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Sammanfattning

Varje år föds barn runt om i världen som ett resultat av ägg- och spermiedonation. I Sverige är 

äggdonation laglig sedan 2003. Spermiedonation är reglerat i lag sedan 1984. Syftet med 

denna studie var att undersöka graden av oro och nedstämdhet som rapporteras från 

heterosexuella par som genomgår behandling med ägg- eller spermiedonation. Deltagarna i 

studien var män och kvinnor som genomgått ägg- eller spermiedonation vid ett av de sju 

infertilitetscentra som finns i Sverige. Det var totalt 348 män och kvinnor som besvarade två 

enkäter, den första vid behandlingens början och den andra ca 10 veckor efter avslutad 

behandlingen. Bortfallet var 16 %.  Datainsamlingen gjordes med HADS – Hospital Anxiety 

and Depression scale. Efter att datan bearbetats statistiskt visade resultaten följande 

signifikanta skillnader. 1. Kvinnorna rapporterade högre grad av oro än männen både före och 

efter behandlingen samt högre grad av nedstämdhet efter behandlingen. 2. Både kvinnornas 

och männens grad av nedstämdhet var högre hos de par där behandlingen inte resulterade i 

graviditet jämfört med de par som blev gravida. 3. De kvinnor som inte blev gravida visade 

mer oro efter ett negativt behandlingsresultat än de kvinnor som blev gravida.

Slutsatsen från föreliggande studie är att kvinnor som genomgår behandlingar med ägg- eller 

spermiedonation känner mer oro och nedstämdhet än sina partners. Känslorna är av 

övergående natur och minskar då behandlingarna resulterar i graviditet.

Nyckelord: IVF, ägg, spermie, donation, HADS, oro, nedstämdhet



Abstract

Every year children all over the world are born as a result of gamete donation. In 

Sweden oocyte donation has been legally used since 2003 and sperm donation has been 

regulated in law since 1984. The aim of this study was to investigate the extent of 

anxiety and depression in couples going through treatments with oocyte- or sperm 

donation. Participants of the study were men and women who received treatment with 

oocyte- and sperm donation at one of the seven fertility centers in Sweden. A total of 

348 men and women answered two questioners, the first one at the beginning of the 

treatment and the second one around 10 weeks after the end of the treatment. The drop-

out rate was 16 percent. Data collection was made with the HADS – Hospital Anxiety 

and Depression scale. When the data had been statistically processed the results showed 

following significant differences: 1.The women reported a higher degree of anxiety than 

the men before as well as after the treatment and a higher degree of depression after the 

treatment. 2. The extent of depression was higher among those women and men who 

didn´t become pregnant compared to those who did. 3. The women who didn´t become 

pregnant were more anxious after failed treatment than the women who became 

pregnant. The conclusion is that women who receive treatment with oocyte- or sperm 

donation are more anxious and depressed than their partners. The feelings are temporary 

and seem to decrease when the treatment results in pregnancy.

Keywords: IVF, oocyte, sperm, donation, HADS, depression, anxiety 
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1. Introduktion

1.1 Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet är ett tillstånd som drabbar ca 10 procent av befolkningen i fertil 

ålder. Det är ett problem som uppstår i alla kulturer och statistiken på hur många som är 

drabbade ser likadan ut i Sverige som i övriga Västeuropa och Nordamerika (1). 

Tillståndet definieras av att ett par, trots regelbundet samliv, misslyckas med att uppnå 

graviditet inom två år (2). Det är ungefär lika vanligt med manlig som kvinnlig 

infertilitet. Hos kvinnan beror oftast barnlösheten på skador på äggledarna och hos 

mannen på spermiernas nedsatta kvalitet och rörlighet (1). Ålderns betydelse för 

fruktsamheten är av stor betydelse hos både mannen och kvinnan, men främst hos 

kvinnan som är helt ofruktsam efter menopausen. Fruktsamheten minskar dramatiskt 

med stigande ålder.  Hos par mellan 30-40 år har graden av fertilitet sjunkit till cirka 70

% av var den varit tidigare. Hos par över 40 år beräknas den vara så låg som 30 % av 

vad den tidigare varit (1).

Ofrivillig barnlöshet är inte bara ett medicinskt problem utan drabbar paret, som vill få 

barn, även på ett psykologiskt och socialt plan. Att inte kunna få barn kan enligt tidigare 

forskning upplevas som en traumatisk kris, med alla krisens reaktioner och faser, då 

existentiella frågor om livets aktualiseras (4).  I dag finns många metoder att tillgå för 

att hjälpa ett barnlöst par att få barn. Men dessa metoder kan ofta innebära stora

påfrestningar för de par som genomgår dem och vägen till graviditet är ofta kantad av 

svåra ställningstaganden, med påföljande oro och nedstämdhet (5).

1.2 Assisterad befruktning

Assisterad befruktning kan utföras dels i form av insemination, dels i form av 

befruktning utanför kroppen. Den vanligaste metoden för att hjälpa ett infertilt par att få 

barn är provrörsbefruktning (in vitro – fertilisering, IVF). Denna metod kan användas på 

i stort sätt alla typer av ofrivillig barnlöshet. Tekniken innebär att spermierna läggs 

tillsammans med äggen i ett provrör där befruktning av ägget sedan sker (IVF). Oftast 
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genomförs detta med parets egna ägg eller spermier, men även donerade ägg eller

spermier kan användas. Befruktning av ägget kan också ske genom att injicera spermien 

direkt in i äggets cytoplasma (Intra-cytoplasmisk spermieinjektion, ICSI) vilket är en 

lika framgångsrik metod som IVF (1). 

