom kriser på ett bra 

sätt så kan man komma till en förståelse av lidande som blir till en styrka i livet. En ny eller 

djupare förståelse av vad lidande innebär menar jag kan ses som en teoretisk övertygelse om 

världen och människan, och har därför relevans för människors livsåskådning. Den styrka hon 

nämner menar jag också kan ses som en del av hennes grundhållning. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att den kris Kajsa hamnade i på grund av missfallen gav 

henne insikter, både att se hennes eget liv i ett annat ljus och hur hon förhåller sig till andra 

(sörjande) människor. Jag tolkar det som att dessa insikter har med hennes grundhållning att 

göra, likväl vad det innebär att leva som människa tillsammans med andra. Det gör att dessa 

insikter är av relevans för hennes livsåskådning.  

 

Johanna hade svårt att säga i hur stor utsträckning och på vilket sätt hon hade utvecklats av 

att vara med om missfallen. Hon talade om att hon upplevde sig mer ödmjuk och klokare av att 

vara med om missfallen. Vidare talade hon att krisen kan leda till insikt om vad lidande innebär, 

och den insikten blir till en styrka i livet. Tankar och funderingar om vad lidande innebär menar 

jag är en teoretisk övertygelse om världen och människan och har därför relevans för hennes 

livsåskådning. Att insikten upplevs som en styrka i livet tolkar jag som relevant för hennes 

grundhållning till livet. När insikten blir relevant för grundhållningen blir den även relevant för 

hennes livsåskådning.  

 

Det finns en del likheter i hur Johanna och Kajsa talar om sina erfarenheter. När Johanna talar 

om en insikt om vad lidande innebär och Kajsa talar om att hon kan relatera till sörjande 

människor på ett annat sätt så tycker jag att det finns mycket som är gemensamt. Lidande och 

sorg är inte synonymer med varandra, men de ligger varandra nära. Vidare talar båda om 

insikter som har påverkat deras grundhållning på något sätt. Kajsa såg livet i ett annat ljus än 

tidigare, och Johannas insikt blev till en styrka i livet. Igen ligger det en viss skillnad i att se livet 

i ett annat ljus och ha fått en styrka i livet, men deras insikter har båda betydelse för deras 

respektive grundhållning och i längden även deras livsåskådningar.  

 

3.3 Kontext: 

Ett gemensamt drag som jag vill visa på i mitt material är den starka känslan av ensamhet 

och utsatthet som informanterna (och många i mitt sekundära material delar med dem) 

när man är med om ett missfall. Behovet att bli sedd och förstådd gör sig påtagligt. Jag vill 

visa ett talande exempel från en av mina informanter: 
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Anette: Hela tiden tror jag. Att jag kände mig väldigt ensam. För att jag var ensam på 

sjukhuset och fick beskedet för att jag var...[jag] lämnades ensam och det tror jag 

var i all välmening av min man. Han lämnade mig ifred och jag tror att han trodde att 

det var bra liksom. Han skötte ruljansen, också att jag sa inte att jag behövde 

någonting annat, jag förstod inte det. Ehm...men jag var...jo jag kände mig väldigt 

ensam. Jag var ensam på sjukhuset när jag gjorde medicinsk aborten och jag var 

ensam dagen efter. Jag var jätteensam var jag. Och det blev ett sår i mig som var 

mycket svårare att läka än såret än att det inte blev ett barn. Det var liksom den 

känslan av att jag blev lämnad ensam i det och fick bära allt det där själv. Det var 

faktiskt...det kändes som ett svek från en nu levande människa.  46

 

Ensamheten som Anette ger uttryck för i citatet är en del av det sammanhang och den kontext 

hon lever i. Som tidigare nämnt är livsåskådningar alltid bundna av sin kontext, för att riktigt 

förstå dem menar jag att man bör söka att förstå den kontext där de verkar. När Anette uppger 

att hon kände sig väldigt ensam och att ensamheten var tyngre för henne än förlusten av barnet 

bör vi förstå hennes livsåskådning mot den bakgrunden för att förstå den på riktigt. Vidare 

tolkar jag citatet som att Anette ville ha någon som förstod, lyssnade och bekräftade sorgen 

med henne.  

