
     

 Beteckning:     

 
 

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 

Kvinnors och mäns motiv och ambivalens till att 
donera ägg och spermier i Sverige 

Rita Sköld och Camilla Sporrong 
September 2008 

Examensarbete 15 hp C-nivå 
Omvårdnadsvetenskap 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 
Examinator Marja-Leena Kristofferzon 

Handledare Claudia Lampic 



     

Abstract 

Involuntary childlessness is a big problem around the world. One way to solve the problem is 

to receive oocytes or semen from a donor. In Sweden, semen donation has been regulated by 

law since 1985 and oocyte donation since 2003. The aim of this study was to investigate what 

motivations women and men in Sweden have to donate gametes, if they feel any ambivalence 

to donate, and to compare if there is any difference in motivation and ambivalence between 

women and men. Motivation was measured with eight statements based on previous results 

and clinical experience. Ambivalence was measured with a scale consisting of seven 

statements that addressed thoughts and feelings about the donation. The participants in the 

study were donors at some of the seven infertility clinics in Sweden. The dropout rate for the 

sperm donors was 19 %. For the egg donors the dropout rate was 17 %.. The main result 

showed that the main motivation for donating oocytes or semen was helping childless 

couples. The significant differences between women’s and men’s motivations for donating 

oocytes or semen were that the women were keener to helping others, while the men to a 

higher extent wanted to do something important, spread their genes and find out about their 

own fertility. The oocyte and semen donors did not feel any particular ambivalence about the 

decision to donate, most of them did not find it difficult to make the decision, and they would 

have been disappointed if they had not been allowed to donate for some reason. The 

conclusions to be drawn from this study are that once the donors have decided to donate, they 

don’t feel any particular ambivalence about the donation, and women and men have different 

motivations to why they are donating, even if the main motivation is the same. 
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Sammanfattning 

Ofrivillig barnlöshet är ett stort problem världen över. Ett sätt att lösa problemet är att ta emot 

ägg eller spermier ifrån en donator. I Sverige har spermiedonation varit reglerat i lag sedan 

1985 och äggdonation sedan 2003. Syftet med denna studie var att undersöka vilka motiv 

kvinnor och män i Sverige har till att donera ägg respektive spermier, om de känner någon 

ambivalens till att donera, samt att jämföra om det är någon skillnad i motiv och ambivalens 

mellan kvinnor och män. Motiv mättes med åtta påståenden konstruerade utifrån tidigare 

resultat och klinisk erfarenhet. Ambivalens mättes med en skala som bestod av sju påståenden 

som behandlade tankar och känslor kring donationen, Deltagarna i studien var donatorer vid 

någon av de sju infertilitetscentra i Sverige. Bortfallet för spermiedonatorerna var 19 %. För 

äggdonatorerna var bortfallet 17 %. Huvudresultatet visade att det främsta motivet hos 

kvinnor och män till att donera ägg respektive spermier i Sverige var att hjälpa barnlösa par. 

De signifikanta skillnaderna mellan kvinnors och mäns motiv till att donera ägg respektive 

spermier var att kvinnor var mer måna om att hjälpa andra, medan männen i högre grad ville 

göra något betydelsefullt, sprida sina gener och få reda på hur det stod till med den egna 

fertiliteteten. Ägg- och spermiedonatorerna kände ingen större ambivalens inför beslutet om 

att donera, de flesta tyckte inte att beslutet var svårt att ta, och de skulle ha blivit besvikna om 

de inte fick donera av någon anledning. Slutsatser som har dragits är att när ägg- respektive 

spermiedonatorer väl har bestämt sig för att donera känner de ingen större ambivalens inför 

donationen, och män och kvinnor har skilda motiv till varför de donerar även om 

huvudmotivet är detsamma.  
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Introduktion 
 

Ofrivillig barnlöshet 

I Sverige är ungefär vart tionde par ofrivilligt barnlöst. WHO definierar barnlöshet som ”par 

som fortfarande är barnlösa efter att aktivt ha försökt bli gravida under 24 månader” 

(Wirtberg et al., 2007, WHO, n.d.). Orsakerna till barnlösheten kan ligga hos antingen 

kvinnan eller mannen, eller en kombination av båda. Ibland går det inte att hitta någon orsak 

till barnlösheten. Den vanligaste orsaken till kvinnlig infertilitet är skadade äggledare till följd 

av en äggledarinflammation samt hormonrubbningar. Övriga orsaker kan vara infektioner och 

störd ägglossning (Socialstyrelsen, 2008).  En annan viktig orsak till barnlöshet är att kvinnan 

blir allt äldre innan hon föder sitt första barn. De senaste åren har medianåldern för 

förstagångsföderskor stigit med fyra år, från 25 till 29 år. Redan i slutet av 20-årsåldern 

sjunker den kvinnliga fertiliteten något, och efter 35 sjunker fertiliteten till hälften av vad den 

var i unga år (Hassan & Killick, 2003). Många unga universitetsstuderande kvinnor i Sverige 

är inte beredda att skaffa barn förrän efter 35 års ålder, men de är inte fullt ut medvetna om 

riskerna med att vänta för länge med barnafödandet (Lampic et al, 2006). I de fall där 

barnlösheten beror på mannen kan orsakerna vara dålig rörlighet hos spermierna, för lågt antal 

spermier eller störningar i befruktningsfunktionen. I dessa fall kan paret genomgå en in vitro-

fertilisering (provrörsbefruktning, befruktning utanför kroppen) (Socialstyrelsen, 2008). 