När det kommer till behandlingar med donerade spermier kan detta göras genom att

operativt hämta ut ett ägg från äggstocken på kvinnan och befrukta det med spermier 

från donatorn och sedan placerar det befruktade ägget i livmodern hos kvinnan (IVF) 

eller genom att kvinnan injiceras direkt med spermier in i livmodern (6).

1.3 Stress, oro och nedstämdhet i relation till IVF 

Begreppet stress åsyftar till de anpassningsreaktioner som kroppen svarar med då den

utsätts för fysiska och mentala påfrestningar s.k. stressorer. Eftersom stresshormonerna, 

som utlöses vid ansträngande situationer, har förmåga att nå känsliga områden i hjärnan 

ökar risken att drabbas av depression, särskilt vid utsättning för långvarig stress (7).

Oro och nedstämdhet är centrala symptom vid utredning och diagnos av depression 

(8). Enligt en nyligen publicerad rapport som gjorts av Centrum för folkhälsa (9) har oro 

och nedstämdhet under senare år ökat bland både kvinnor och män.  Rapporten visar 

också att kvinnor i allmänhet rapporterar mer oro och nedstämdhet än män (43 mot 31 

procent).

IVF-behandling är fysiskt och psykiskt påfrestande och kan utlösa många typer av 

stress. Parets önskan om att få barn samt ovissheten i vad behandlingen ska resultera i 

ofta väcker känslor av nedstämdhet (10). Att genomgå fertilitetsbehandlingar innebär 

många gånger att kastas mellan hopp och förtvivlan. Då behandlingen är kopplad till 

menstruationscykeln och dess faser, genomsyras parets känslor varje månad av 

hoppfullhet om att behandlingen ska lyckas, vilket fort kan bytas ut mot en känsla av 

misslyckande och hopplöshet då det visar sig att försöket har misslyckats (11). Och 

studier (12, 13) pekar på att de påfrestningar behandlingen innebär för mannen och 

kvinnan, både som par och individuellt, kan leda till alltifrån relationsproblem, sexuell 

otillfredsställelse, depression och sänkt livsglädje. Andra studier (11, 14) visar dock att 
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majoriteten av de par som genomgår IVF behandlingar anpassar sig väl till den 

påtagliga stress som utlöses av upprepade behandlingsperioder, även då de inte varit 

framgångsrika. Tidigare studier (11,15), då mäns och kvinnors emotionella anpassning 

till IVF studerats, har visat att det inte är den medicinska sidan av IVF behandlingen 

som är den jobbigaste utan risken att behandlingen ska misslyckas. I en 

uppföljningsstudie (16) för par som misslyckats med sina IVF behandlingar visade det 

sig att majoriteten av kvinnorna (73 %) önskade genomgå fler IVF behandlingar för att 

bli gravida, medan majoriteten av männen inte hade för avsikt att genomgå fler 

behandlingar.

1.4 Mäns och kvinnors olika känslor under IVF behandlingen

I forskning som gjorts på män och kvinnor som genomgått IVF behandlingar har både 

likheter och skillnader påvisats. Det har bland annat visat sig att kvinnor upplever mer 

stress under IVF behandlingen men att de faktorer som föranleder stress över 

infertiliteten i sig varit de samma för båda parter (16).  Det har också framkommit att 

medan kvinnor rapporterat mer stress än sina partners under IVF behandlingen, har det 

varit stora likheter i mönstret på parens reaktioner i de olika stegen i behandlingen och 

känslor som oro och depression har visat sig vara vanliga hos både männen och 

kvinnorna som undersökts (17, 18).

När det kommer till uppföljningsstudier som gjorts på par som misslyckats med sina 

IVF behandlingar finns litet underlag. Det som dock noterats är att kvinnor som inte 

blivit gravida visat högre nivåer av oro än sina partners, och att dessa kvinnor varit mer 

negativa än sina män beträffande sitt äktenskap och sin sexuella relation (16). I de fall 

där IVF behandlingarna haft en lyckad utgång har tidigare negativa känslor, hos de 

kvinnor som studerats, visat sig försvinna omedelbart. Detta indikerar att stress över 

behandlingen i första hand har att göra med en rädsla för att behandlingen ska 

misslyckas (10). Detta antagande bekräftas av Eugster och Vingerhoets (18) där de i sin 

studie drar slutsatsen att den dominerande stressfaktorn för både män och kvinnor, som 

genomgår dessa behandlingar, varit baserad på parets intensiva önskan att få barn. 

Samma studie visade också att känslor som oro och depression var vanliga hos både 
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mannen och kvinnan under IVF behandlingen, medan känslor som sorg och ilska var 

vanligare då behandlingen misslyckats.  

