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SAMMANFATTNING

Inledning: Sjukvården är beroende av frivilliga bloddonatorer. Det behövs alltid fler 

bloddonatorer då vi med dagens sjukvård kan utföra alltmer avancerad kirurgi samt rädda och 

hjälpa allt fler sjuka samt skadade, med hjälp av blod från frivilliga donatorer.

Syfte: Syftet var att undersöka vilka skäl som anges till att inte donera blod, samt undersöka 

om viljan att ge blod skiljer sig beroende på kön, ålder och om man har yrkes- eller 

studieanknytning till sjukvård. Syftet var också att undersöka vilka faktorer potentiella 

blodgivare anger som motiverande till att donera blod. 

Metod: Denna uppsats baseras på en kvantitativ tvärsnittsstudie, bestående av en webbenkät 

som delats av författarnas på det sociala mediet Facebook. Enkäten vände sig till personer 

som enligt blodcentralens kriterier får donera blod, totalt inkom 90 svar, med ett bortfall på 

totalt 11 personer. Enkäter analyserades sedan kvantitativt med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS.

Resultat: Studien visar att den vanligaste orsaken till att respondenten inte gått och donerat 

blod är att de tillfrågade har tänkt på det men att det inte blivit av. Det finns ingen skillnad i 

motivationen att donera blod gällande kön, ålder och om man har yrkes-/studieanknytning till 

sjukvården. Det som respondenterna uppgett som mest motiverande till att gå och donera blod 

är att få svar på olika provsvar som till exempel kolesterol och infektionsparametrar. 

Slutsats: Att försöka göra blodgivningen mer tillgänglig skulle förhoppningsvis kunna öka 

antalet blodgivare, eftersom en tredjedel av de tillfrågade har tänkt på det, men att det inte 

blivit av. Att erbjuda bloddonatorerna svar på olika blodprover skulle troligtvis också öka 

chanserna för att flera personer ska bli återkommande bloddonatorer.

Nyckelord
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ABSTRACT

Introduction: Hospitals and general healthcare are dependent on volunteers to donate blood. 

Due to today’s advanced surgery there is an everlasting need for new and more 

blood donors. With the aid of donated blood more people in need could receive the 

appropriate treatment.

Aim: The aim was to investigate what reasons would be given for not donating blood, and to 

investigate whether the will to donate blood may depend on gender, age and 

whether the subject has a work- or study relation to healthcare. The aim was also to 

determine the motivating factors to blood donation of future donors.

Method: This essay is based on a quantitative cross-sectional study consisting of a web based 

survey shared by the authors on the social networking service Facebook. The target 

group of the survey was people who are suitable to donate blood according to the 

criteria of the blood donation centre. A total of 90 individuals responded to the 

survey, with a loss of 11 people. The surveys were analyzed quantitatively using 

the statistical program SPSS.

Results: The study indicates that the most common reason to why the respondent has not 

donated blood is that he or she has thought of donating blood, but that it has simply 

not yet happened. The motivation of donating blood is not dependent on the 

person’s gender, age or whether or not the person has a work- or study relation to 

healthcare. The most motivating factor to donating blood is the opportunity to be 

informed of test results such as cholesterol levels and infection parameters.

Conclusion: Since one third of the respondents have considered donating blood, but that they 

still have not done so, there would probably be an increase in the numbers of blood 

donors if blood donating centres were more accessible. To offer the donors the 

results of various kinds of blood tests would probably motivate more persons to 

become regular blood donors.

Key words: Blood donation. Blood donors. Motivation. Blood.
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INTRODUKTION 

I Sverige var år 2011 ca 5 % av invånarna registrerade blodgivare och av dessa räknas drygt 

hälften som aktiva blodgivare. En aktiv blodgivare donerar 450ml blod 1-3 gånger om året. 

Sammanlagt donerades år 2011 en halv miljon påsar blod varav cirka 485 000 användes till 

patienter. Drygt 88 000 patienter fick blodtransfusioner, av dessa var troligen minst en 

tredjedel direkt livräddande i akuta situationer (transfusions förening, 2011).

Blodets egenskaper

Blod är en viktig komponent för att människan överhuvudtaget ska kunna leva. Blodet och 

cirkulationssystemets huvuduppgift är att ombesörja transport av syre, koldioxid och olika 

energikällor till kroppens celler och vävnader, samt även olika avfallsämnen. Blodet har en 

viktig roll i temperaturregleringen då blodet dessutom transporterar värme. Vid anblick ser 

blodet homogent, ut det vill säga enhetligt, men vid en närmare undersökning så består blodet 

av flera olika delar. En del är plasma, en form av vätska och den andra delen är celler som är 

fördelade i vätskan. Blodet är således en vävnad, men skiljer sig från annan vävnad genom att 

det innehåller mer än 50 % vävnadsvätska och att det hela tiden är i rörelse (Sand, 2007).

Plasman som utgör den största delen av blodet består av cirka 92 % vatten. I plasman 

transporteras organiska och oorganiska substanser som är lösliga i vatten, även 

plasmaproteiner som är svårlösliga i vatten transporteras, i form av små partiklar. Dessa 

proteiner är även transportörer av många olika icke vattenlösliga substanser som till exempel 

fettsyror och hormoner. I blodet finns även tre huvudtyper av celler: erytrocyter (röda 

blodkroppar), leukocyter (vita blodkroppar) och trombocyter (blodplättar). Erytrocyternas 

uppgift är att transportera syre och koldioxid, leukocyternas har en viktig uppgift i kroppens 

försvarssystem mot bland annat infektioner. Trombocyterna har en central roll i hemostasen, 

det vill säga blodets koagulationssystem (Sand, 2007).

Så länge blodet är i rörelse i blodkärlen är cellerna jämnt fördelade i plasman, men lämnas ett 

provrör med blod stående så sjunker blodkropparna relativt snart i plasman. Då syns ett 

ljusgult plasmaskikt överst i röret. Detta kan även utföras på laboratorium där man 

centrifugerar blodet och då samlas erytrocyterna längst ner i röret, ovan på hamnar ett tunt 

skikt av leukocyter och trombocyter. På ytan samlas plasman, detta fenomen beror på att 

blodkropparna har större densitet än plasma (Sand, 2007). 
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Blodgivare och blodgivning

Sjukvården är beroende av friviliga blodgivare som ställer upp med blodtappning. Givaren 

lämnar en skriftlig hälsodeklaration som används som underlag för bedömningen att en 

blodtappning kan göras på givaren och att det lämnade blodet inte är skadligt för mottagaren. 

Sedan tas tester för blodgrupp, blodvärden och kända blodsmittor. Vid varje blodtappning 

upprepas detta av säkerhetsskäl. Blodet tappas i en påse som innehåller cirka 60 ml av en 

lösning med antikoagulantia som förhindrar att koagulationen aktiveras, det är därför viktigt 

att påsen blandas noggrant under tappningen (Gahrton, 2012). 