 

In vitro-fertilisering (IVF) 

Vid Standard in vitro-fertilisering (IVF) plockas kvinnans ägg ut och befruktas av mannens 

spermier i ett provrör. Äggen sätts sedan tillbaka i kvinnans livmoder. Det finns också andra 

metoder att ta till vid svårare fertilitetsproblem, till exempel mikroinjektion, där en enda 

spermie injiceras direkt in i äggets cytoplasma (intra-cytoplasmisk spermieinjektion, ICSI). 

Denna metod tas till vid manlig infertilitet, men kan också användas när Standard IVF inte har 

gett önskat resultat (Socialstyrelsen, 2008).  
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Behandling med donerade ägg eller spermier 

Om IVF-behandling inte är möjligt på grund av att kvinnans äggstockar slutat fungera, inte 

kan använda sina egna ägg på grund av genetiska orsaker eller inte har blivit hjälpt av IVF-

fertilisering, kan paret få hjälp med donerade ägg. Är mannens spermier defekta eller han inte 

kan använda sina spermier av genetiska orsaker, kan paret få donerade spermier. Det är inte 

tillåtet att ta emot både ägg och spermier i Sverige; en i paret måste vara genetisk förälder till 

eventuella barn. Om donerade ägg används så befruktas de alltid med IVF-metod. Donerade 

spermier kan antingen insemineras direkt eller befrukta kvinnans ägg via IVF 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

Insemination med donerade spermier har varit tillåtet länge i Sverige, men blev reglerad i lag 

den 18 mars 1985. Sverige var det första land i världen som lagstiftade att barnen som kom 

till via spermiedonation skulle få rätt att få information om sina donatorer när de hade uppnått 

”mogen ålder” eller de övre tonåren (Lalos et al., 2003; Svanberg et al., 2003a).  IVF med 

donerade spermier samt äggdonation blev inte tillåtet förrän januari 2003 (Socialstyrelsen, 

2008). I många andra länder, till exempel USA, har det varit tillåtet länge. Den första 

graviditeten som kom till via äggdonation rapporterades i Australien 1983 (Steinbock, 2004). 

I Sverige är det brist på både ägg- och spermiedonatorer och väntetiden för att ta emot ägg 

eller spermier är lång, ca 1-2 år. Har paret en egen donator är väntetiden något kortare 

(Sahlgrenska Universitetssjukhuset, n.d.; Karolinska Universitetssjukhuset, n.d.). Det råder 

stor brist på framförallt äggdonatorer även i England (Murray & Golombok, 2000). 

 

Krav för att få donera ägg eller spermier 

För att bli äggdonator i Sverige så krävs att donatorerna genomgår medicinska och 

psykosociala undersökningar av läkare, barnmorska och kurator. De ska vara friska, mellan 

20-36 år och ha ett BMI (kroppsmasseindex) under 30. Infektionsprover tas minst två gånger 

med sex månaders mellanrum för att kontrollera att de inte har några infektionssjukdomar.  

Spermiedonatorerna blir undersökta av läkare och kurator. De ska vara mellan 18-50 år, friska 

och inte ha några ärftliga sjukdomar. De ska även lämna ett normalt spermieprov som tål 

nedfrysning och upptining. Spermier och blod kontrolleras med sex månaders mellanrum för 
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att utesluta överförbara sjukdomar (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, n.d.; Karolinska 

Universitetssjukhuset, n.d.). 

 

Socialstyrelsen föreskriver att ”bara den man eller kvinna som har en mogen och insiktsfull 

inställning till ägg- eller spermiedonation bör komma i fråga som givare”. Donatorerna måste 

vara beredda på att bli kontaktade av de eventuella barn som blir till genom donationen 

(SOSFS 2006:10).  

 

Donationsmetod 

Spermie- och äggdonation skiljer sig naturligt nog åt när det gäller donationsmetod. En man 

behöver inte genomgå någon speciell medicinsk behandling för att lämna spermier. För en 

kvinna däremot, är det en ganska komplicerad process att donera ägg, samma som vid IVF-

behandling. Först behandlas hon med nässpray för att tillfälligt stoppa äggstockarnas 

produktion av hormoner, för att lättare kunna kontrollera hormonstimuleringen. Dessa 

mediciner har en rad menopausliknande biverkningar, såsom vallningar, torrhet i slidan, 

humörsvängningar, sömnstörningar m.fl. När hormonnivåerna är acceptabla så behandlas hon 

med hormoninjektioner i ungefär tio dagar som stimulerar ett antal ägg att mogna. Blodprov 

och ultraljud används för att undersöka hur kroppen svarar på behandlingen, och 

hormondosen justeras vid behov. Denna del av behandlingen är inte riskfri; förutom 

biverkningar som humörsvängningar, uppsvälldhet och ömma bröst kan donatorn drabbas av 

förstorade äggstockar samt ovariell hyperstimulering, där äggstockarna sväller upp och vätska 

bildas i buken. Detta kan i svåra fall leda till livshotande tillstånd; blodproppar, njursvikt, 

vätska i lungorna och cirkulatorisk chock. Om hormonstimuleringen har varit lyckad sticker 

läkaren in en ultraljudsledd nål via vaginan och suger ut äggen i lokalbedövning, eller vid 

behov, generell anestesi. Denna delen av behandlingen upplevs olika av kvinnorna, vissa 

känner bara lättare obehag medan andra upplever stark smärta (Steinbock, 2004; Fielding et 

al., 1998). 