1.5 Lagar, bestämmelser och utfall av behandling med ägg- och 
spermiedonation

Då mannen saknar spermier eller då de är av dålig kvalitet kan kvinnan insemineras 

med spermier som donerats från en annan man. Detta fenomen kallas Heterolog 

insemination (AID = artificial insemination from donor). Juridiskt sett blir barn som 

föds som resultat av dessa behandlingar barn till den inseminerade kvinnans partner (3).

IVF med donerade spermier är tillåtet i Sverige sedan 1984 och fick då endast utföras 

om kvinnan var gift eller sambo med en man (19) men från och med den 1 juli 2005 

blev det även tillåtet med assisterad befruktning med donerade spermier för kvinnor 

som är registrerad partner eller sambo med en annan kvinna (20). År 2005 genomfördes 

63 IVF behandlingar i Sverige med donerade spermier vilka resulterade i 32 

förlossningar (1).

I och med en utvidgning av ”Lagen om befruktning utanför kroppen ”1988:711” blev 

det den 1 januari 2003 tillåtet med äggdonation i Sverige. Ändringen av lagen gjorde att 

provrörsbefruktning med ägg eller spermier som kommer från andra än det par som 

genomgår behandlingen är tillåten. Dock får inte både ägg och spermier komma från 

utomstående (20). År 2005 genomfördes 186 återföranden av befruktade donerade ägg 

vilket resulterade i 44 förlossningar (1). Äggdonation är en mer komplicerad

behandlingsmetod än spermiedonation då kvinnan som donerar måste genomgå 

liknande hormonbehandling som de som föregår IVF. Vid insemination är behandlingen 

inte lika påfrestande för kvinnan. Med hjälp av en tunn kateter som förs in i slidan 

sprutas spermierna in i kvinnans livmoder. Oftast är kvinnan vid det första försöket

hormonellt ostimulerad medan hon vid det andra och tredje försöket ges en lätt 

hormonstimulering (6).

För donatorerna gäller det att de ska vara friska, inte ha några ärftliga sjukdomar och ha 

en insiktsfull och mogen inställning till donationen. De ska även vara medvetna om att 
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de kan bli kontaktade av barnet i framtiden. Donatorn är helt anonym för föräldrarna 

och föräldrarna är helt anonyma för donatorn. Valet av en lämplig donator görs av 

läkaren och paret har ingen möjlighet att vara delaktiga. Men läkaren kan, om paret 

önskar, försöka matcha donatorns ögon-, hud- och hårfärg samt kroppsbyggnad med 

den i paret som inte kommer att ha det genetiska bandet till barnet. Det är också tillåtet, 

men mycket ovanligt, att paret använder en känd donator (vanligtvis en nära 

familjemedlem (21).

Sverige blev år 1984 det första land i världen att i lag (19) ge barn, som uppkommit som 

ett resultat av spermiedonation, rätt att i vuxen ålder få tillgång till uppgifter rörande 

donatorns identitet. Eftersom det sedan 2003 även är lagligt med äggdonation i Sverige, 

gäller samma lagar rörande denna procedur (20). Många länder såsom Österrike, 

Schweiz, Storbritannien, Norge, Nederländerna, Nye Zeeland, och stora delar av 

Australien har stiftat liknande lagar, rörande barn som tillkommit på detta sätt, och har 

på så sätt bidragit till att det nu råder en mer öppen attityd inom detta område (22).

1.6 Potentiella anledningar till stress, oro och nedstämdhet i samband 
med behandling med donerade ägg eller spermier

När det kommer till behandling med ägg- och spermiedonation skiljer sig dessa åt då 

kvinnan som tar emot ett donerat ägg upplever graviditet och barnafödande och på så 

sätt får ett biologiskt band till barnet, medan mottagandet av donerade spermier inte 

bildar något biologiskt band mellan barnet och mannen i paret (17). Vid en 

spermiedonation har barnet alltså inte ett genetiskt band till pappan och samma gäller 

för mamman vid en äggdonation. Konsekvensen av detta blir att barnet kommer att

sakna utseendemässiga likheter med den ena föräldern. Detta kan vara problematiskt 

såväl under graviditeten som då barnet är fött. Föräldrarna kan känna oro över hur 

barnet ska se ut och om de ska berätta för familj, närstående och för barnet själv om 

dess ursprung. Ett vanligt samtalsämne, speciellt då barnen är små, är att diskutera 

utseendemässiga likheter mellan föräldrar och barn. Det är socialt accepterat att även 

främlingar påtalar barnets likheter med föräldrarna. Detta upplevs som påfrestande för 

många av föräldrarna oavsett om de har ett genetiskt band till barnet eller inte. (23).
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Föräldraskapet, som behandling med donerade ägg och spermier ger upphov till, 

innebär en rad ställningstaganden. En viktig fråga för dessa män och kvinnor att ta 

ställning till är frågan om de ska berätta för barnet om dess ursprung eller inte och så 

fall när (22, 24).  I en uppföljningsstudie (25) som gjordes på föräldrar till barn som 

fötts efter donation av spermier, uppgavs olika anledningar till att berätta för barnet och 

dess omgivning eller inte. De som ställde sig positiva till att vara öppna i frågan om 

barnets ursprung kände att det var en människas fundamentala rätt att få veta, samt att 

de var rädda att informationen kunde komma fram av misstag om den hölls hemlig. De 

par som valde att inte berätta menade att donationen var en privatsak, samt att de var 

rädda för omgivningens attityder. Socialstyrelsens allmänna råd (21) till föräldrar vars 

barn tillkommit efter behandling med ägg- eller spermiedonation är att föräldrarna 

berättar för barnet, då det är en förutsättning för att barnet ska kunna söka sitt genetiska 

ursprung. Föräldrarna bör, enligt socialstyrelsen, erbjudas samtal med kompetent 

yrkesutövare med beteendevetenskaplig kompetens, för att på så sätt underlätta för 

föräldrarna att vidta ett öppet förhållningssätt till barnet rörande dess ursprung.