Blodkomponenter 

För att kunna dela upp de olika blodkomponenterna från blodet som tappats från givaren, så 

centrifugeras påsen och blodkomponenterna separeras. Påsen sätts sedan i blodpress som 

automatiskt ser till att de olika komponenterna kommer till olika påsar genom tryck samt 

omväxlande öppning och stängning av olika ventiler. Slutresultatet blir en påse erytrocyter, en 

påse lättcellskoncentrat som används för framställning av trombocytkoncentrat, samt en påse 

plasma. Nästa moment i processen är att utföra en omfattande kvalitetskontroll för att 

säkerställa att uppsatta gränsvärden uppnåtts. De olika komponenterna förvaras sedan i den 

för komponenten optimala temperaturen. Påsarna hamnar sedan i karantän innan de frisläpps 

till blodlagret efter att de obligatoriska smittesterna och blodgruppskontroll är gjorda samt 

godkända. Detta tar cirka två till tre dagar efter blodtappningen (Gahrton, 2012).

Blodgrupper

Blandas blod från två personer med olika blodgrupper så klumpar erytrocyterna ihop sig, de 

agglutinerar. Detta leder ofta till att erytrocyternas cellmembran skadas och då läcker 

hemoglobinet ut i plasman, detta kallas hemolys. Sker detta, sägs det att två personers blod är 

oförenliga. Tar en patient emot blod som är oförenligt med det egna blodet, kan allvarliga 

problem uppstå. I vissa fall kan en cirkulatorisk chock utvecklas, på grund av att de 

agglutinerade erytrocytena kan fastna i de minsta kärlen och hindra blodflödet. Påverkan på 

njurarna är vanliga då hemoglobinet filtreras i njurarna. När filtrationsmängd är uppnådd på 

grund av den ökade mängden hemoglobin i plasman, kan hemoglobinet fällas ut som kristaller 

och skada njurarna. Detta kan leda till akuta och livshotande njurskador. Orsaken till denna 

reaktion är mottagarens immunsvar (antigen) reagerar på att det transfunderade blodet inte har 

samma antigen som sitt eget. Det är därför av hög prioritet att ge förenligt blod (Sand, 2007). 

Det finns ett trettiotal olika blodgruppsystem, det kliniskt viktigaste är AB0-systemet, därefter 
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Rh-systemet (Gahrton, 2012).  Detta innebär att en välfylld blodbank på sjukhuset bör ha alla 

blodgrupper tillgängliga eller i alla fall en kompatibel grupp för att kunna kompensera 

patienters blodförluster (Lang et al., 2010).

Säkerhetsåtgärder vid blodtransfusion 

När blod började transfunderas i slutet av 1800-talet var mortaliteten hög vilket nästan helt 

upphörde efter upptäckten av AB0-systemet. Idag är säkerheten mycket hög då noggrann 

blodgruppering av givare och mottagare med tillägg av kontrollgruppering och 

förenlighetsprövning sker innan blodet transfunderas. Brister dessa kontroller någonstans i 

ledet och förväxlingar görs, minskar dock säkerheten dramatiskt. Det finns därför en 

detaljerad lagstiftning, som bygger på EU-direktiv (Gahrton, 2012). 

I SOSFS (2009:29) beskrivs vilka moment och åtgärder som ska tillämpas vid transfusion av 

blod och blodkomponenter. Detta gäller inom sådana verksamheter som omfattas av hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763) samt tandvårdslagen (1985:125). Detta oberoende av om 

blodet eller blodkomponenterna är avsedda att användas i öppen eller sluten vård. Flera 

vårdgivare är delaktiga i kedjan från att blodet tappas från givaren till att mottagaren tar emot 

det. Därför är det av ytterst vikt att till exempel identitet fastställs, prov tas och märks, 

blodgruppsuppgift kontrolleras mot blodenhet, förenlighetsprövning utförs och kontrolleras, 

transfusionen registreras och att avvikande händelser rapporteras (Gahrton, 2012).

Indikationer för transfusion

Idag är säkerheten vid blodtransfusion i Sverige hög, dock bör man alltid ha i åtanke att 

transfusion av blodkomponenter kan medföra såväl omedelbara som mer långsiktiga 

komplikationer. Komplikationer som kan uppstå är risken för att mottagaren får någon form 

av reaktion på det mottagna blodet eller risken att utsättas för blodsmitta. Indikationen för 

transfusion ska således vara klar och effekten av transfusionen ska bedömas. Endast den 

blodkomponent som patienten behöver ska transfunderas för att minska riskerna för 

komplikationer (Gahrton, 2012). 

Ett trauma, en operation eller andra sjukdomstillstånd kan leda till att en person förlorar stora 

mängder blod, med döden som följd.  En stor blodförlust kan leda till döden (SBU, 2010). 

Vanligaste orsaken till förluster av blod är genom blödning, nedsatt benmärgsproduktion eller 

ökad nedbrytning. Det finns ingen generell gräns för hemoglobinvärdet när transfusion av 

erytrocyter skall ges. Det är patientens kliniska status och den bakomliggande orsaken som 
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avgör när transfusion bör ges. Vid långvariga anemier har patientens kropp succesivt 

kompenserats för det låga hemoglobinvärdet och en transfusion är inte nödvändig förens 

patientens allmäntillstånd påverkas. Vid akuta blödningar bör man i första hand kompensera 

förlusterna med intravenös vätska för att upprätta blodvolymen. Räcker inte det ges idag vid 

mycket stora blödningar och trauman så kallade transfusionspacket. I ett sådant ingår 

erytrocyter, plasma och trombocyter, som ska ersätta den förlorade blodmängden (Gahrton, 

2012). 

Blodsmittor

För att skydda både donator och mottagare har blodcentralerna ett flertal kriterier som 

blodgivaren måste uppfylla för att kunna donera blod - bilaga 1. Vissa kriterier kräver en 

karenstid tills att nästa donation får ske, medan andra kriterier exkluderar en från 

bloddonation på livstid, detta för att undvika smittspridning av blodsmittor. Som tidigare 

nämnt kontrolleras även allt blod noggrant innan man ger det till någon patient (Geblod.nu, 

2012). Blodsmitta är en komplikation som uppstår en tid efter transfusion och orsakas av 

bakterier och virus som överförs från blodgivaren. Vid blodtappningar tas därför anamnes och 

en intervju görs för att undvika att tappa blod från personer som kan ha exponerats för 

blodsmittor. Tester på de kända blodsmittorna syfilis, HIV, hepatit B och hepatit C utförs 

alltid på allt tappat blod. Risken att smittas av dessa är därför relativt låg, men risken finns 

dock att nya typer av blodsmitta tillkommer (Gahrton, 2012). 

Mötet mellan sjuksköterskan och blodgivaren

Sjuksköterskans primära ansvar är enligt ICN:s etiska kod att ge människor vård. 

Sjuksköterskan ska även alltid uppträda på ett sätt som främjar allmänhetens tillit (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är 

bemötande en central del i sjuksköterskans ansvarsområde omvårdnad (Socialstyrelsen, 

2005). Bloddonatorerna möter vanligtvis en sjuksköterska vid blodgivningen och då är det 

betydelsefullt att ha ett bra bemötande gentemot bloddonatorerna (Nguyen et al., 2008).