 

Även om spermiedonation är en okomplicerad process, så uppger många män att de tycker det 

är jobbigt att donera spermier på grund av att de tycker det är pinsamt, och för att lokalerna på 

klinikerna inte är lämpade för ändamålet, vilket bidrar till att det blir svårt för donatorerna att 

få utlösning (Lalos et al., 2003). 
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Motiv och ambivalens till att donera ägg/spermier 

Motivet till en handling är den underliggande orsaken, drivkraften, till varför handlingen 

utförs. Att vara ambivalent betyder att vackla mellan motstridiga känslor, att känna sig kluven 

och tveksam inför ett beslut.  

 

De två stora motivationsfaktorerna till att donera har varit pengar och altruism (känslan av att 

hjälpa någon annan). I en amerikansk studie rörande 33 äggdonatorer var hälften motiverade 

av pengar och den andra hälften hade altruistiska motiv. Alla fick dock betalt för sin 

medverkan. Några av deltagarna uppgav att de till en början donerade på grund av den 

finansiella kompensationen, men att de efter hand blev mer altruistiskt motiverade  

(Kalfoglou & Gittelsohn, 2000).  En större studie som rör 39 länder i Europa visar att de allra 

flesta spermiedonatorer skulle vilja ha betalt (Schenker, 1997). I Sverige är det inte tillåtet att 

betala donatorer, mer än att ersätta dem för utlägg och resor (Socialstyrelsen, 2002). 

 

I en studie av Klock et al (1998) deltog 25 anonyma äggdonatorer i en studie om 

tillfredsställelse efter äggdonation. De rekryterades till två kliniker i två stora amerikanska 

städer. Den ena kliniken hade som krav att donatorerna skulle ha fött barn, därför hade alla i 

grupp ett minst ett barn. Alla donatorerna fick betalt för sin donation, men altruism uppgavs 

som den mest framträdande motivationsfaktorn för donationen. Åttio procent av donatorerna 

kunde tänka sig att donera igen. Sextioåtta procent ville veta om donationen hade resulterat i 

en graviditet, medan 28 % inte ville veta något. Fyra procent visste inte om de ville veta 

något. Dock tillhandahöll ingen av klinikerna upplysningar om eventuella resultat av 

donationerna. Tillfredsställelsen efter donationen var hög. Det fanns en tydlig negativ 

korrelation mellan ekonomisk motivation och tillfredsställelse med donationen samt mellan 

ambivalens och tillfredsställelse med donationen . 

 

I en senare studie av Klock et al (2003) undersöktes 52 anonyma äggdonatorer som hade 

donerat minst en gång om hur villiga de var att donera igen. Deltagarna hade donerat i en av 

sex IVF-kliniker i en stor stad i mellanvästern i USA. Trettio kvinnor var 

förstagångsdonatorer, 16 hade donerat två gånger och sex hade donerat tre gånger. Samtliga 

donatorer uppgav att de tyckte att de skulle få ekonomisk kompensation, och bara elva 

procent skulle donera även om de inte fick betalt. Trettiofem procent av donatorerna var 

villiga att donera igen, 37 % ville inte donera flera gånger och 28 % var osäkra. De som var 
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villiga att donera igen behövde signifikant kortare tid på sig att besluta sig för att bli 

donatorer.  

 

Det finns få studier gjorda på svenska spermiedonatorer och inga alls om äggdonatorer 

rörande deras motiv till donation, och hur de känner inför att donera. Dock finns det en studie 

gjord på 730 slumpvist utvalda svenska kvinnor mellan 25-35 år som visar att de som skulle 

vilja ställa upp som donatorer har altruistiska motiv. Sjutton procent av de tillfrågade 

kvinnorna skulle kunna tänka sig att donera ägg, 39 % skulle inte kunna tänka sig det och 36 

% var tveksamma (Svanberg et al., 2003b).  

 

I en studie av Lalos et al (2003) rörande rekrytering och motiv till spermiedonation deltog 

samtliga 30 spermiedonatorer vid Karolinska universitetssjukhuset och Universitetssjukhuset i 

Umeå. Deltagarna i Stockholm var något äldre än de i Umeå; medelåldern var 37 i Stockholm 

och 34 i Umeå. Det rådde total enighet om att det viktigaste motivet till att donera spermier 

var att hjälpa barnlösa par. På en direkt fråga uppgav mer än hälften dock att de borde få 

betalt. De fick bara en smärre summa till resor. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att ta reda på vad kvinnor och män i Sverige har för motiv 

till att donera ägg och spermier, om de känner någon ambivalens till att donera, samt att 

jämföra om det är någon skillnad i motiv och ambivalens mellan kvinnor och män. 

 

Frågeställning 

(1) Vilka motiv har kvinnor och män i Sverige till att donera ägg respektive spermier?  

(2) I vilken utsträckning upplever kvinnor och män ambivalens inför sin donation? 

Känner de någon ambivalens, och i så fall för vad?  

(3) Finns det någon skillnad i motiv och ambivalens mellan kvinnor och män som ska 

donera ägg respektive spermier?  
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Metod 

 

Studien 

Studien ingår i ett större, pågående projekt, Långtidsuppföljning av IVF, ägg- och 

spermiedonation i Sverige. I studien ingår samtliga svenska infertilitetscentra som får bedriva 

ägg- respektive spermiedonation: Sahlgrenska Göteborg, Akademiska Uppsala, US 

Linköping, KI/Huddinge Stockholm, US Örebro, IVF-kliniken Umeå (i samarbete med 

Norrlands US) och US Malmö.  