Svårigheter att få barn är idag en av de vanligaste anledningarna att unga människor 

söker läkarvård (3). Därtill väljer alltfler par att skaffa barn senare i livet vilket är en 

starkt bidragande orsak till att antal barnlösa par har ökat och förväntas fortsätta öka 

framöver (4). Eftersom allt fler par väljer att senarelägga sitt barnafödande är det rimligt 

att vänta en ökning av par som söker för att genomgå behandling med ägg- eller 

spermiedonation. Följaktligen ökar också sannolikheten för att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal ska konfronteras med dessa par. Kunskap om vad dessa män och kvinnor 

genomgår på ett såväl fysiskt som psykiskt plan är av stor vikt för att bemötandet ska bli 

så bra som möjligt. Genom att studera de mentala processer dessa kvinnor och män går 

igenom kan sjuksköterskor och annan vårdpersonal bli mer rustade för ett professionellt 

förhållningssätt och kan på ett bättre sätt hjälpa till att minska dessa pars lidande. Denna 

studie belyses utifrån både mannens och kvinnans upplevelser, då ofrivillig barnlöshet 

är något som drabbar mannen och kvinnan som par. Författarna har i föreliggande studie 

valt att undersöka heterosexuella par, då dessa män och kvinnor svarar mot studiens 

syfte och frågeställningar.
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1.7 Syfte

Syftet med denna studie var att undersöka graden av oro och nedstämdhet som 

rapporteras från heterosexuella par som genomgår behandling med ägg- eller 

spermiedonation.

1.8 Frågeställningar

1. Finns det skillnader mellan mäns och kvinnors oro och nedstämdhet i samband med 

donationsbehandlingen? 

2. Förändras mäns och kvinnors oro och nedstämdhet över tid, från före behandlingen 

till 10 veckor efter behandlingen?

3. Finns det skillnader i oro och nedstämdhet då behandlingen resulterat i en graviditet 

jämfört med ingen graviditet?
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2 Metod

Föreliggande studie ingår i ett större, pågående projekt där samtliga svenska 

infertilitetscentra som får bedriva ägg- respektive spermiedonation deltar: Sahlgrenska 

Göteborg, Akademiska Uppsala, US Linköping, KI/Huddinge Stockholm, US Örebro, 

IVF-kliniken Umeå och US Malmö. Projektet, Långtidsuppföljning av IVF, ägg- och 

spermiedonation i Sverige startade april 2005 och kommer att pågå fram till år 2010. 

Undersökningsgrupperna består av par som genomgår ägg- eller spermiedonation, män 

och kvinnor som donerar ägg/sperma samt en jämförelsegrupp med par som genomgår 

IVF-behandling. 

2.1  Design

Studien har en prospektiv, jämförande design.

2.2  Urval och undersökningsgrupp

Samtliga par som från april 2005 till och med december 2006 genomgått en ägg- eller 

spermiedonation vid de sju infertilitetsklinikerna har tillfrågats om deltagande i studien. 

Inklusionskriteriet för deltagande i projektet, Långtidsuppföljning av IVF, ägg- och 

spermiedonation i Sverige var att paren påbörjat behandling och att de genomgick den

för första gången. 175 recipientpar till spermier tillfrågades varav 150 besvarade den 

första enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 86 %. Av dem som genomgick behandling 

med donerade ägg svarade 96 par av 117 på den första enkäten. Svarsfrekvensen bland 

dessa blev 82 %.

I föreliggande studie var inklusionskriteriet, förutom att paren påbörjat behandlingen 

och genomgick den för första gången, även att de var heterosexuella samt att det fanns 

data inmatad eftersom författarna till föreliggande studie inte hade tillgång till 

enkäterna. Totalt ingick 348 personer och av dessa svarade 140 kvinnor och 136 män på 

den första enkäten. På den andra enkäten svarade 94 kvinnor och 90 män. 58 kvinnor 

och 55 män har besvarat båda enkäterna.
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Tabell 1. Demografiska fakta avseende mottagarparens födelseår och 

utbildningsbakgrund. 

 Kvinnor (n=140)  Män (n=136)

Födelseår, medelvärde  1973,1  1970,6

Utbildning
Antal % Antal %

Grundskola 7 5,0 9 6,7

Folkhögskola/2-årigt gymnasium 20 14,4 30 22,2

Minst 3-årigt gymnasium 35 25,2 42 31,1

Universitet/högskola 77 55,4 54 40,0

Ej svarat 1 0,0 1 0,0

140 100 136 100

Tabell 1 visar demografiska fakta, ålder och utbildningsbakgrund, på de mottagarpar 

som användes i denna studie. Mannen och kvinnan i paret har individuellt svarat på de 

två enkäterna. Utbildningsmässigt hade något fler än hälften av de tillfrågade kvinnorna 

avslutat en universitetsutbildning (55,4 %) mot männen (40 %). De allra flesta av 

kvinnorna (95 %) och männen (93,3 %) hade en utbildningsbakgrund högre än 

grundskolenivå.   