Tidigare forskning

En god frekvens av bloddonatorer är det enda sättet att säkerställa en adekvat och konstant 

fylld blodbank. För att kunna uppnå detta är det viktigt att förstå motivationen samt 

drivkraften för bloddonatorer så att det blir möjligt att stärka denna och öka antalet blodgivare 

(Kasraian & Maghsudlu, 2012). Forskning från Kalifornien i USA pekar på att olika sociala 
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grupper har olika motivation och attityder till bloddonation (Nguyen, Devita, Hirschler & 

Murphy 2008). I en studie av Bani & Giussani (2010) från Italien, behandlas detta fenomen 

också och visar på att kvinnor oftare har altruistiska skäl till att donera blod än män. Detta 

stöds även av en liknande studie som gjordes i Iran (Kasraian & Maghsudlu, 2012). I Norge 

har en studie utförts där man undersökte aktiva blodgivares motiv till bloddonation och 

majoriteten donerade blod även där på grund av altruistiska skäl. Ytterligare ett motiverande 

skäl som de såg i sin studie var påverkan av sociala skäl från till exempel vänner och familj. 

Det uppgavs även att det stärkte självkänslan och att personer därför väljer att donera blod 

(Misje, Bosnes, Gåsdal, & Heier, 2005).

Kasraian & Maghsudlu, (2012), skriver i sin studie som tidigare nämnt, att majoriteten av 

donatorerna donerar blod av altruistiska skäl. En fjärdedel av givarna ansåg att gåvor bör 

erbjudas för att uppmuntra människor att donera. Den bästa gåvan vid bloddonation ansågs av 

de flesta vara att erbjuda svar på blodprover (t.ex. kolesterol, fasteblodsocker och 

hemoglobin). Viljan att ta emot ersättning var vanligare bland yngre, gifta, förstagångsgivare 

och givare med lägre utbildningsnivå. Denna vilja minskade med ökande ålder. Kim (2013) 

skriver att belöning (i detta fall genom ersättning) ger fortsatt motivation till allt från att 

studera till att upprepa handlingar. Att erbjuda ersättning vid bloddonation kan således 

uppmuntra donatorerna att upprepa donationen. Även i Grekland såg studiens författare att 

blodgivarna blev mer motiverade till att donera blod om de fick svar på blodprover, samt fick 

göra det under arbetstid. De såg även att en del av bloddonatorerna gav felaktig information i 

hälsobladet innan bloddonationen (Marantidou et.al, 2007). I Indien kunde även Choudhury & 

Tetali (2007) se detta, då givarna som fick ersättning i högre grad hade olika blodsmittor. 

I en studie från Litauen undersöktes blodgivarnas inställning till att donera blod med eller 

utan någon form av ersättning. Majoriteten av de tillfrågade bloddonatorerna fick ersättning 

och 93% av dessa återkom som blodgivare regelbundet, medan bland de icke-avlönade 

donatorerna uppgick detta endast till 20%. Resultatet visar att de flesta deltagarna endast 

skulle kunna tänka sig att donera blod frivilligt i nödfall eller om någon i familjen behövde 

blod. Troligtvis skulle majoriteten av donatorerna helt upphöra att donera blod om 

ersättningen skulle utgå (Buciuniene, Stonienë, Blazeviciene, Kazlauskaite & Skudiene, 

2006). Detta motsägs i en studie från Indien där frivilliga donatorer oftare återkom som 

bloddonatorer än de som fick ersättning (Dubey, Sonker, Chaurasia & Chaudhary, 2012). 
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Att förstå orsakerna till varför de som inte väljer att donera blod inte gör det, är en 

förutsättning för en effektiv rekrytering. Två studier i Nederländerna undersökte skillnader 

gällande motivationen och generaliserbarhet mellan grupper, i ålder och utbildningsnivå. 

Studierna berörde bland annat orsakerna altruism, rädsla för blod och/eller nålar, attityder och 

andra specifika orsaker. Resultaten visade att attityder kring blodgivning hade en avgörande 

roll i valet kring att bli bloddonator.  Det framkom att ålder och utbildningsnivå inte hade 

någon avgörande betydelse för om deltagarna tänkte bli bloddonatorer eller inte (Lemmens 

et.al. 2009). 

En studie från Qatar visar att det behövs mer information och utbildning kring att donera både 

organ samt blod, ute i samhället men även bland vårdpersonal. Detta leder till mer kunskap 

inom området och människor blir mer positiva till att donera, vilket förhoppningsvis leder till 

ökad donationsfrekvens (Alsaied, Bener, Al-Mosalamani & Nour, 2012). Detta sågs även i en 

studie från Indien där de tillfrågade uppgav att ingen hade uppmanat dem att gå och donera 

blod. Befolkningen var inte informerad om den blodbrist som råder på sjukhusen och den 

effektivaste metoden för att locka befolkningen till att bli bloddonatorer ansågs vara att göra 

kampanjer på TV (Dubey, Sonker, Chaurasia & Chaudhary, 2012).

Problemformulering

Litteraturgenomgång visar att det finns studier i området. Den forskningen som finns har 

gjorts utomlands där förhållandena kan skilja sig väsentligt från de svenska. Genom detta 

arbete har författarna främst granskat skälen som ges till att man inte donerar blod. Detta 

hoppas kunna bidra till och utveckla den kunskapen som redan finns inom området. Detta 

genom att undersöka motivationen för potentiella blodgivare och få en ökad förståelse för hur 

rekryteringen av bloddonatorer ska kunna förbättras. Förhoppningsvis leder enkäten till att 

människor som tidigare valt eller inte brytt sig att bli blodgivare väljer att bli det. Att bli 

blodgivare och donera blod är viktigt för att blodbankens lager inte ska ta slut. Med dagens 

avancerade sjukvård kan blodbrist på sjukhusen leda till att människor som behöver blod för 

överlevnad inte kan få det eller att planerade operationer måste ställas in (Marantidou et.al, 

2007).

Syfte

Syftet var att undersöka vilka skäl som anges till att inte donera blod, samt undersöka om 

viljan att ge blod skiljer sig beroende på kön, ålder och om man har yrkes-/studieanknytning 
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till sjukvård. Syftet var också att undersöka vilka faktorer potentiella blodgivare anger som 

motiverande till att donera blod. 

Frågeställning

1. Vilka skäl anger respondenterna till att inte vara blodgivare?

2. Finns det någon skillnad beroende på kön, ålder och yrkes-/studieanknytning till sjukvård 

gällande viljan att bli bloddonator? 

3. Vilka faktorer som respondenterna anger vara mest motiverande till att bli blodgivare?

METOD 

Forskningsdesign

Den valda forskningsdesignen är en kvantitativ tvärsnittstudie där datainsamlingen 

genomfördes via enkäter. Denna undersökningsmetod valdes för att få ett mer generellt svar 

med en större urvalsgrupp samt för att kunna framföra ett deskriptivt resultat (Polit & Beck, 

2012).

Undersökningsgrupp 

Inklusionskriterierna för att få delta i studien och besvara enkäten, var personer som enligt 

blodcentralens kriterier -(bilaga 1), får bli blodgivare, men i nuläget inte är det. De ska vara 

mellan 18-60år, friska och väga minst 50kg. De får inte ha någon blodsmitta som exempelvis 

HIV eller hepatit. Inte haft någon tropisk sjukdom eller bott många år i länder där det finns 

tropiska sjukdomar, samt inte haft ett intravenöst missbruk utanför sjukvården. För blodgivare 

eller de som skulle vilja bli det finns det även andra tillfälliga kriterier som kan leda till att 

personen inte får donera blod under en viss tid. När denna tid har passerat är personen 

välkommen tillbaka som blodgivare. Tillfälliga kriterier är till exempel om personen rest i 

tropiska länder, har nya tatueringar eller piercingar, varit sjuk eller har haft en ny sexpartner. 