 

Studien sträcker sig från 2005 till 2010. Undersökningsgrupperna består av mottagarpar, 

jämförelsegrupp (par som genomgår sedvanlig IVF-behandling) och donatorer.  

 

Design 

Studien är empirisk, deskriptiv och jämförande i sin design. 

 

Urval och undersökningsgrupp 

Alla donatorer från april 2005 till december 2006 blev tillfrågade om de ville delta i studien. 

Inklusionskriterium för att få delta i studien var att deltagaren accepterats som donator av 

ägg/spermier vid de sju infertilitetscentra. Donatorerna fyllde i en enkät före donationen. 

Bortfallet var 17 % för äggdonatorer och 19 % för spermiedonatorer. 
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Tabell I. Demografiska data 
Antal (n), standardavvikelse (SD) 

 Kvinnor 
(n=96-98)a

Män 
(n=130-133)a

 Antal % Antal % 

  
aDet saknas 1-3 svar på enstaka variabler. 
 
Medelfödelseåret för kvinnor var 1976 (SD=4) och 1972 (SD=8) för män. Varannan kvinna 

och två tredjedelar av männen hade högskoleutbildning. Av kvinnorna var drygt en fjärdedel 

ensamstående och nästan hälften av männen. Sex av tio kvinnor och fyra av tio män var gifta. 

Två tredjedelar av kvinnorna och en tredjedel av männen hade barn. Tolv män hade donerat 

tidigare, men endast en kvinna . Se tabell I. 

 

Datainsamlingsmetod  

Motiv mättes med 8 påståenden konstruerade utifrån tidigare resultat och klinisk erfarenhet 

(Svanberg et al, 2003b; Klock et al, 2003), se tabell II. Svarsalternativen sträckte sig från 

Instämmer helt till Instämmer inte alls, graderade från 5 till 1. Kan ej ta ställning fanns också 

med som alternativ. Ambivalens mättes med en skala av Klock et al (1998) som består av sju 

påståenden som behandlar tankar och känslor kring donationen, se tabell III. Deltagarna fick 

Utbildning 
1. Grundskola 
2. Folkhögskola/2-årigt gymnasium 
3. 3-årigt gymnasium 
4. Högskola/universitet 

 
  4 
13 
32 
49 

 
  4,1 
13,3 
32,7 
50,0 

 
 

  1 
12 
33 
87 
 

 
 0,8 
  9,0 
24,8 
65,4 

Civilstånd 
1. Ensamstående 
2. Fast sällskap 
3. Sambo/gift 

 
26 
11 
61 

 
26,5 
11,2 
62,2 

 
56 
19 
57 

 
42,1 
14,3 
42,9 

Egna barn 
1. Inga barn 
2. Biologiska/adopterade/styvbarn 

 
33 
68 

 
33,7 
69,4 

 
89 
44 

 
66,9 
33,1 

 
Donerat tidigare 

1. Nej 
2. Ja 

 

   
97 
  1 

 
98,9 
  1,1 

  
121 
  12 

91,0 
  9,0 
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välja mellan två till fyra svarsalternativ per påstående. Svaren omvandlades till en totalsumma 

mellan noll och sju som anger graden av ambivalens (se fotnot under tabell III). Noll 

motsvarar ingen ambivalens, sju motsvarar högsta möjliga ambivalens. Skalan har översatts 

till svenska och båda skalorna har pilottestats, men ej publicerats än. Bakgrundsvariabler som 

har insamlats är kön, ålder, utbildning, egna barn, civilstånd och tidigare donation, se tabell I.  

 

Tillvägagångssätt 

Ägg- och spermiedonatorerna blev tillfrågade av personal på kliniken om de ville delta i 

studien. Den första enkäten lämnades ut av personalen och besvarades oftast på plats. Enkäten 

kunde läggas i ett kuvert, kuvertet klistrades igen och lämnades i en låda på kliniken. 

Deltagarna fick en biocheck eller ett presentkort som tack för besväret efter varje enkät. 

Mellan en och två påminnelser skickades ut med några veckors mellanrum. Studien baseras 

på redan insamlat och inmatat material, och eventuella felinmatningar har inte kunnat justeras 

eftersom enkäterna ej finns tillgängliga för denna studie. 

 

Dataanalys 
Data bearbetades med deskriptiv och jämförande statistik. Alternativet ”kan ej ta ställning” är 

ej medräknat i medianvärdet i tabell II eftersom det gav ett missvisande resultat (i matrisen 

hade ”kan ej ta ställning” getts 6 poäng, vilket gjorde att medianvärdet blev högre än det 

skulle i de frågor där många hade valt just det alternativet. De övriga påståendena var 

graderade från 1-5 poäng, där ”instämmer helt” gavs 5 poäng och ”instämmer inte alls” gavs 1 

poäng). I frågeställning 1 och 2 har deskriptiv statistik använts. För att besvara frågeställning 

3 har Mann-Whitney U-test och Chi2-test använts. Mann-Whitney U-test har använts för att 

jämföra män och kvinnors motiv. Chi2-test har använts för att jämföra ambivalensfråga 1 och 

7 eftersom svarsalternativen är dikotoma (svarsalternativet ”annat” i fråga 1 har uteslutits 

eftersom det var ett öppet svarsalternativ och det inte gick att utläsa i inmatningarna vad 

deltagarna hade svarat på frågan). Mann-Whitney U-test har använts på ambivalensfråga 2-6. 
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Forskningsetiska överväganden 

Ett missivbrev följde med enkäten. I missivbrevet informerades deltagarna om att det var helt 

frivilligt att delta samt att det stod dem helt fritt att hoppa av när som helst utan att deras 

behandling på kliniken påverkades på något vis. Deltagarnas enkäter behandlades 

konfidentiellt.   