2.3 Datainsamlingsmetod

Datainsamlingen gjordes med hjälp av  HADS – Hospital Anxiety and Depression scale 

(7), utvecklad av Zigmond and Snaith, vilket är ett självskattningsformulär som mäter 

oro och nedstämdhet. HAD-skalan är använd i många studier och har hög validitet och 

reliabilitet (25). Testet består av totalt 14 frågor, uppdelat i två delskalor, varav den ena 

fokuserar på oro och den andra på nedstämdhet. Varje fråga har fyra svarsalternativ där 

0 är frånvaro av besvär och där 3 är svåra besvär. Varje svar ger mellan 0-3 poäng vilket 

ger en maxpoäng av 21 för varje grupp. Om den totala summan är sju poäng eller lägre i 

respektive delskala visar det på att patienten har inga eller små besvär, 8 -10 poäng visar 

på måttliga besvär. Poäng över 10 i delskalan som berör nedstämdhet indikerar på en 
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sannolikhet för depression. 10 poäng eller mer i den andra delskalan ger en indikation 

på att patienten är stressad, eventuellt har ångest. 

Bakgrundsdata, t.ex. kön, ålder, utbildning, datum för behandling och resultatet av 

behandlingen har också samlats in.

2.4 Tillvägagångssätt

Alla par har innan behandlingen påbörjats tillfrågats av personal på kliniken om 

deltagande i studien. I samband med detta lämnades ett informationsblad om projektet 

samt den första enkäten. Ytterligare en enkät skickades ut cirka 10 veckor efter 

behandlingen. De två enkäterna fylldes individuellt i av båda i paret och returnerades 

med ett bifogat svarskuvert eller lämnades på kliniken i en svarslåda. En till två 

påminnelser skickades ut i de fall då enkäten inte lämnats/skickats in inom en vecka. 

För varje besvarad enkät fick alla deltagare en biocheck/presentkort.

Författarna till föreliggande studie fick ej tillgång till enkäterna utan endast den data 

som inmatats.

2.5 Dataanalys

I HAD-skalan räknades summan i de båda delskalorna ihop till ett index vilket 

möjliggjorde användandet av ett parametriskt test. Fördelen med de parametriska 

testarna, jämfört med de icke-parametriska, är att de ofta är något känsligare när det 

gäller att upptäcka en statistisk skillnad mellan olika grupper (27). Då skillnader vid 

samma tidpunkt mellan män/kvinnor respektive gravida/icke gravida analyserades 

användes oberoende t-test. Skillnader över tid inom samma grupp analyserades med 

beroende t-test.

Beskrivande statistik användes för att beskriva undersökningsgruppens födelseår och 

utbildningsbakgrund.
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2.6 Forskningsetiska överväganden

Deltagarna informerades skriftligt om att deltagandet i studien var frivilligt och att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att ange skäl för detta.  De fick också 

information om att de kunde avstå eller avbryta sitt deltagande utan att det påverkade 

behandlingen eller omhändertagandet på kliniken och att alla svar behandlas 

konfidentiellt.

Studien har genomgått etisk granskning vid Etikprövningsnämnden i Linköping.

Diarienummer: M29-05



Sidan 12 av 27

3. Resultat

Resultaten presenteras i löpande text och i tabeller som svarar mot studiens syfte och 

frågeställningar, under rubrikerna: ”Skillnad i oro och nedstämdhet mellan män och 

kvinnor”, ”Skillnad i oro och nedstämdhet före respektive 10 veckor efter 

behandlingen” samt ”Skillnad i oro och nedstämdhet då behandlingen resulterar i 

graviditet jämfört med ingen graviditet”. 

3.1 Skillnad i oro och nedstämdhet mellan män och kvinnor:

Tabell 2.  Männens o kvinnornas rapporterade grad av oro före respektive efter behandlingen, samt grad av 
nedstämdhet före- och efter behandlingen. Antal (n), medelvärde (m), standardavvikelse (sd), t-värde (t), 
signifikansvärde (p).

Kön n m sd t p

Oro före 
behandling

Kvinnor 140 5,31 3,88

Män 136 4,02 2,80

3,16 0,0017

Oro efter 
behandling

Kvinnor 94 5,18 4,07

Män 90 3,96 3,51

2,17 0,031

Nedstämdhet före 
behandling

Kvinnor 140 2,74 2,70

Män 136 2,48 2,12

0,89 0,3732

Nedstämdhet efter 
behandling

Kvinnor 94 3,40 3,25

Män 90 2,24 2,26

2,84 0,0051

Tabell 2 visar en jämförelse mellan männen och kvinnornas oro och nedstämdhet före 

respektive efter behandlingen. Det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan 

männens och kvinnornas rapporterade grad av oro före och efter behandlingen. Vidare 

fanns statistiskt signifikanta skillnader då det kom till dessa mäns och kvinnors 

rapporterade grad av nedstämdhet efter behandlingen.
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3.2 Skillnad i oro och nedstämdhet före respektive 10 veckor efter 

behandlingen:

Tabell 3. Männens o kvinnornas rapporterade grad av oro före respektive efter behandlingen, samt grad av 
nedstämdhet före- och efter behandlingen. Antal (n), medelvärde (m), standardavvikelse (sd), t-värde (t), 
signifikantvärde (p).