Denna grupp inkluderas i vår urvalsgrupp då dessa så småningom kommer att kunna donera 

blod och således bli blodgivare. 

Exklusionskriterierna för att delta i studien var således de som enligt blodcentralens kriterier -

(bilaga 1) inte får donera blod. De som redan är blodgivare exkluderades också. Eftersom 

enkäten endast spreds genom den social media Facebook, kunde endast medlemmar i 
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Facebook delta i enkäten. De som inte hade tillgång till den aktuella webbsidan exkluderas 

således också då de inte hade tillgång till webbsidan. Det externa bortfallet är omöjligt att 

beräkna då det inte går att räkna antalet personer som kan ha sett länken som spreds på 

webbsidan.

Totalt besvarades 90 enkäter, nio respondenter uppgav dock på fråga 1 att de inte uppfyller 

blodcentralens kriterier för att donera blod och blev således bortfallet. Ytterligare (n=2) 

svarade endast på de obligatoriska frågorna 1, 2, 3 och 4, dessa kunde inte räknas in i 

resultatet. Det totala interna bortfallet blev således (n=11), därav har (n=79) svar analyserats. 

Tabell 1 – Fördelning av kön bland respondenterna.

Kön n Procent

Kvinna 55 69,6%

Man 24 30,4%

Totalt 79 100%

Tabell 2 – Fördelning i ålder bland respondenterna. 

Ålder n Procent

18-30år 69 87,3%

31-40år 5 6,3%

41-50år 2 2,6%

51-60år 3 3,8%

Totalt 79 100%

Tabell 3 – Fördelning gällande sjukvårdsanknytning bland respondenterna. 

Sjukvårdsanknytning n Procent
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Ja 39 49,4%

Nej 40 50,6%

Totalt 79 100%

Datainsamlingsmetod

Datainsamlingen skedde genom en webbaserad enkät som utformats för att besvara studiens 

frågeställningar. Enkäten – (bilaga 2), hade sju frågor som startar med att fråga om 

respondenten sedan tidigare är blodgivare eller inte och om denne uppfyller blodcentralernas 

kriterier för att få donera blod - (bilaga 1). Där sorterade de som redan är blodgivare bort samt 

de som inte har någon möjlighet att donera blod och således inte tillhör inkluderingsgruppen, 

bortfallet. De resterande frågorna vände sig till de som inte är blodgivare, först efterfrågades 

kön, ålder och om sjukvårdsanknytning fanns. Därefter togs frågor om skälen till varför 

respondenten inte är blodgivare upp och vad som skulle vara mest motiverande för 

respondenterna till att bli blodgivare. Sammanfattningsvis besvarades frågeställning 1, (vilka 

skäl anger respondenten till att inte vara blodgivare?) av fråga 6 i enkäten. Respondenterna 

fick på denna fråga välja flera svarsalternativ. Frågeställning 2, (finns det någon skillnad 

beroende på kön, ålder och yrkes-/studieanknytning till sjukvård gällande viljan att bli 

bloddonator?) besvarades av frågorna 2,3,4 och 5 i enkäten. Respondenten fick värdera sin 

egen motivation på en visuell skala mellan 1 till 10, där 1 var minsta möjliga motivation och 

10 var störst tänkbara motivation. Frågeställning 3, (vilka faktorer som respondenterna anger 

vara mest motiverande till att bli blodgivare?) besvarades av fråga 7 i enkäten. Respondenten 

kunde även där välja flera svarsalternativ. I början av enkäten fanns det information om 

enkäten så att respondenten direkt fick ta del av vad enkäten handlade om och om denne då 

var villig att besvara enkäten. 

Procedur

Enkäten, (bilaga 2) utformades utifrån syftet och den förförståelse som fanns angående ämnet, 

i samråd med handledare och examinator. Sedan gjordes enkäten som en webbenkät på 

webbsidan Survey Monkey, från denna sida kunde en direktlänk till enkäten delas på 

författarnas personliga sidor på den sociala median Facebook. 
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När enkäten var skapad på webbsidan Survey Monkey, skickades den ut till fem oberoende 

personer som fick svara på enkäten och dela med sig av sina åsikter kring enkäten till 

författarna. Utfallet från pilotstudien föll sig väl och enkäten bedömdes kunna användas utan 

att några större korrigeringar gjordes. 

En kväll i mars 2013, lades webbenkäten ut på en av författarnas Facebook sida. Responsen 

blev god och under den kvällen och nästkommande dag kom totalt 64 svar in. Två av 

författarens ”Facebookvänner” valde själva att även de dela enkätlänken på sina sidor. 

Svarsfrekvensen följdes dagligen och efterföljande dagar inkom inga fler svar, så efter 

ytterligare några dagar delade den andra författaren också webblänken på sin Facebook sida. 

Ytterligare svar kom in under efterföljande dagar och efter att en till ”Facebookvän” delat 

enkäten på sin sida hade totalt 90 personer svarat på webbenkäten. Denna svarsfrekvens 

bedömdes som tillräckligt och författarna stängde länken för ytterligare svar. 

Dataanalys

För analys av den införskaffade datan användes dataprogrammet SPSS, samt för att kunna 

avgöra signifikansnivån användes ett p-värde (sannolikhet) på 0,05. Frågeställning 1 samt 3 

besvarades med deskriptiv analys för att få fram frekvensen. Frågeställning 2 analyserades 

med hjälp av Mann-Whitney U-test för att på så sett se om kön och sjukvårds anknytning 

påverkar förhållningssättet till att donera blod. Med Mann-Whitney U-test jämförs 

medelvärdet mellan två grupper av individer. För att se om ålder påverkade motivationen till 

bloddonation användes Kruskal-Wallis test, där istället flera grupper jämförs (Ejlertsson, 

2003).  

Etiska överväganden

Denna studie behövde inte genomgå etikprövning då den utfördes inom högskoleutbildning 

på grundnivå (SFS 2003:460). Enkäten var både helt frivillig och anonym. Innan start av 

enkäten så hade respondenten möjlighet att läsa ett informationsbrev om enkäten. 

Respondenten ansvarade själv för om denne ville svara på enkäten eller inte. Då den 

genomfördes i enskildhet behövde ingen hamna i en utlämnande situation. Respondenten 

kunde när som helst välja att avbryta enkäten. Personer under 18år avsågs inte delta i studien 

(SFS 2003:460). Det förekom några obligatoriska frågor men dessa handlade endast om ålder, 

kön och sjukvårdsanknytning och detta bedömdes inte strida mot några etiska riktlinjer enligt 

författarna. Resterande av enkätens frågor var frivilliga och respondenten kunde själv välja 
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om denne ville svara på frågorna. Frågorna som ställdes undveks att vara intima och beröra 

känsliga eller privata ämnen, men ändå ge bra resultat för studien. 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjukvården visa respekt för mänskliga 

rättigheter, kulturella rättigheter, till värdighet och till att behandlas med respekt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Det är därför av stor vikt att ingen respondent kommer känna 

skuld över att denne inte valt att donera blod. 