 

När jag intervjuade Kajsa berättade hon att hon fick blödningar på jobbet precis innan 

hon skulle ha möte med hennes arbetslag. Under mötet valde hon att göra det som kändes 

mest naturligt för henne, att berätta för sina arbetskollegor: 

 

Kajsa: [...] då mötet hade kommit igång sen så [såg jag] att det här blev ingenting. 

Och jag valde då att berätta precis som det var...och det är väl kanske inte så 

många som gör det. Så jag berättade och tårarna forsade, atteh, så här var det, 

uhm, "jag var gravid men att jag nu har fått blödningar och tror att jag håller på att få 

missfall"..uhm och så... så att det var ju (försiktigt skratt) liksom tror jag 

känslomässigt starkt på det sättet, men jag kände att det var väl...ja...jag vet 

inte....jag funderade egentligen inte över något annat sätt att berätta det på. Det 

kändes ärligt och... Så jag störtgrät och sen genomförde vi mötet. På något sätt 

släppte jag ut allt det där och så "Ja nu så måste vi göra det här!". Det kanske låter 

övermänskligt, men jag vet inte... det gick på något vis. För mig kan det kan det 
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ändå vara enklare, tyckte det kändes enklare att vara ärlig än att liksom sitta där och 

låstas och försöka göra någonting och så är det ändå kaos inuti i en på något sätt.   47

 

För Kajsa kändes det mest naturliga att berätta för arbetslaget. Hon talar om att det 

kändes enklare och mer ärligt att berätta för kollegorna. I det citat som kommer härnäst 

berätta Kajsa hur viktigt det var för henne att att få berätta: 

 

Kajsa: Det tror jag...hade gått sämre om...jag hade hållit det mer 

sådär...familjehemlighet [...] sorgen på något sätt behöver lite..den...både att få sörja 

med andra liksom rent känslomässigt men också en slags...få plats i det offentliga 

rummet, att det blir erkänt på något sätt, att människor vet att det här har hänt, även 

dem du kanske inte pratar så mycket med, på det sättet som är ett direkt stöd i 

sorgen.  48

 

I min tolkning av citatet tycker jag mig se att det ger uttryck för hur viktigt det var för Kajsa att 

det fanns någon som såg, förstod och bekräftade hennes sorg. Här tycker jag att det finns en 

likhet med Anettes föregående citat där jag också tolkade vikten av att få sin sorg bekräftad. 

 

Författarna Bergman och Normelli nämner att många människor upplever missfall som 

något väldigt intimt och personligt. De menar att också att det är skamfullt att tala om 

sina missfall. Dessa två punkter gör det svårare för kvinnor att tala om missfall och att 

dela med sig av sina erfarenheter och känslor.  En kvinna som heter Camilla har blivit 
49

intervjuad av Bergman och Normelli. Hon upplever också att det är svårt att tala om missfall:  

 

Camilla: Det är ju lite av budskapet i hela vår omgivning, [...] Att man inte ska 

berätta om sin graviditet förrän efter en viss tid, så att man slipper berätta om det 

blir ett missfall. Som om det var något att skämmas för.  
50

 

Utifrån mitt material har jag under det här temat visat  att göra en bild av det sammanhang 

som många av de som drabbas av missfall hamnar i. Med det sagt har jag inte gått 

igenom hela kontexten. Det finns många aspekter och nivåer av kontexten som jag inte 
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har diskuterat. En stor del av informanternas kontext ligger bortom min metod och mitt 

material. Men också ligger det inte i mitt syfte att utforska kontexten i första hand, utan 

livsåskådningen. Inte heller är det säkert att alla som är med om ett missfall måste hamna i 

ett sådant sammanhang som jag målar upp. De inslag i kontexten som jag visar på är 

baserad efter vad jag har sett i mitt material, och den spelar stor roll för de 

livsåskådningar som verkar i dem. 