 

Projektet har genomgått etisk granskning vid Etikprövningsnämnden i Linköping, 
diarienummer M29-05. 
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Resultat 
Resultatet presenteras med tabeller och förklarande löpande text. 

Motiv till att donera ägg/spermier 
 
Tabell II. Motiv till att donera 
Antal (n), medianvärde (Md), signifikansvärde (P), icke signifikant (NS) 

Påstående Svar Kvinnor 
(n=97-98)a

Män 
(n=131-133)a P 

  % Md % Md  

Jag vill hjälpa barnlösa par 

Instämmer helt/till stor del 
Varken eller  
Instämmer endast lite/inte alls 
Kan ej ta ställning  

92,8 
  1,0 
  6,2 
  0,0 

5 97,0 
2,3 
0,8 
0,0 

5 NS 

       

Jag vill göra något som är 
betydelsefullt och viktigt i 

samhället 

Instämmer helt/till stor del 
Varken eller  
Instämmer endast lite/inte alls 
Kan ej ta ställning 

65,3 
17,3 
16,3 
  1,0 

4 76,7 
12,8 
  8,3 
  1,5 

4 0,048 

       

Jag vill dela med mig av 
bra gener 

Instämmer helt/till stor del 
Varken eller  
Instämmer endast lite/inte alls 
Kan ej ta ställning 

23,5 
30,6 
40,8 
  5,1 

3 46,7 
24,1 
25,5 
  3,8 

3 0,001 

       
Jag känner personer som 
inte kan få barn och vill 

därför hjälpa andra i 
samma situation 

 

Instämmer helt/till stor del 
Varken eller  
Instämmer endast lite/inte alls 
Kan ej ta ställning 

63,3 
  9,2 
24,5 
  2,0 

4 54,1 
9,8 

30,1 
  6,0 

4 NS 

       

Jag har egna barn och vill 
dela med mig till dem som 

inte fått uppleva detta 

Instämmer helt/till stor del 
Varken eller  
Instämmer endast lite/inte alls 
Kan ej ta ställning 

59,1 
  3,1 
26,5 
11,2 

5 28,6 
  3,0 
38,3 
29,3 

1 <0,001 

       

Jag känner ett ofrivilligt 
barnlöst par och vill hjälpa 

just dem 

Instämmer helt/till stor del 
Varken eller  
Instämmer endast lite/inte alls 
Kan ej ta ställning 

34,7 
  1,0 
54,0 
10,2 

1   8,3 
  3,8 
71,5 
16,5 

1 <0,001 

       

Jag vill få kunskap om min 
egen fertilitet 

Instämmer helt/till stor del 
Varken eller  
Instämmer endast lite/inte alls 
Kan ej ta ställning 

13,3 
  8,2 
76,5 
  2,0 

1 27,8 
  9,8 
60,9 
  0,0 

 

2 <0,001 

       

Jag vill donera mina 
ägg/spermier eftersom jag 

inte vill få egna barn 

Instämmer helt/till stor del 
Varken eller  
Instämmer endast lite/inte alls 
Kan ej ta ställning 

  8,1 
  0,0 
88,8 
  3,1 

1   8,3 
  3,0 
85,7 
  3,0 

1 NS 
 
 

       
 
aDet saknas 1-2 svar på enstaka påståenden.  
Skala 1-5 där 1=”instämmer inte alls” och 5=”instämmer helt” 
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Tabell II visar att den främsta motivationen till att donera ägg eller spermier var att hjälpa 

barnlösa par; mer än nio av tio kvinnor och nästan alla män instämde helt eller till stor del.  

Två av tre kvinnor och tre av fyra män ville göra något som var betydelsefullt och viktigt i 

samhället. Två tredjedelar av männen ville dela med sig av bra gener. Nästan två tredjedelar 

av kvinnorna och hälften av männen kände personer som inte kunde få barn och ville hjälpa 

andra i samma situation. Sex av tio kvinnor hade egna barn och ville dela med sig till andra 

som inte fått uppleva detta. 
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Ambivalens till att donera ägg/spermier 

Tabell III. Ambivalens till att donera 
Antal (n), medianvärde (Md), signifikansvärde (P), icke signifikant (NS) 

Fråga/påstående Svar Kvinnor 
(n=96-98)a

Män 
(n=129-133)a P 

  % Md % Md  

Hur tänkte du innan du 
bestämde dig för att 

donera? 

1. Jag kände på en gång att jag 
absolut ville donera 
2. Jag funderade ganska länge på det 
Annat 

 
51,0 
35,7 
13,3 

 
 

 
36,8 
48,9 
11,3 

 
 

 
NS 

       

Hur skulle du ha känt dig 
om du inte hade kunnat 
donera av någon orsak? 

1. Mycket besviken 
2. Lite besviken 
3. Lite lättad  
4. Mycket lättad 

30,6 
66,3 
  3,1 
  0,0 

2 19,5 
78,9 
  0,0 
  0,0 

2 NS 

       

Hur svårt var det för dig 
att fatta beslutet att 

donera? 