Forskning får enligt de forskningsetiska principerna inte utföras på bekostnad av 

individskyddskravet, vilket innebär att individen ska skyddas från psykisk skada och 

kränkning. Individskyddskravet innefattar fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Denna studien bedöms etiskt 

försvarbar då individskyddskravets fyra huvudkrav efterföljdes. Informations- och 

konfidentialitetskravet tillgodosågs då det i början av enkäten fanns information om 

anonymitet och frivilligt deltagande. Genom att respondenten själv kunde välja om denne 

ville svara på enkäten så gavs aktivt samtycke enligt samtyckeskravet. Nyttjandekravet 

tillgodosågs då materialet endast användes för forskning och sedan kommer kasseras 

(Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). 

RESULTAT

Skäl till att inte vara blodgivare 

Den orsak som respondenterna uppgav som vanligaste orsaken till att de inte går och donerar 

blod är att de ”tänkt på det men att det inte blivit av, 34,1 % (n=42). Därefter uppgavs ”annan 

orsak” som näst vanligaste orsaken till att inte donera blod, 18,7 % (n=23). De orsakerna som 

respondenterna då själva nämnt som orsaker var bland annat att det upplevs göra ont och att 

man är svårstucken, någon nämnde även ”Har blivit tillsagd att spara mina tunna kärl”. Flertal 

respondenter uppgav att de hade lågt blodvärde, eller att de åt någon form av läkemedel som 

de trodde, eller gjorde att de inte fick donera blod. Olika former av sjukdomstillstånd uppgavs 

även som orsak till att inte kunna donera blod. En respondent svarade bland annat ”Vacklande 

hälsa har gjort att jag känner att jag behöver "all styrka för mig själv"”. ”För tidskrävande och 

otillgängligt” samt ”rädd för nålar” hade lika många svar, 15,4 % (n=19). 7,3 % (n=9) svarade 

att de är ”rädda för att bli trötta”. Fem personer, 4,1 % (n=5), uppgav att de ”aldrig tänkt på 

det”, tätt efter kom alternativet ”rädd för att se blod” som fyra respondenter upp gav som en 
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orsak, 3,3 % (n=4). Endast två respondenter, 1,6 % (n=2), uppgav att de inte donerade blod på 

grund av religiösa skäl.

Tabell 4 - Skäl till att inte vara blodgivare.

n Procent

Tänkt på det men inte blivit av 42 34,1 %

Annan orsak 23 18,7 %

För tidskrävande och otillgängligt 19 15,4 %

Rädd för nålar 19 15,4 %

Rädd för att bli trött 9 7,3 %

Aldrig tänkt på det 5 4,1 %

Rädd för att se blod 4 3,3 %

Religiösa skäl 2 1,6 %

Totalt 123 100 %

Skillnad gällande motivationen till att bli blodgivare beroende på kön, 

yrkes-/studieanknytning till sjukvård eller ålder 

I jämförelser mellan de två könen visade det sig att det inte finns någon skillnad mellan kön 

och motivationen till att ge blod. Hypotesprövningen visade sannolikhet under 0.5 som gör att 

nollhypotesen behålls. Av de 79 personer som svarade fanns det ett varierande intresse till att 

donera blod. Det inkom svar mellan ett (min=1) och tio (max=10), Medianen bland männen 

hamnade på 5. Bland kvinnorna hamnade medianen något högre på 6. 

Det visade sig även att det inte heller fanns något samband mellan motivationen att donera 

och om det fanns sjukvårdanknytning. P värdet hamnade även här under 0.5 som gör att man 

behåller nollhypotesen. Även här inkom det svar mellan ett (min=1) och tio (max=10). Bland 

gruppen som hade någon form av sjukvårdsanknytning så hamnade medianen på 6. I gruppen 

som inte hade någon anknytning så blev medianen 5. 

Det finns heller ingen skillnad i motivationen till att donera blod beroende på ålder. P värdet 

visade sig hamna under 0.5 i det här fallet också. Som även i de andra två kategorierna hade 
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det även här inkommit svar mellan ett (min=1) och tio (max=10). I åldersgrupperna 18-30år, 

31-40år, & 41-50 år så hamnade medianen på 6. Medianen blev lite högre i åldersgruppen 51-

60år där den hamnade på 7.

Alternativ som skulle kunna motivera respondenten till att bli blodgivare

Det som flest uppgav som mest motiverande till att bli blodgivare var att ”få information om 

mina provsvar som till exempel kolesterol, infektionsparametrar m.m. 27,2 %, (n=42). Att få 

”ge blod på arbetstid” var även populärt 18,3 %, (n=31). ”Att blodbussen kommer till mig där 

jag är till exempel köpcentret, arbetsplatsen” hade också bra utfall 17,2 %, (n=29). 

”Ersättning i pengar” samt ”bättre tillgänglighet” hade lika utfall med 13 % (n=22). Tolv 

respondenter svarade att ”gåvor” var något som de ville ta emot vid bloddonation 7,1 % 

(n=12). Det minst populära svarsalternativet var ”en måltid efter blodgivningen” 4,1 % (n=7).

Tabell 5 - Faktorer som skulle kunna motiverande till bloddonation.

n Procent

Få information om mina provsvar som 

t.ex. kolesterol, infektionsparametrar

42 27,2 %

Ge blod på arbetstid  31 18,3 %

Att blodbussen kommer till mig där jag 

är t.ex. köpcentret, arbetsplatsen

29 17,2 %

Ersättning i pengar 22 13,0 %

Bättre tillgänglighet 22 13,0 %

Gåvor 12 7,1 %

En måltid efter blodgivningen 7 4,1 %

Totalt 169 100 %

13



DISKUSSION
Studien visar att den vanligaste orsaken till att respondenten inte blivit blodgivare är att de 

tillfrågade har tänkt på det men att det inte blivit av. Därefter uppgav respondenterna andra 

orsaker till att inte vara blodgivare. Det ansågs även vara för tidskrävande och otillgängligt. 

Det finns heller ingen skillnad i motivationen att donera blod gällande kön, ålder och om man 

har yrkes-/studieanknytning till sjukvården. Det som respondenterna uppgett som mest 

motiverande till och donera blod är att få svar på olika provsvar som till exempel kolesterol 

och infektionsparametrar. Ytterligare ett alternativ som graderades högt av respondenterna var 

att får donera blod på arbetstid.

Resultatdiskussion

Den vanligaste orsaken till att respondenten inte donerat blod är att de tillfrågade har tänkt på 

det men att det inte blivit av. En av orsakerna till det kan vara att det finns en okunskap bland 

befolkningen om hur, när och vilka som får donera blod. I denna studie såg författarna att 

flera uppgav att de trodde att de inte fick donera blod på grund av medicinering eller att de var 

rädda. Det skulle därför troligtvis behövas mer information till befolkningen så att fler får 

vetskap om hur det funkar att donera blod. 

Tidigare studier (Alsaied, 2012) visar att människor behöver informeras om att sjukvården är 

beroende av donerat blod. För att uppmärksamma samhällets invånare om detta har Dubey 

et.al, (2012) studie, visat att information i media är en bra metod för att locka personer till att 

gå och donera blod. Detta kan nu även ses ute i samhället då olika kampajer i media pågår. 

Detta anser författarna är bra då forskning visar att det behövs, människor blir 

uppmärksammade kring bloddonation i media och samhället. Förhoppningsvis leder det till att 

fler kommer på att de borde gå och donera blod. 