 

3.4 Nyorientering: 

För många människor betyder det väldigt mycket att få barn och de upplever 

föräldraskapet meningsfullt och det görs till en viktig del i såväl identiteten som 

meningskapandet. Graviditet och de förhoppningar om föräldraskap som ofta följer är tätt 

förknippade med meningsskapande. I en av mina intervjuer svarade Anette såhär på 

frågan "vad är det viktigaste i ditt liv?":  

 

Anette: det är ju mitt barn (tveklöst). Det är svårt att jämföra. Han kommer ju först i 

alla lägen. Verkligen, det är ju det som påverkar mitt liv mest och betyder mest.  51

 

Anette: När det handlar om ens eget barn, då handlar det på något sätt om liv eller 

död alltså det blir något så här livsnödvändigt. När han föddes så kom den här 

känslan av att om något skulle hända honom, om han inte skulle finnas längre, då 

skulle inte jag heller vilja finnas. [...] Det skulle inte finnas en möjlighet att jag skulle 

vilja vakna upp på morgonen och göra någonting. Det var min absoluta överygelse.  52

 

Förutom att citatet ger en inblick i Anettes livsåskådning tycker jag att det är ett bra 

exempel på hur stor roll föräldraskapet kan spela hos en människas meningskapande.  

 

Vid missfall kan drömmarna och förhoppningarna om föräldraskap gå förlorade 

tillsammans med stabiliteten i livet. Då måste individerna förhålla sig till det som har hänt, 

dvs nyorientera sig, för att återfå stabiliteten och strukturera upp tillvaron igen. Att 

nyorientera sig kan vara en lång och krävande process.  

 

Här talar Kajsa om hur det var att vara med om två missfall och vara barnlös:  
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Kajsa: Direkt liksom sätter alla tankar igång om hur det ska bli och...man föreställer 

sig ju en människa och.. vem är detta? Vem ska det bli när det kommer ut och 

sådär. vilken tid ungefär, och vilken tid är det på året och hur ska det bli då? Så att 

eh man hinner ju tänka otroligt mycket även om man vet att...att det inte alldeles 

säkert att det blir så som man hade hoppats på. Så det var ju...det var ju en enorm 

sorg att... att få ett missfall...  53

 

Kajsa:  [...] Och det var ju också på något sätt en sorts livssorg då... inte bara just 

det här livet och den här drömmen som inte blev av, utan det blir nog inga barn. Då 

var jag XX gammal. Och jag tänkte att jag nog fick ställa in mig på det. Och det är ju, 

det är ju en process som i sig tar tid. [...] En livssorg, och liksom en omställning av 

vad man önskade och längtade efter i livet som aldrig kommer bli då på det sättet i 

alla fall.  54

 

Det här tycker jag är ett tydligt exempel på en nyorientering. Kajsa har under en tid gått 

och drömt om att få barn, hon blir gravid, flera förhoppningar och drömmar drar igång 

som sedan förloras i och med missfallet. Man kan anta att missfallet blev en väldigt stark 

sorg för henne då hon väljer att uttrycka sig med "livssorg", en sorg som varar livet ut. 

Efter det talar hon om det som jag vill kalla nyorienteringen, hon säger att hon var tvungen 

att ställa om sig angående vad hon önskade och längtade utav livet. Det här tolkar jag som 

en livsåskådning som tvingas att ställa om sig, alltså nyorientera sig. Då handlar det 

främst om det man önskar efter i framtiden och sina mål i livet. Beroende på individen får 

den här processen konsekvens för meningskapandet i livet. Det gör nyorientering också 

relevant för livsåskådningen, eftersom en av livsåksådningens funktion är just att skapa 

mening. I Kajsas fall var hon tvungen att leva med det faktum att hon mest troligt aldrig 

kommer att få några biologiska barn. 

 

Olika individer värderar och lägger olika mycket mening i att vara förälder och att få barn.  

 

Anette: jag menar nu får man ju ett besked så tidigt också att man är gravid. [...] jag 

menar nu kan vi få veta det redan två veckor efter det har hänt så kan man göra ett 
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test liksom. Så det går ju att få veta så tidigt och liksom då börjar redan då de 

förhoppningar som sen då kanske bara förbyts i blod och elände liksom.  55

 

Anette: Sen har jag ju då efter två missfall till då, och skilsmässa och allt det där så 

har jag ju då fått lära mig leva med att det inte blir några fler barn. Och det är väl en 

process som jag håller på med fortfarande (sorgset skratt). Jag har väl inte riktigt 

accepterat det även om jag nu rent intellektuellt vet att chansen att jag ska få fler 

barn är oerhört liten.  56

 

Anettes ovanstående citat visar också på en nyorientering, hon talar om att hon håller på att 

komma överens med sig själv om att hon inte kommer få några fler barn. Anette längtar 

efter barn, blir gravid och får ett missfall. Drömmen och om fler barn går förlorad och hon 

tvingas förhålla sig till verkligheten och det som har hänt. Här sker en nyorientering, en 

som hon då intervjun gjordes inte var färdig med. 