Före behandling Efter behandling

Kvinnor n m sd m sd t p

Oro 58 5,26 3,50 4,77 3,86 1,04 0,303

Nedstämdhet 58 2,41 2,55 2,93 2,93 -1,52 0,134

Män

Oro 55 3,92 2,61 3,75 3,53 0,45 0,657

Nedstämdhet 55 2,52 2,16 2,20 2,07 1,09 0,280

Tabell 3 visar skillnaden i männens och kvinnornas rapporterade oro och nedstämdhet 

före respektive efter behandlingen. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas varken 

hos  männen eller kvinnorna då resultatet från det andra mättillfället jämförs med deras 

rapporterade oro och nedstämdhet före behandlingen.
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3.3 Skillnader i oro och nedstämdhet då behandlingen resulterat i graviditet 

jämfört med ingen graviditet:

Tabell 4. Männens och kvinnornas rapporterade grad av oro och nedstämdhet då behandlingen resulterar i 
graviditet jämfört med ingen graviditet. Antal (n), medelvärde (m), standardavvikelse (sd), t-värde (t), 
signifikantvärde (p). 

n Graviditet n Ingen graviditet

Kvinnor 32 m sd 54 m sd t p

Oro 3,13 2,85 6,18 4,12 -4,05 0,000

Nedstämdhet 2,13 1,84 3,91 3,52 -3,08 0,003

Män 35 48

Oro 3,51 2,88 4,13 3,94 -0,78 0,440

Nedstämdhet 1,60 1,54 2,59 2,47 -2,24 0,028

Tabell 4 visar statistiskt signifikanta skillnader både för kvinnors grad av oro och 

nedstämdhet beroende av om behandlingen resulterade i graviditet eller ej. Kvinnors 

grad av oro var nära dubbelt så hög när behandlingen inte resulterade i graviditet

jämfört med nivån hos de kvinnor som blev gravida. Männens rapporterade oro visade 

däremot inte signifikant skillnad. Männen rapporterade dock, i likhet med kvinnorna, en 

ökad grad av nedstämdhet då behandlingen inte resulterat i graviditet och här fanns 

statistiskt signifikanta skillnader.
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4. Diskussion

4.1 Huvudresultat

Följande signifikanta skillnader kunde påvisas i föreliggande studie: kvinnorna 

rapporterade högre grad av oro än männen både före och efter behandlingen samt högre 

grad av nedstämdhet än männen efter behandlingen. Både kvinnornas och männens grad 

av nedstämdhet var högre hos de par där behandlingen inte resulterade i graviditet 

jämfört med de par som blev gravida. Kvinnorna som inte blev gravida visade, i motsats 

till männen, mer oro efter ett negativt behandlingsresultat, än kvinnorna som blev 

gravida.

4.2 Resultatdiskussion

Denna studie syftade till att ta reda på graden av oro och nedstämdhet som rapporteras 

bland män och kvinnor som genomgår behandling med donerade ägg eller spermier, om 

det finns skillnader mellan grad av oro och nedstämdhet mellan könen, om det var 

skillnad på graden av nedstämdhet före respektive 10 veckor efter behandlingen samt 

om det fanns skillnad då behandlingen resulterade i graviditet eller inte. Det visade sig 

att det fanns skillnader mellan mäns och kvinnors oro och nedstämdhet i samband med 

donationsbehandlingen. Kvinnorna rapporterade högre grad av oro än männen både före 

och efter behandlingen samt högre grad av nedstämdhet efter behandlingen. I forskning 

som gjorts bland män och kvinnor som genomgått IVF utan donerade ägg/spermier 

(15,17) kan liknande mönster i parens reaktioner ses i jämförelse med föreliggande 

studies män och kvinnor. Kvinnorna har i dessa studier visat sig vara de som upplever 

behandlingen som mest stressfylld och kan då antas vara de som känner mest oro och 

nedstämdhet. Med utgångspunkt av vad författarna till föreliggande studie fått fram 

tillsammans med resultat från liknande undersökningar kan det antas att män och 

kvinnor påverkas på liknande sätt av ovissheten som råder under behandlingen, men att 

kvinnor upplever en mer påtaglig stress än sina partners. 