Respondenterna uppgav även att de tyckte att blodgivningen var för tidskrävande och 

otillgängligt. En orsak till att tillgängligheten ses som dålig kan vara den parkeringsbrist som 

råder vid sjukhuset och blodcentralen, i staden där författarna bor samt troligtvis även 

majoriteten av respondenterna. Sjukhuset ligger även relativt centralt i staden. Detta kan 

innebära att personer som inte har andra ärenden till centrum drar sig för att ta sig dit. 

Resultatet i denna studie visade som även nämns i liknande studier från Nederländerna, att 

respondentens ålder inte har någon betydelse för om denne vill bli bloddonator eller inte 
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(Lemmens et.al. 2009). Yrkes-/studieanknytning till sjukvård hade inte heller någon betydelse 

för motivationen till att donera blod. I Lemmens et.al (2009) studie hade man undersökt om 

utbildningsnivå påverkade motivationen och inte heller där kunde detta påvisas.

Det finns således ingen skillnad i motivationen kring att bli blodgivare beroende på ålder, kön 

eller om sjukvårdsanknytning fanns. Nguyen et.al (2008), skriver i sin studie från USA att 

olika sociala grupper har olika stark motivation till att bli blodgivare. Majoriteten av 

respondenterna var kvinnor, det hade varit önskvärt med en jämnare fördelning bland män 

och kvinnor. Dock visade det sig att det inte fanns någon större skillnad i motivationen att 

donera blod, kanske hade resultatet sett annorlunda ut om könsfördelningen hade varit 

jämnare. Tidigare studier visar på att kvinnor oftare har altruistiska skäl till att donera blod än 

män (Bani & Giussani, 2010). 

Åldersfördelningen bland respondenterna var dålig då nästan 90 % av de tillfrågade var i 

åldern 18-30år. Även här hade det varit önskvärt med en jämnare fördelning. Det hade varit 

intressant att se om motivationen såg annorlunda ut bland den äldre åldersgruppen. Som 

tidigare nämnt visar dock tidigare studier på att ålder inte har någon betydelse för viljan att 

donera blod (Lemmens et.al. 2009). Medianen hamnade dock högst i åldersgruppen 51 – 60 

år. Alternativet hade varit att enbart undersöka åldersgruppen 18-30år då majoriteten av 

respondenterna visade sig tillhöra denna åldersgrupp.

Gällande yrkes-/studieanknytning till sjukvården visade det sig att det var lika många av var 

som svarade på enkäten. Studier visar att attityder kring blodgivning har en avgörande roll i 

valet kring att bli bloddonator (Lemmens et.al. 2009). Personer med yrkes-/studieanknytning 

till sjukvården har troligtvis en bättre insyn och förståelse för bloddonation, då de med största 

sannolikhet möter detta i sitt arbete. Dessa personer får troligtvis en positivare inställning till 

bloddonation och blir mer motiverade till att själva bli bloddonatorer. 

Resultatet visar att ersättning vid bloddonation inte är det viktigaste för att gå och donera blod 

utan snarare att det ska vara lättillgängligt. Blodgivningen sker då främst av altruistiska skäl. 

Detta motsäger sig en studie från Litauen, där majoriteten donerar blod på grund av 

ersättningen som utgår vid bloddonationen Buciuniene et.al (2006). Även annan forskning 

visar att olika former av ersättning ger en högre andel blodgivare (Kim, 2013). I Sverige är 

olika former av ersättning kanske inte lika viktigt som det till exempel verkar vara i Litauen, 
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på grund av att de flesta invånarna har det ganska gott ställt och själva kan köpa sig vad de 

vill. I Litauen kanske invånare donerar blod för att de är i behov av den ersättning som utgår 

vid besöket. Givarna blir då kanske mindre motiverande till att donera blod på grund av 

altruistiska skäl, när de vet att de lika väl kan få ersättning för det. I Indien kunde det dock 

konstateras att frivilliga givare oftare återkom som blodgivare än de som fått ersättning 

(Choudhury & Tetali, 2007). Det verkar således vara så att det råder delade åsikter i frågan 

beroende på vart i världen studier genomförs.

Som flertalet tidigare studier (Bani & Giussani,2010), (Kasraian & Maghsudlu, 2012) & 

(Misje et. al, 2005), visar på så donerar majoriteten av blodgivarna blod på grund av 

altruistiska skäl. Detta ses även i denna studie där förutom att få svar på blodprover, praktiska 

saker som att själv slippa anstränga sig så mycket med tid och plats värderas högre. Att få 

svar på olika blodprover i samband med blodgivning är något som förkommer utomlands 

(Kasraian & Maghsudlu, 2012, & Marantidou et.al, 2007). Detta skulle enligt denna studie 

även uppskattas av bloddonatorerna i Sverige och möjligtvis motivera flera till att donera blod 

regelbundet. Det skulle även vara en ekonomisk insats, då det alltid tas blodprover på 

bloddonatorn vid bloddonationen (Geblod, 2013). Att då ta ytterligare ett rör som kan ge svar 

på till exempel kolesterolvärden, skulle kunna effektivisera vården, samt ge en nöjdare och 

oftare återkommande bloddonator. Dock kanske bloddonatorn efter besked om provsvaren vill 

ha ett läkarsamtal eller liknande. Genom att undersöka hur andra länder arbetar med detta och 

ta efter dem, skulle primärvården kunna avlastas, samt att blodcentralen förhoppningsvis får 

en återkommande blodgivare.

I denna studie anger en stor grupp att de skulle kunna tänka sig att donera blod på arbetstid 

samt att blodbussen kommer till ställen där många personer samlas till exempel köpcentrum 

och liknade. Som tidigare nämnt anses det vara otillgängligt att ta sig till blodcentralen. En 

lösning på detta skulle kanske därför vara att satsa mer på blodbussen, så att befolkningen 

slipper ta sig till blodcentralen. Regelbundna besök på köpcentrum samt större arbetsplatser, 

där chefer låter sina anställda donera blod på arbetstid, skulle enligt denna studie kunna bidra 

till en ökad frekvens av blodgivare. Ytterligare en åtgärd skulle kunna vara att ha mindre 

lokaler utanför centrum, som befolkningen kan gå till för att lämna blod. Även då slipper de ta 

omvägar för att lämna blod och fler skulle kanske bli mer motiverade till att få det gjort. Dock 

krävs lokaler och transporter för detta, men detta skulle istället kunna öka frekvensen av 
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bloddonationer och på så sätt löna sig. Togs frågan upp skulle kanske olika aktörer frivilligt 

ställa upp med olika moment i processen som krävs för att få det och fungera. 

Metoddiskussion

I denna studie ville författarna komma åt den gruppen som enligt blodcentralens kriterier -

(bilaga 1) får donera blod och således är friska. Då dessa kriterier är ganska omfattande var 

det svårt att på ett tydligt, enkel och konkret sätt nå ut med detta till urvalsgruppen. Det blev 

mycket text att förmedla till respondenterna och all relevant information kom inte med. 

