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Abstrakt 

Bakgrund: Sjukvården är i ständigt behov av blod och bloddonation har under senaste åren 

minskat. En viktig uppgift för blodcentraler är att rekrytera nya blodgivare. Forskning på 

gymnasieelevers inställning till blodgivning saknas. Syfte: Att undersöka gymnasieelevers 

inställning till blodgivning och deras anledningar till att donera och att inte donera. Könsskillnader 

ska också utredas. Syftet är också att utreda vad dem vet om blodgivning. Metod: Etthundra 

fyrtiofem gymnasieelever från Uppsala och Stockholm besvarade en enkät inriktad på bloddonation. 

Resultat: Endast 22,1% visste vad som krävdes för att donera blod. Majoriteten av 

gymnasieeleverna ansåg att det var bra med bloddonation. Hälften ville donera blod (52,4%). Den 

främsta anledningen att donera blod var att vilja hjälpa andra. Stick- och blodrädsla var den främsta 

anledningen till att inte donera blod. Främsta anledningen att inte donera blod för männen var 

ointresse (21,8%). Medicinska skäl var en viktig anledning för kvinnor att inte donera blod (19,1%). 

Slutsats: Kunskapen hos gymnasieelever angående bloddonation är bristfällig. Gymnasieelever 

anser att bloddonation är bra. Gymnasieelever vill donera blod för att hjälpa andra, och väljer att 

inte donera blod på grund av att de har stickrädsla och är rädda för blod. Anledningar till att donera 

blod är liknande mellan män och kvinnor, medan anledningarna till att inte donera blod har stor 

spridning.  

Nyckelord: Gymnasieelever, bloddonation, inställning, åsikter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Background: Health care is in constant need of blood and blood donation during the last few years 

has declined. An important task for blood centers is to recruit new donors. There’s a lack of 

research on high school students' attitudes towards blood donation. Objective: To examine high 

school students' attitudes towards blood donation and their reasons for donating and not donating. 

Gender differences will also be investigated. The aim is also to investigate what they know about 

blood donation. Method: One hundred forty-five high school students from Uppsala and Stockholm 

answered a questionnaire focused on blood donation. Results: Only 22.1% knew what was required 

to donate blood. The majority of high school students felt that it was good with blood donation. 

Half wanted to donate blood (52.4 %). The main reason to donate blood wanted to help others. 

Needle phobia and fear of blood was the main reason not to donate blood. Main reason for not 

donating blood for men was lack of interest (21.8 %). Medical reasons were an important reason for 

women not to donate blood (19.1 %). Conclusion: The knowledge of high school students about 

blood donation is flawed. High school students believe that blood donation is good. High school 

students want to donate blood to help others, and chooses not to donate blood because of their 

needle phobia and fear of blood. Reasons to donate blood are similar between men and women, 

while reasons for not donating blood is widespread. 

Keywords: High school students, blood donation, attitudes, opinions. 
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Bakgrund 

Blodets betydelse 

Den mänskliga kroppen är i konstant behov av blod. Blod används för att transportera ämnen som 

syre, näringsämnen, signalämnen, hormoner och avfallsprodukter. Blodet reglerar även pH värdet 

och temperaturen i kroppen. En annan viktig uppgift som blodet har är att upprätthålla homeostas, 

balans inom kroppen. Blodet delas upp i två kategorier; blodplasma och röda blodkroppar. 

Blodplasma består i största delen av vatten, men även proteiner och andra ämnen som elektrolyter 

och avfallsämnen. De röda blodkropparna består av vita blodceller, blodplättar och en stor mängd 

röda blodceller. De röda blodceller har till uppgift att transportera syre med hjälp av proteinet 

hemoglobin. Vita blodceller är ett samlingsnamn på flera olika celler vars huvuduppgift är att 

bekämpa infektioner, och eftersom de saknar hemoglobin så kan de inte transportera syre. 

Blodplättarna hjälper till att förhindra stora blodförluster genom att täppa till sår och stimulerar 

koagulering av röda blodceller (Tortora & Derrickson, 2006; Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2009). 