Som tidigare nämnts rapporterar kvinnor i allmänhet högre grad av oro än män, 

dessutom är kvinnan fysiskt mer involverad i IVF behandlingen än mannen, vilket kan 
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förklara en del av deras generellt högre grad av oro och nedstämdhet i flera studier 

(10,12) denna inklusive. Trots detta pekar en rad studier (15,18,28) på antagandet att det 

inte är den fysiska sidan av behandlingen, utan den emotionella, dvs. rädslan och 

ovissheten i vad behandlingen ska resultera i, som är den mest påfrestande för par som 

genomgår behandlingar med IVF. Detta antagande bekräftas i en studie (29) där de 

ingående paren genomgick behandling med ägg/spermie donation. Studien visade att 

dessa män och kvinnors huvudsakliga oro rörde utfallet av behandlingen dvs. ovissheten 

om behandlingen skulle leda till graviditet eller inte. En annan källa till oro för paren i 

samma studie rörde donatorn och frågan om de skulle berätta för ett potentiellt barn 

eller inte. De som inte planerade att berätta var också de som rapporterade högst grad av 

oro och stress jämfört med dem som planerade att berätta, och författarna till studien 

menar att dessa etiska dilemman kan antas bidra till att öka påfrestningen på de män och 

kvinnor som genomgår dessa behandlingar.

På frågan om männen och kvinnorna i föreliggande studie rapporterade skillnader i grad 

av oro och nedstämdhet före respektive 10 veckor efter behandlingen kunde inga 

signifikanta skillnader påvisas. Däremot fann författarna till föreliggande studie 

signifikanta skillnader då det kom till hur mycket oro och nedstämdhet kvinnorna och 

männen rapporterade beroende på behandlingens utgång. Det visade sig att både 

männens och kvinnornas grad av nedstämdhet, samt kvinnornas grad av oro var högre 

hos de män och kvinnor vars behandlingsresultat var negativa, jämfört med dem som 

blev gravida. Dessa resultat kan jämföras med tidigare studier som gjorts på par som 

misslyckats med sina IVF behandlingar. Dessa studier (30,31) visade, liksom 

föreliggande studie, att de kvinnor som inte blev gravida rapporterade högre nivåer av 

oro än sina män.

I undersökningar som gjorts över tid, på par som genomgått liknande undersökningar 

som föreliggande studies kvinnor och män, har följande noterats: i en 6-månaders 

uppföljningsstudie (30) på par som genomgick IVF visade det sig att kvinnornas oro

och nedstämdhet ökade direkt efter en misslyckad behandling och minskade då 

behandlingen lyckades. Männen visade däremot ingen skillnad i oro eller nedstämdhet 

varken före eller efter en misslyckad behandling. Efter sex månader hade kvinnorna i 

studien fortfarande inte återhämtat sig och fler än 20 % visade kliniska nivåer av oro 

och/eller nedstämdhet.
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En annan uppföljningsstudie (16) visade att majoriteten av paren som misslyckats med 

sina IVF behandlingar bestämde sig för att adoptera, samt att de flesta av kvinnorna (75 

%) önskade genomgå fler IVF behandlingar eller alternativa behandlingar för att bli 

gravida. Detta, menar författarna till föreliggande studie, indikerar att de flesta par 

verkar anpassa sig väl efter misslyckade försök, då det bibehållna hoppet om att bli 

förälder på ett eller annat sätt kan skönjas hos dessa par. Det faktum att så många av 

kvinnorna önskade att genomgå fler behandlingar till skillnad från sina män, kan tänkas 

stödja antagandet att det är de psykologiska och inte de fysiska delarna av 

behandlingarna som är de mest påfrestande för dessa par. Kvinnorna är de som

involveras kroppsligt i behandlingen, samtidigt som de ställer sig mer positiva än sina 

män till att genomgå fler försök då de misslyckats. Detta, menar författarna till 

föreliggande studie, pekar på antagandet att de psykologiska orsakerna till oro och 

nedstämdhet är de mest centrala för dessa par.
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4.3 Metoddiskussion

Grunden till föreliggande studie är användningen av HADS, ett enkelt 

självskattningsformulär som ofta används i studier rörande nedstämdhet och ångest. 

Formuläret har i flera studier visat sig ha hög validitet och reliabilitet (26) vilket 

författarna till föreliggande studie menar gett ett tillförlitligt resultat på deltagarnas 

sinnesstämning. 

Ytterligare en styrka är studiens omfattning. Samtliga svenska infertilitetscentra som får 

bedriva ägg- respektive spermiedonation deltar och alla par som genomgår ägg- eller 

spermiedonation har tillfrågats om att delta i projektet. Föreliggande studie har få 

inklusionskriterier och bortfallet har varit lågt. Dessutom är det en styrka att författarna i 

föreliggande studie endast undersökt par som genomgår sin behandling för första 

gången vilket gjorde gruppen mer homogen.

Fråga 2 gav resultatet att oron och nedstämdheten är oförändrad efter behandlingen 

jämfört med före. Men, förändring över tid sker. Det framgår dock inte på grund av att 

frågan inte tar hänsyn till om behandlingen lyckats eller inte. Den oro och nedstämdhet 

som minskade hos de gravida tas ut av ökningen hos de icke gravida. Fler variabler hade 

krävts för att ge en mer korrekt bild av hur deltagarna upplevde sin situation. Det kan 

också vara så att den frågan är för kortsiktig. 10 veckor räcker inte för att visa på 

förändringar.