Risken med mycket text är respondenterna inte orkar läsa och därför missar viktig 

information. De synds tydligt i svaren att alla inte läst den information som gavs i början av 

enkäten, samt att ett flertal själva nämnt att det finns flera kriterier än de som nämnts. Detta 

ledde till att författarna fick in en del material från respondenter som egentligen inte tillhörde 

urvalsgruppen. Materialet valdes ändå i detta fall att tas med i studien, då det dels inte fanns 

tid för någon kompletterande datainsamling, samt att denna grupp bedömdes vara så liten att 

det inte hade någon avgörande påverkan på resultatet. Det skulle möjligen vara frågeställning 

1 som kunnat få ett missvisande resultat, på grund av att respondenten uppgett andra orsaker, 

där majoriteten uppgett sin orsak till att inte kunna donera blod. Där hade de istället kunna 

valt något av de andra alternativen, som på så sätt hade fått ett högre antal svar. Pilotstudien 

som utfördes innan enkäten skickades ut var troligtvis för liten då detta inte 

uppmärksammades där. Det genomfördes inte heller någon test för validiteten eller 

reabiliteten då det ansågs finnas för lite tid för detta.

Författarna valde att använda sig av en webbenkät som lades ut på den egna Facebooksidan 

och skulle spridas därifrån. Idag är internet en självklar del av vår vardag och datainsamling 

med hjälp av internet blir allt vanligare (Henricson, 2012). Den sociala median Facebook 

bedömdes vara så pass utbredd att detta inte utgjorde något problem att sprida enkäten där. 

Den aktuella urvalsgruppen som undersöktes bedöms finnas på den sociala median. 

Nackdelen med att dela enkäten på Facebook var att båda författare hade en någorlunda 

liknade vänkrets på Facebook. Detta ledde till att enkäten inte spred sig så bra som önskat 

utanför vänkretsen. Majoriteten av respondenterna förväntades därför vara kvinnor mellan 18-

30 år, samt det förmodas vara en överproportionerlig del med hög sjukvårdsanknytning. 

Antagandet om könsfördelning samt ålder visade sig stämma, dock visade det sig att det inte 

blev en högre andel med sjukvårdsanknytning, utan det föll sig vara hälften, hälften. 

Författarna var dock medvetna om att det fanns en risk för att detta skulle inträffa. I detta fall 
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tillhörde många personer urvalsgruppen och det gick inte att styra vilka som skulle svara på 

enkäten. Hade en mer specifik grupp efterfrågats till exempel sjukgymnaster eller liknade så 

hade ju endast de tillfrågats och det hade då varit lättare att styra urvalsgruppen. 

Ytterligare en nackdel med en webbenkät är att respondenten kan få svårt att få svar på frågor 

som denne har under tiden som enkäten besvaras. Mailadress till författarna fanns angivet i 

början av enkäten men många glömde nog bort detta samt orkade inte engagera sig i detta. 

Det fanns inte heller någon möjlighet att lämna egna kommentarer kring ämnet eller enkäten 

då det var en sluten enkät. Hade enkäten lämnats ut i pappersformat hade respondenten själv 

kunnat ta initiativ till att skriva ner åsikter och tankar eller om denne haft svårt att tyda någon 

fråga (Henricson, 2012).

I övrigt fungerade datainsamlingsmetoden med webbenkäter bra. Det var en enkel metod att 

få in många svar på relativt kort tid och det krävdes inte speciellt mycket tid eller engagemang 

från författarna. Den önskade minimigränsen på svar var inget problem att uppnå, upprepade 

påminnelser eller liknade behövde inte skickas ut, vilket annars kan kräva mycket tid. 

Respondenten kan genomföra enkäten tryggt i sitt hem eller på en plats som själv valts, vilket 

anses vara en fördel (Henricson, 2012). 

Slutsats

Att försöka göra blodgivningen mer lätttillgänglig skulle förhoppningsvis kunna öka antalet 

blodgivare, eftersom en tredjedel av de tillfrågade har tänkt på det, men att det inte blivit av. 

Även att ge mera information om blodgivning skulle troligtvis kunna motivera flera som nu är 

osäkra på om de får donera blod till att göra det. Att erbjuda bloddonatorerna svar på olika 

blodprover skulle troligtvis också öka chanserna för att flera personer ska bli återkommande 

bloddonatorer. Detta då majoriteten av de tillfrågade skulle se det som motiverande för att gå 

och donera blod.

18



REFERENSER 
Alsaied O, Bener A, Al-Mosalamani Y& Nour B. (2012). Knowledge and attitudes of health 

care professionals toward organ donation and transplantation. Saudi journal of kidney  

diseases and transplantation. 23(6),1304-10. doi: 10.4103/1319-2442.103585.

Bani, M., & Giussani, B,. (2010). Gender differences in giving blood: a review of the 

literature. Blood Transfusion. 8(4), 278-87. doi: 10.2450/2010.0156-09. 

Buciuniene, I., Stonienë, L., Blazeviciene, A., Kazlauskaite, R. & Skudiene, V. (2006). Blood 

donors´motivation and attitude to non-remunerated blood donation in Lithuania. BMC Public  

Health, 6(166), 1-8.

Choudhury, LP. & Tetali, S. (2007). Ethical challenges in voluntary blood donation in Kerala, 

India. Journal of medical ethics. 33(3),140-2.

Dubey, A., Sonker, A., Chaurasia, R. & Chaudhary, R. (2012). Knowledge, attitude and 

beliefs of people in North India regarding blood donation. Blood Transfusion. 20,1-7. doi: 

10.2450/2012.0058-12.

Ejlertsson, G. (2003). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.

Gahrton, G. & Juliusson, G. (red.) (2012). Blodets sjukdomar: lärobok i hematologi. (1. uppl). 

Lund: Studentlitteratur.

Geblod.nu. (2012). Hämtad 14 november, 2012, från http://geblod.nu/bli-blodgivare/kan-du-

ge-blod 

Geblod.nu. (2013). Hämtad 27 april, 2013, från http://geblod.nu/fakta/blodhantering/

Gustafsson, B., Hermerén, G. & Petterson, B. (2011) God forskningssed. (Vetenskapsrådets 

rapportserie, nr 1:2011). Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 17 maj, 2013, från 

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningss

ed+2011.1.pdf

Henricson, M. (red.) (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.

19

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23245709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chaurasia%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23245709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sonker%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23245709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dubey%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23245709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tetali%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17329382
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Choudhury%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17329382
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Giussani%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20967170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bani%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20967170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nour%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23168874
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Al-Mosalamani%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23168874
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bener%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23168874
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alsaied%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23168874


Kasraian, L. & Maghsudlu, M. (2012). Blood donors' attitudes towards incentives: influence 

on motivation to donate. Blood Transfusion, 10(2), 186-90. doi: 10.2450/2011.0039-11

Kim, SI. (2013). Neuroscientific model of motivational process. Frontiers in psychology. 

4(98) doi: 10.3389/fpsyg.2013.00098

Lang, H., Fan, X., Zhou, X., Zhang, L., Yin, R., Maciejko, J.,… West, L.J. (2010). Induction 

of Human Blood Group A Antigen Expression on Mouse Cells, Using Lentiviral Gene 

Transduction. Hum Gene Ther, 21(7), 877–890. doi: 10.1089/hum.2008.089

Lemmens, K.P.H., Abraham, C., Ruiter, R.A.C., Veldhuizen, I.J.T., Dehing, C.J.G, Bos, A.E. 

& Schaalma, H.P. (2009). Modelling antecedents of blood donation motivation among non- 

donors of varying age and education. British Journal of Psychology, 100, 71-90.