 

En väldigt viktig aspekt hon lyfter är att även om hon rationellt tycker sig ha kommit fram 

till att hon med störst sannolikhet inte kommer att få några fler barn så känner hon sig inte 

riktigt nöjd med sin situation, Hon känner fortfarande en längtan efter fler barn. Detta 

tycker jag visar på som nämnt tidigare, att känslor spelar roll för hur livsåskådningar 

formas och verkar i människors liv.  

 

Den här processen med nyorientering och omställning till livet blir tydliga exempel på att 

en livsåskådning kan påverkas av att vara med om missfall.  Vi har sett både hur Kajsa och 

Anette fick kämpa och tänka om kring vad de önskade av livet, när det inte blev som de först 

tänkte. De tidigare citat som jag har delat ovan anser jag är talande för hur viktigt 

föräldraskap kan vara för en livsåskådning, och hur en nyorientering kan te sig. 

 

 

3.5 Konklusion: 

 

Anette upplevde sina missfall som svåra. Ett av dem fick henne att känna en stark känsla av 

ensamhet som blev värre än fölusten av barnet. När hon talar om dödens betydelse i hennes liv 

talar hon i första hand om hennes anhöriga. Det absolut viktigaste i hennes liv är hennes son. 
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Jag tolkar det som att hennes föräldraskap spelar en väldigt stor roll i hennes meningskapande. 

Vidare har hon efter missfallen fått kämpa med att hon mest troligt inte kommer att få fler barn. 

Det har jag tolkat som en nyorientering där hon har fått ställa om sig och reflekterat över vad 

hon önskar i livet. 

 

Kajsa upplevde också sina missfall som svåra. När hennes barn dog förstod hon det som att 

barnet kom till en gemenskap med Gud. Det är en del av hennes teoretiska övertygelser om 

världen och människan och har därför relevans för livsåskådningen. De gav henne också en 

tröst och hjälpte henne i sorgen.  

 

Missfallen fick henne att se livet i annat ljus än tidigare och att relatera till människor i sorg på 

ett annat sätt än tidigare. Det har jag tolkat som uttryck för hennes grundhållning och 

reflektioner över vad det innebär att leva som människa tillsammans med andra. Hon talade 

också om vikten av att låta sin sorg få ta plats i det offentliga. Det har jag tolkat som att hon 

ville att människor skulle bekräfta och dela sorgen med henne. Det var en del av hennes kontext 

och en bakgrund vi bör förstå hennes livsåskådning mot. Efter sina missfall har Kajsa kämpat 

med att hon inte kommer att föda några barn, vilket jag tolkar som en nyorientering, och därför 

en relevant process för livsåksådningen. 

 

Johanna tyckte inte att hennes missfall drabbade henne så svårt. När hon berättade om döden 

så talade hon om någon form av transformation och en fortsättning. Det förstår jag som 

teoretiska övertygelser om världen och människan. Hon visste inte riktigt hur hon skulle 

benämna sitt barn, hurvida det levde eller inte. Vidare talade hon om en själ och hon visste inte 

riktigt hurvida barnet hade en eller inte. Det förstår jag som fler teoretiska övertygelser. Kajsa 

upplevde sig påverkad av erfarenheten, hon upplever sig mer ödmjuk och klokare. Hon kom 

också till en insikt om vad lidande innebär. Det har jag tolkat som att någonting har hänt i 

grundhållningen, vilket är av relevans för livsåskådningen. 
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4 - Sammanfattning 

 

Missfall innebär för många en tuff tid i livet. Det är ofta en tid där man drabbas av stor 

sorg, man tappar stabiliteten i vardagen och tillvaron blir till en kris. Det är i sådana starka 

och viktiga händelser i livet som livsåskådningar synliggörs, verkar och utmanas. I den 

här uppsatsen har jag undersökt livsåskådningar hos människor som har varit med om 

missfall för att se vad som kan hända när man är med om en sådan händelse.  