1. Inte alls svårt  
2. Inte så svårt 
3. Ganska svårt  
4. Mycket svårt 

52,0 
39,8 
  4,1 
  4,1 

1 46,6 
44,4 
  7,5 
  1,5 

2 NS 

       
Ibland önskar jag att 

mottagarparet skulle få 
ägg/spermier av någon 

annan 

1. Instämmer inte alls 
2. Instämmer endast lite 
3. Instämmer delvis 
4. Instämmer helt  

80,6 
12,2 
  4,1 
  1,0 

1 89,5 
  6,8 
  2,3 
  0,0 

1 NS 
 

       

Jag vill verkligen donera 
själv även om någon annan 

kan göra det i mitt ställe 

1. Instämmer helt  
2. Instämmer delvis 
3. Instämmer endast lite 
4. Instämmer inte alls  

56,1 
17,3 
16,3 
  9,2 

1 45,1 
15,0 
20,3 
18,0 

2 0,038 

       

Ibland känner jag mig 
osäker på om jag vill 

donera 

1. Instämmer inte alls 
2. Instämmer endast lite 
3. Instämmer delvis 
4. Instämmer helt 

68,4 
19,4 
10,2 
  1,0 

1 73,7 
18,8 
  6,0 
  0,8 

1 NS 

       

En del donatorer känner 
sig tveksamma och oroliga 
inför donationsproceduren 

även om de fullföljer 
donationen. Känner du dig 

tveksam om du vill 
donera? 

 
 
1. Ja 
2. Nej 

   
 

  5,1 
92,9 

   
 

 4,5 
95,5 

  
 

NS 

       
 
aDet saknas 1-4 svar på enstaka frågor/påståenden. 
Skala 1-4 där 1=låg ambivalens och 4=hög ambivalens. 
Totalsumma ambivalens: Påstående 1, 2 och 5 gav 0 poäng för svarsalternativ 1 och 1 poäng 
för alla andra svar. Påstående 3, 4 och 6 gav 0 poäng för svarsalternativ 1 och 1 poäng för alla 
andra svar. Påstående 7 gav 1 poäng för ”ja” och 0 för ”nej”. Poängen summeras sedan.  
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Tabell III visar att både män och kvinnor känner liten ambivalens till att donera; mer än 

hälften av kvinnorna och drygt en tredjedel av männen kände på en gång att de ville donera. 

De övriga behövde längre tid på sig att fundera över beslutet att donera. Alla män och nästan 

alla kvinnor skulle bli mycket eller något besvikna om de inte fick donera av någon 

anledning. Endast tre av 100 kvinnor skulle bli lite lättade om de inte fick donera. Drygt nio 

av tio män och kvinnor tyckte att beslutet att donera inte var svårt att ta. Endast 5 % av 

kvinnorna och 2 % av männen önskade att mottagarparet kunde få ägg eller spermier av 

någon annan. Nästan tre fjärdedelar av kvinnorna och 60 % av männen ville verkligen donera 

själva även om någon annan hade kunnat göra det i deras ställe. Elva av 100 kvinnor och sju 

av 100 män uppgav att de var osäkra på om de ville donera. 

 

När det gällde totalsumma ambivalens så var medelvärdet 2,57 för kvinnor (SD=1,67) och 

2,95 för män (SD=1,49).  

 

Skillnad mellan kvinnors och mäns motiv och ambivalens till att 
donera 
 
 

Motiv 

Tabell II visar att det finns signifikanta skillnader i kvinnors och mäns motiv i fem av åtta 

påståenden. Kvinnor rapporterade i högre grad att de kände ett barnlöst par och ville hjälpa 

just dem. Fler kvinnor än män hade egna barn och ville dela med sig till dem som inte fått 

uppleva detta. Männen å sin sida var mer intresserad i att göra något betydelsefullt och viktigt 

i samhället. De ville i högre grad dela med sig av bra gener samt få kunskap om sin egen 

fertilitet. 

 

Ambivalens 

Den enda signifikanta skillnaden i ambivalens gällde frågan om att vilja donera själv, även 

om någon annan hade kunnat göra det i deras ställe. Fler kvinnor än män instämde helt eller 

delvis i detta.  
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Diskussion 

 

Huvudresultat 

Huvudresultatet visade att det främsta motivet hos män och kvinnor till att donera ägg 

respektive spermier i Sverige är att hjälpa barnlösa par. De signifikanta skillnaderna mellan 

kvinnors och mäns motiv till att donera ägg respektive spermier är att kvinnor var mer måna 

om att hjälpa andra, medan männen i högre grad ville göra något betydelsefullt, sprida sina 

gener och få reda på hur det står till med den egna fertiliteten.  

 

Ägg- och spermiedonatorerna kände ingen större ambivalens inför beslutet om att donera, de 

flesta tyckte inte att beslutet var svårt att ta, och de skulle ha blivit besvikna om de inte fick 

donera av någon anledning.  

 

Resultatdiskussion 

 

Motiv till att donera  

Föreliggande studie visar att ägg- och spermiedonatorer i Sverige rapporterar att de 

huvudsakligen har altruistiska motiv till varför de donerar ägg och spermier. De uppger att de 

vill hjälpa barnlösa par, de vill bidra till samhället och dela med sig till dem som inte fått 

uppleva glädjen att få barn. Många kvinnor donerar även ägg till par de känner som inte kan 

få barn. Detta resultat stämmer överens med andra studier gjorda utomlands. Kvinnor världen 

över anger altruistiska motiv för att donera ägg oavsett om de får betalt eller inte (Power et 

al., 1990, Schover et al., 1991). I USA får både kvinnor och män betalning för donerade ägg 

respektive spermier, och fast kvinnorna uppger altruistiska motiv som orsak till donation så 

tycker de ändå att de ska ha skälig ersättning för sina utlägg, den medicinska risk de tar och 

det obehag det innebär att genomgå behandling för att kunna tillhandahålla äggen (Steinbock, 

2004). I en engelsk studie (Fielding et al, 1998) framkommer det att kvinnor i England inte får 

betalt för att donera ägg medan männen får betalt för att donera spermier. Båda grupperna har 

altruistiska motiv för sin donation, men männen är något mer intresserade av den finansiära 

vinsten.. I en annan engelsk studie (Daniels et al, 1996) där en jämförelse gjordes mellan två 
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Londonkliniker, där den ena betalade sina spermiedonatorer och den andra inte betalade 

något, konstaterades att det var svårt att rekrytera donatorer till den kliniken som inte 

betalade.  