Marantidou, O., Loukopoulou, L., Zervou, E., Martinis, G., Egglezou, A., Fountouli, P.,…

Maniatis, A. (2007) Factors that motivate and hinder blood donation in Greece. Transfusion 

medicine. 17(6),443-50.

Misje, A.H., Bosnes, V., Gåsdal, O. & Heier, H.E. (2005). Motivation, recruitment and 

retention of voluntary non-remunerated blood donors: a survey-based questionnaire study. 

Vox Sanguinis. 89, 236-44.

Nguyen, D., Devita, D., Hirschler, N. & Murphy E. (2008). Blood donor satisfaction and 

intention of future donation. Transfusion. 48(4), 742-8. doi: 10.1111/j.1537-

2995.2007.01600.x 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for  

Nursing Practice. (7th ed.). Philadelphia PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins.

SBU. (2010) Tidig och riktad ultraljudsundersökning efter fysiskt trauma. Hämtad 19 januari, 

2013, från 

http://sbu.se/upload/Publikationer/Content0/3/Tidig_riktad_ultraljudsundersokning_fysiskt_tr

auma_201003.pdf

Sand, O. (2007). Människokroppen: fysiologi och anatomi. (2. uppl.) Stockholm: Liber.

20

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maniatis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18067648
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fountouli%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18067648
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Egglezou%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18067648
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martinis%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18067648
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zervou%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18067648
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Loukopoulou%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18067648
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marantidou%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18067648
http://dx.doi.org/10.1089%2Fhum.2008.089
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=West%20LJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maciejko%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yin%20R%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20X%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fan%20X%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lang%20H%5Bauth%5D


SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. Hämtat 17 maj, 2013, från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-37om-etikprovning_sfs-2003-460/

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 16 

januari, 2013, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf 

SOSFS (2009:29) Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter. Hämtad 

28 mars, 2013 från http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-29

Svensk sjuksköterskeförening. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 20 

januari, 2013, från http://www.swenurse.se/PageFiles/2582/SSF%20Etisk%20kod%20t

%20webb2.pdf 

Transfusionsföreningen. (2012) Blodverksamheten i Sverige 2011: omfattning, kvalitet och 

säkerhet. Hämtad 12 januari, 2013, från http://www.transfusion.se/wp-

content/uploads/2012/08/Blodverksamheten-i-Sverige-2011.pdf 

21



Bilaga 1.
Blodcentralens kriterier för att ge blod

• Är 18-60 år

• Är frisk

• Väger minst 50 kilo

• Har giltig ID-handling

• Förstår och talar svenska

• Har svenskt personnummer

Har varit ute och rest eller bott utomlands?

Besökt tropiska områden fria från malaria

Vänta 4 veckor.

Besökt malariaområde

Vänta 6 månader.

Besökt malariaområde och även varit bosatt dina första 5 år i malariaområde

Vänta 3 år efter utresa innan du blir blodgivare.

Varit bosatt mer än 5 år i följd där Chagas sjukdom finns (i Syd- och Mellanamerika, 

inklusive Mexiko)

Får inte ge blod.

Har varit sjuk eller behandlats för någon sjukdom?

Haft svår förkylning eller annan akut infektionssjukdom

Varit frisk i 2 veckor (i vissa fall längre tid).
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Haft allergiska besvär

Svårighetsgraden är avgörande. Rådgör med personalen.

Genomgått mindre kirurgiskt ingrepp

Vänta 1-4 veckor.

Genomgått större kirurgiskt ingrepp

Vänta 6 månader.

Fått blodtransfusion

Vänta 6 månader.

Har haft vissa tropiska sjukdomar, t.ex. malaria och Chagas sjukdom

Får inte ge blod.

Är eller har varit smittad med gulsot (hepatit B eller C), HIV eller HTLV I+II

Får inte ge blod. Har du haft hepatit B och är immun får du i vissa fall ge blod.

Hur ser sexlivet ut?

Haft ny sexpartner

Vänta 3 månader.

Haft samlag med person som har utsatts för risk för blodsmitta

Vänta 12 månader.

Haft samlag i utbyte mot pengar, droger eller annan ersättning

Vänta 12 månader.

Är man och har haft sexuellt umgänge med en annan man

Vänta 12 månader.
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Tatuering, piercning eller andra riskhändelser?

Blivit tatuerad

Vänta 6 månader.

Blivit piercad (håltagning)

Vänta 6 månader.

Varit utsatt för blodsmittorisk, t.ex. stickskada eller blodstänk från person med känd 

eller misstänkt blodsmitta

Vänta 6 månader.

Har injicerat narkotika, anabola steroider, tillväxthormon eller något annat preparat, 

om det inte har skett inom sjukvården

Får inte ge blod.

Graviditet

Vänta 9 månader efter förlossningen.
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Bilaga 2.
Enkäten

Hej!

Vi är två sjuksköterskestudenter som undersöker nu i vårt examensarbete skälen till varför 

personer inte vill bli blodgivare. Detta för att få en ökad förståelse över vad som skulle kunna 

motivera människor till att bli blodgivare och hur dagens blodgivarrekrytering möjligen skulle 

kunna förbättras. För att delta så ska du inte vara blodgivare. Det är frivilligt att delta men vi 

skulle vara mycket tacksamma om du har lust att svara på några frågor angående detta. 

Allt deltagande är helt anonymt. Vid frågor tveka inte att höra av er till oss på mail…… Tack 

för ditt deltagande! 

1. För att få donera blod behöver man från blodcentrales sida uppfylla några kriterier. Du 

måste vara mellan 18-60år, väga minst 50kg och vara frisk. Du får inte ha någon 

blodsmitta, inte ha bott många år i tropiska länder där det finns tropiska sjukdomar 

och inte missbrukat intravenöst med nålar utan för sjukvården.

Skulle du utifrån dessa kriterier kunna bli bloddonator.

Ja

Nej

Om du svarat nej och inte uppfyller dessa kriterier får du inte bli bloddonator. Du 

uppfyller då inte heller studiens urvalskriterier, tack för din medverkan!

2. Är du 

Kvinna

Man

3. Hur gammal är du?
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- 18-30år

- 31-40år

- 41-50år

- 51-60år

4. Arbetar eller studerar du med anknytning till sjukvården?

Ja

Nej

5. Hur hög är din motivation till att bli blodgivare? 

Gradera på en skala mellan 1-10, där1 är inte alls motiverad och 10 mycket  

motiverad.  

6. Vad finns det för skäl till att du inte är blodgivare?

Det är tillåtet att välja flera alternativ

Rädd för nålar

Religiösa skäl

För tidskrävande och otillgängligt 

Rädd för att bli trött

Aldrig tänkt på det

Rädd för att se blod

Tänkt på det, men aldrig blivit av

Annan orsak 
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7. Skulle något/några av nedanstående alternativ kunna motivera dig att bli blodgivare? 

Välj de för dig mest motiverande skälen, flera alternativ går bra.

Ersättning i pengar (till exempel 100kr)

Gåvor 

En måltid efter blodgivningen

Ge blod på arbetstid

Bättre tillgänglighet 

Att blodbussen kommer till mig där jag är t.ex. köpcenter, arbetsplatsen.  

Få information om mina provsvar som till exempel kolesterol, infektionsparametrar m.m
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