En annan svaghet är att författarna till föreliggande studie inte har haft tillgång till det 

insamlade materialet vilket gjort att eventuella felaktigheter inte kunnat upptäckas, samt 

att alla svar från enkäterna (främst enkät 2) inte har matats in.  
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4.4 Allmän diskussion

Psykologiska reaktioner i relation till IVF har ägnats mycket forskning sedan metoden 

introducerades. Däremot finns ännu mycket få studier med kvantitativ ansats då det 

kommer till att undersöka hur män och kvinnor som genomgår behandlingar med 

donerade ägg och spermier mår. De flesta studier som finns i ämnet inriktar sig främst 

på etiska frågor som dessa typer av behandlingar ger upphov till, t.ex. frågan om 

föräldrar till barn som tillkommit som ett resultat av dessa behandlingar har intentionen 

att berätta för barnet om dess ursprung eller ej. Samtidigt gör det faktum att det finns 

sparsamt med tidigare forskning, rörande föreliggande studies frågeställning, studien 

mer intressant eftersom resultatet bidrar till ny kunskap inom ämnesområdet.

Donation av spermier kan, som nämnts i inledningen, göras på två olika sätt. Antingen 

injiceras kvinnan direkt med spermier eller så plockas kvinnans ägg ut och befruktas av 

spermier utanför kroppen (IVF). Föreliggande studies män och kvinnor är alla 

mottagare av donerade ägg eller spermier, det som skiljer dem åt är att för en del av dem 

innebär inte behandlingen IVF, utan bara insemination. Detta kan tänkas ha påverkan på 

utfallet av undersökningen då IVF som behandlingsmodell innebär ett större fysiskt 

ingrepp hos kvinnan. Trots detta vill författarna till föreliggande studie betona 

antagandet att det är den psykologiska sidan av behandlingen som är den som påverkar 

dessa par mest och de olika behandlingsmetoderna borde därför inte vara avgörande för 

utfallet av föreliggande studie (11,15).

Som jämförelsematerial har författarna till föreliggande studie använt artiklar som 

grundats på undersökningar av kvinnor och män som genomgått assisterad befruktning, 

i huvudsak IVF utan donerade ägg- eller spermier. Utfallet av denna jämförelse har varit 

samstämmig med föreliggande studie av män och kvinnors reaktioner. 

Enligt tidigare forskning (18) avseende par som genomgått IVF, visade det sig att 

reaktioner som oro och depression var vanliga hos både männen och kvinnorna under 

behandlingen, medan det efter en misslyckad behandling var vanligare med känslor som 

sorg och ilska. Det skulle vara intressant att jämföra mäns och kvinnors känslor efter en 

misslyckad behandling med fler variabler. Det kan antas att reaktionerna skiljer sig åt 
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pga. kön. I föreliggande studie visade det sig att männens känslor beträffande oro och 

nedstämdhet inte ökade efter ett negativt behandlingsresultat i samma utsträckning som 

kvinnornas. Kanske blir dock männen lika påverkade men då mer i form av andra 

känslor och reaktioner så som ilska etc.

Som nämnts i metod diskussionen är det en styrka att föreliggande studie undersökt en 

homogen grupp. På detta sätt har författarna undvikit att få ett missvisande resultat, då 

det kan förmodas att par som gjort upprepade försök och kanske står i begrepp att 

acceptera sig själva som definitivt infertila, visar högre grad av nedstämdhet efter ett 

misslyckat behandlingsresultat än de par som försökt för första gången och misslyckats.

På liknande sätt resonerar författarna i sin sammanställning över kvinnors 

känslomässiga anpassning till IVF (9) och de refererar till en tidigare studie (27) där 

man har skilt mellan olika cykler i IVF behandlingen, eftersom de förmodat att antalet 

återstående försök har en inverkan på hur kvinnorna mår. Å andra sidan kan det tänkas 

att kvinnor som genomgått många påfrestande behandlingar kan känna en lättnad då de 

kommit till den punkt där de tillsist ger upp försöken att bli gravida. Först då de kommit 

till denna insikt kan de kanske se sig om efter andra alternativ till att bli föräldrar eller 

accepterar sig själva som barnlösa.

I tidigare studier som gjorts på par som misslyckats med sina IVF behandlingar har 

författarna till föreliggande studie tyckt sig se en bibehållen känsla av hopp hos de 

undersökta paren. Huruvida hoppfullhet i samma utsträckning kan ses över tid hos par 

som misslyckats med sina behandlingar med ägg- eller spermiedonation, är ett ämne för 

vidare forskning. Det kan förmodas att dessa män och kvinnor reagerar hårdare då de ju 

valt att ta emot en donation för att uppleva graviditet och barnafödande och att därför 

adoption inte är ett alternativ som ligger dem lika nära till hands som för de IVF-par 

som genomgår behandling utan donation.

Vi kan, efter att vi studerat dessa mäns och kvinnors rapporter dra slutsatsen att kvinnor 

som genomgår behandlingar med ägg- eller spermiedonation känner mer oro och 

nedstämdhet än sina partners och att känslorna är av övergående natur och minskar då 

behandlingarna resulterar i graviditet. Vad som återstår är att ta reda på vad dessa pars 

oro och nedstämdhet beror på och om deras tankar och grund till oro och nedstämdhet 
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skiljer sig från par som genomgår liknande behandlingar, utan donation av ägg eller 

spermier. Vi efterlyser därför vidare forskning av kvalitativ ansats i detta ämne.
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