 

Ett tydligt tema jag har sett återkomma, är de tankar och funderingar kring livets villkor. När 

det handlar om missfall hamnar funderingarna i en existentiell "gråzon" eftersom tankarna 

och funderingarna kring livets början och livets slut kommer så tätt inpå varandra. Det är 

inte alltid tydligt eller självklart var den ena börjar och var den andra tar vid. Missfall blir 

också ofta till en kris, men en kris som på lång sikt möjliggör att man växer som 

människa. Bland annat har mina informanter uppgett att de har kommit till insikt om sig 

själv och om andra människor. Insikterna har lett till att de förhåller sig på ett annat sätt till 

livet och att de kan relatera till lidande på ett bättre sätt än tidigare. I uppsatsen har jag 

också belyst återkommande drag i kontexten hos de drabbade. Detta därför att 

sammanhanget har så stor betydelse för en människas livsåskådning. Det typiska drag jag 

har i mitt material är att man som drabbad av missfall känner sig väldigt ensam, oförstådd 

och hjälplös. Omgivningen har ofta svårt att sätta sig in i den drabbades situation, och 

sociala normer gör det till ett ämne som är svårt att tala om. En annan upptäckt jag har gjort är 

att de som har drabbats av missfall kan komma att behöva nyorientera sig efter vad som har 

hänt. Det sker ofta då personer drömmer och längtar efter att livet ska bli på ett visst sätt där 

föräldraskap och barn spelar en stor roll. När ett oväntat missfall slår till måste offren lära sig att 

leva med att det inte blev något barn, och kanske måste man leva i barnlöshet. Det är en lång 

och krävande process som får konsekvens för en människas meningskapande och i längden 

livsåskådningen. 

 

I den här studien har jag fokuserat på människors livsåskådningar, alltså människors tolkningar 

av livet. Som tidigare nämnt präglas dagens samhälle av ett brett spektrum av olika tolkningar 

av livet. Jag menar att min studie bidrar till en ökad förståelse för de människor som har varit 

med om missfall. Utifrån mina tre informanter kan jag dock inte generalisera i någon större 

utsträckning. Däremot kan jag visa på tendenser i mitt material. Ett naturligt nästa steg i i 
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forskningen hade varit att se hur utbredd upptäckterna är, och om de överhuvudtaget är rimliga 

att generalisera. Hur många av de som är med om missfall upplever sig ensamma och 

reflekterar över livets villkor? 
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6 - Appendix: Intervjuguide 

 

Frågor om livsåskådning: 

-Vad tycker du är det viktigaste i ditt liv? (Det som ger livet dess mening?) Varför? Vad är det 

som gör det till det viktigaste? 

 

-Tänker du att människan har en andlig aspekt på något sätt? 

 

-Vartifrån tänker du att ondska och lidande kommer ifrån?  Varför tror du att människor lider? 

 

-Känner du att du har kontroll över ditt liv och din tillvaro? Hur mycket upplever du att du har 

förmåga att påverka? 

 

-Vad anser du är orsaken(erna) att världen ser ut som den gör idag? 

 

-Hur tänker du kring döden? Vad betyder den gör dig? 

 

Frågor om upplevelsen:  

 

-Kan du berätta om hur det gick till när du fick missfall?  

-Var barnet planerat? 

-I vilken vecka var det? 

-Vad berodde missfallet på? 

-Vad tänkte du när det hände?  

-vad kände du?  

-Vad gjorde du i samband med det och efter det? 

 

-Hur upplevde du tiden när du var gravid? 

 

-Sökte du hjälp? Fick du hjälp någonstans? På vilket sätt? 

 

-Hur tog de i din närhet det hela? Hur var det att berätta? 
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-Påverkades din vardag på något sätt? Hur? 

 

 

-Kände du dig ensam? 

-Upplevde du skuldkänslor? 

-Fanns det någon att tala med som förstod dig? 

-Hade du kontakt med någon annan som hade varit med om samma sak? 

-Hade du fått barn innan missfallet? har du fått fler barn efter missfallet? 

 

 

Reflekterande frågor: 

-Väcktes det några funderingar eller tankar som du inte hade sen tidigare? Vilka? 

  

-Händer det att du tänker tillbaka på det du har varit med om? När då? 

 

-Tycker du själv att erfarenheten har påverkat dig på något sätt? Hur? Positivt/negativt? Vad tar 

du med dig? 

 

-Är det något speciellt som du känner att du skulle vilja berätta eller dela? 
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