 

En sak som skilde sig i föreliggande studie jämfört med andra studier utomlands var 

genomsnittsåldern på männen; i denna studie var männen i snitt fyra år äldre än kvinnorna 

medan genomsnittsåldern hos spermiedonatorer i andra studier har varit under 30 år. Orsaken 

till detta kan bero på att rekryteringen utomlands till stor del skett bland yngre män på 

universitet och högskolor, och donatorerna har fått ekonomisk ersättning, vilket också har 

varit ett drivande motiv till donationen (Murray & Golombok, 2000; Lui &Weaver, 1996). 

Cook och Golombok (1995) konstaterar i en studie beställd av den brittiska myndigheten 

Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA) att äldre män med familjer och barn 

har mer altruistiska motiv än yngre män, och att det är önskvärt att använda dessa äldre 

familjefäder som donatorer i första hand De allra flesta donatorerna i England är dock yngre, 

ensamstående studenter som donerar för betalningens skull. Efter lagändringen i Sverige 

1985, när det blev lagstadgat att spermiedonatorerna inte längre fick vara anonyma, skrevs det 

flera artiklar där forskarna uttryckte en oro för att spermiedonatorerna skulle minska drastiskt 

i antal. Detta blev dock inte fallet, utan antalet donatorer ökade istället, tvärt emot vad många 

befarat (Lalos et al, 2003). Lalos et al (2003) gjorde en studie på två kliniker i Sverige, där de 

jämförde spermiedonatorers motiv till att donera. Männen i Lalos’ undersökning hade en 

medelålder på 37 år (Stockholm) och 34 år (Umeå) och hade huvudsakligen altruistiska 

motiv, vilket överensstämmer med denna undersökning. Lagen som förespråkar en mogen 

och insiktsfull inställning till donation, samt att män i Sverige är motiverade av altruism, kan 

vara en förklaring till varför medelåldern hos svenska spermiedonatorer är högre i Sverige än 

i andra länder.     

 

Ambivalens till att donera 

Föreliggande studie har kommit fram till att kvinnor och män i Sverige inte känner någon 

större ambivalens till att donera. De vill gärna donera själva även om någon annan skulle 

kunna göra det i deras ställe, och de skulle bli besvikna om de inte fick donera när beslutet väl 

är taget. Detta resultatet stämmer bra överens med andra studier; Yee et al (2007) kom fram 

till att flertalet i hennes studie inte tyckte det var särskilt svårt att besluta sig för att donera 

ägg, även om många inte visste så mycket om själva donationsproceduren.  I Klock et al’s 
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(1998) studie på 25 äggdonatorer i USA uppgav deltagarna att de kände relativt låg nivå 

ambivalens innan donationen (M=1,69). Detta kan jämföras med föreliggande studie, där 

kvinnorna uppgav ett medelvärde på 2,57 och männen 2,95. Det kan spekuleras i om kvinnor 

och män i Sverige känner högre ambivalens på grund av att barnen som blir till som ett 

resultat av donationen har rätt att kontakta dem i framtiden? 

 

Skillnader mellan män och kvinnors motiv och ambivalens till att donera 

Resultatet visar att det fanns signifikanta skillnader i fem av åtta påståenden vad gällde motiv. 

Kvinnorna var mer måna om att hjälpa andra, medan männen ville göra något betydelsefullt, 

dela med sig av sina gener och få kunskap om sin egen fertilitet. I frågan om ambivalens 

fanns det en signifikant skillnad: fler kvinnor än män instämde i frågan om att vilja donera 

själv, även om någon annan hade kunnat göra det i deras ställe. I en studie av Schover et al 

(1992) jämförs personlighet och motiv hos 45 äggdonatorer och 17 spermiedonatorer. 

Männen uppger delvis likartade motiv som männen i föreliggande studie; fyra stycken uppgav 

som primärt motiv och fyra som sekundärt motiv att de ville hjälpa barnlösa par, och tre 

stycken ville ”bidra till genpoolen”. Det huvudsakliga motivet var dock finansiellt. Kvinnorna 

var mycket mindre motiverade av pengar än männen. 

 

Metoddiskussion 

Studien omfattade alla fertilitetskliniker i Sverige, och alla ägg- och spermiedonatorer under 

2005 och 2006 blev tillfrågade om de ville delta. Svarsfrekvensen var hög; 81 procent av 

spermiedonatorerna och 83 procent av äggdonatorerna svarade på enkäten. Detta ökar den 

externa validiteten; att undersökningsgruppen är så stor och att bortfallet är litet. Frågorna om 

motiv baserades på tidigare resultat och klinisk erfarenhet. Frågorna om ambivalens 

grundades på ett väl utprovat instrument som har använts i flera studier tidigare. Enkätsvaren 

bearbetades i statistikprogrammet SPSS.  

 

Även om det inte är tillåtet att betala donatorer i Sverige (mer än för utlägg), så borde det ha 

funnits en fråga om betalning i studien, för att mäta intresset hos deltagarna. Det hade ökat 

tillförlitligheten hos studien och gett den fler dimensioner, och det hade gått att jämföra den 

med andra studier som har tagit upp frågan om betalning. Som det är nu så går det inte att 

utläsa ur denna studie vad donatorer i Sverige har för inställning till betalning för ägg- 
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respektive spermiedonation.  Resultatet visar att de flesta uppger altruistiska motiv till sin 

donation, men om frågan om betalning hade funnits med så hade kanske resultatet blivit ett 

annat. Den interna validiteten minskar då lite, men får ändå anses vara stor eftersom de flesta 

ändå har uppgett altruistiska skäl till att donera.  

 

En svaghet är att enkäterna redan var inmatade när denna studie påbörjades och inte längre 

fanns tillgängliga för författarna, så att möjligheten att rätta till eventuella felinmatningar 

begränsades avsevärt. Uppenbara fel kunde upptäckas, men felinmatningar kunde inte rättas 

till utan var tvungna att plockas bort ur studien. Dessa felinmatningar var dock inte många till 

antalet, runt tio av flera hundra inmatningar. 

 

Allmän diskussion 

Det har varit enkelt att hitta artiklar som har tagit upp varför kvinnor och män vill donera sina 

ägg respektive spermier. Däremot har det varit svårt att hitta artiklar om deras ambivalens till 

donation, framför allt om män känner någon ambivalens, och i så fall vad de känner 

ambivalens inför. Det har därför varit svårt att jämföra denna studie med andra.  

 

Det finns för- och nackdelar med att betala för donerade ägg och spermier. Fördelarna torde 

vara uppenbara: tillgången ökar och fler får chansen att bli gravida och få barn. Men frågan är 

om inte nackdelarna överväger. En fråga som väcks är vilka människor som lockas till att 

donera om ersättningen är hög; är dessa donatorer tillräckligt känslomässigt stabila för att ta 

ett sånt livsavgörande beslut som det ändå är att eventuellt ge upphov till nytt liv? Sett från 

barnets sida, som har tillkommit genom donation, så är frågan hur det känns om ens 

biologiska mor eller far donerade ägg eller spermier för att köpa en ny bil eller för att hjälpa 

andra människor som inte kunde bli föräldrar på naturlig väg: 

 

”My first [surrogate pregnancy] got me off of welfare and got me through 

nursing school. My second one paid off all my loans and credit cards that I had 

accumulated. My egg donation went to pay rent for six months, and my next 

surrogacy money completed my bachelor’s degree.” (Kalfoglou & Gittelshohn, 

2000, s. 800). 
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Ett sätt att lösa problemet med långa väntetider för att få donerade ägg är att mannen i 

förhållandet donerar spermier mot att väntetiden för att få ägg reduceras. I Ferrarettis 

italienska studie från 2006 redovisas ett system som går ut på att mannen i ett par som vill ha 

donerade ägg måste vara villig att donera spermier. Då reduceras deras väntetid från >2 år till 

max åtta månader.  

 

I England är det väldigt vanligt att par som genomgår IVF-behandling delar med sig av sina 

mogna ägg mot att få sin behandling till kraftigt reducerat pris (Ahuja et al, 1997). Detta är 

ifrågasatt eftersom par som egentligen inte har råd med behandling greppar denna möjlighet 

för att få råd med sin egen behandling. De skulle kanske aldrig ha delat med sig av sina ägg 

om de inte gjorde det av desperation. En annan aspekt i äggdelningsdilemmat är att de ägg 

dessa kvinnor ger bort kanske ger upphov till barn, medan kvinnan som skänkte bort sina ägg 

riskerar att misslyckas med sin behandling. Detta kan resultera i trauman som blir svåra att 

återhämta sig ifrån. 

 

Även om betalning inte är tillåtet i Sverige så är det ändå en intressant fråga att ta upp i 

framtida studier: vad har donatorer i Sverige för syn på betalning för donerade ägg respektive 

spermier? Det vore viktigt för jämförelsens skull; det är svårt att jämföra svenska 

förhållanden med utländska om frågan om betalning inte finns med i svenska studier. En 

annan fråga som vore intressant att ta upp framledes vore frågan om ambivalens. Denna 

studie ställde frågan till donatorer som redan var klara för donation och hade tagit sitt beslut. 

Skulle frågan ha ställts i ett tidigare skede så hade kanske resultatet blivit ett helt annat.  

 

I takt med att kvinnorna väntar allt längre med att bli gravida och deras chanser därmed 

proportionerligt minskar att bli med barn, ökar behovet av ägg- och spermiedonatorer. Risken 

för allvarliga biverkningar, både hos äggdonatorer och mottagande kvinnor är stor och ökar 

med stigande ålder, och dessa kvinnor behöver tas om hand av både allmänsjuksköterskor och 

specialistutbildade sjuksköterskor. Det är av vikt att dessa sjuksköterskor får kunskap om vad 

dessa donatorer går igenom både fysiskt och psykiskt för att kunna hjälpa och stötta dem före, 

under och efter donationsprocessen. Det finns lite forskat kring ägg- och spermiedonation och 

mer forskning behövs eftersom det är ett ämne som ligger i tiden.  
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Slutsatser som kan dras från föreliggande studie är att när ägg- respektive spermiedonatorer 

väl har bestämt sig för att donera så känner de ingen större ambivalens längre inför sitt beslut. 

Män och kvinnor har skilda motiv till varför de donerar, även om de har samma huvudmotiv 

till att donera.  
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