Benmärgen producerar de röda blodkropparna. Röda blodceller har en överlevnadstid på ungefär 

fyra månader och kroppen producerar konstant nya röda blodceller. Flera hormoner påverkar 

blodproduktionen, där erytropoetin ökar produktionen av röda blodkroppar (Tortora & Derrickson, 

2006). Anemi heter det när det är en reducerad mängd blod i cirkulation i kroppen. Anledningarna 

att kroppen har blodbrist kan vara brist på järn, vitamin B12 och folsyra, som kan åtgärdas med 

hjälp av kostkorrigeringar. När röda blodceller bryts ner snabbare än vad kroppen klarar av att 

producera nya kallar man det hemolytisk anemi, vilket orsakas av olika parasiter, missbildningar 

eller läkemedel (McEvoy & Shander, 2013; Sandersen, Finne-Grønn & Dagestad, 2009; Tortora & 

Derrickson, 2006). Cytostatika, strålning eller stora infektioner kan skada benmärgen vilket leder 

till aplastisk anemi (Sandersen, Finne-Grønn & Dagestad, 2009; Tortora & Derrickson, 2006). 

Kroppen förlorar blod under kirurgiska operationer (Bruun, Dørve & Nerdahl, 2009). När 

bröstrekonstruktionskirurgi genomförs så förlorar kroppen 0,25 till 0,70 g blod för varje timme 

operationen pågår (Lymperopoulos, Sofos, Constantinides, Koshy & Graham, 2013). Vid öppen 

prostatektomi är den ungefärliga blodförlust 900 ml (Lee, Park, Cho, Park & Yeo, 2014). Av 

kvinnor som genomgick hysterektomi behövde ungefär 77 % behandling för blodbrist under 

operationen. Ungefär 48 % behövde behandling för blodbrist efter operationen (Brookfield, 

Butwick, Goodnough & Lyell, 2013). Vid operation kan patienter få ett tillskott av erytropoetin för 

att minska risken för att få en postoperativ anemi (Lee, Park, Cho, Park & Yeo, 2014). Trots att 
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Figur 1. Fördelningen av blodgrupper i Sverige 2014 

robotassisterad operation ger mindre blodförlust än öppen kirurgi, behövs det lika ofta behandling 

för blodbrist under operationen oavsett vilken kirurgisk metod som används (Ficarra et al., 2013). 

Även efter operation med robotassisterad lapratomi behövs det ibland ges behandling för blodbrist 

(Pugh, Parekattil, Willis, Stifelman, Hemal & Su, 2013). 

Om blodbristen blir för svår kan sjukvården vara tvungna att genomföra en blodtransfusion för att 

snabbt öka de röda blodcellerna (McEvoy & Shander, 2013; Nygaard, 2009; Larsson, 2007: 

Johansson, Stissing, Bochsen & Ostrowski, 2009). Blod är det biologiska material som människor 

lättast kan dela med andra människor, trots att det finns olika antigener som skiljer blod åt. Det är 

två olika antigener som avgör vilken typ av blodgrupp en person har. A-antigen och B-antigen. 

Dessa gör att en person kan antingen ha A, B, AB eller 0 blod, där 0 blod inte har någon av dessa 

antigener. Även en annan antigen avgör om blodet är Rh positivt eller Rh negativt. Det kan uppstå 

blodproppar om en person med Rh negativt blod för en tranfusion med Rh positivt blod. Detta ger 

möjlighet till åtta olika blodgrupper. Blodtransfusioner räddar flera tusen liv varje år (Tortora & 

Derrickson, 2006). Den vanligaste blodgruppen i Sverige presenteras i figur 1 (GeBlod.nu. (2014a). 

Blod som doneras delas upp i de komponenter som blodet består av (Nygaard, 2009; Tortora & 

Derrickson, 2006). Det delas upp i erytrocyter, trombocyter, flytande plasma och leukocyter. 

Leukocyter används inte för att det kan uppstå allergiska reaktioner hos patienten som får 

transfusionen. Erytrocytkoncentrat transfunderas för att behandla en brist på röda blodkroppar. 

Trombocytkoncentrat transfunderas för att behandla en brist på blodplättar. Personer kan också 

donera endast plasma där plasman skiljs från blodkropparna och resten av blodet ges direkt tillbaka 

till kroppen. Denna plasma frys direkt och används för att framställa proteiner. Dessa proteiner 

används sedan för att behandla personer med 

blödarsjukan (Larsson, 2007). Utförliga prover 

genomförs på det donerade blodet för att säkerställa 

att blodet inte är kontaminerat av olika smittor, som 

hepatitvirus och HIV (Nygaard, 2009).  

Ett alternativ till att använda donerat blod inför 

operationer är att använda patientens egna blod som 

doneras 6 veckor innan operationen, så kallad 

autologous blodtransfusion (Tortora & Derrickson, 2006). Patienter som genomgått öppen 

hjärtkirurgi har färre komplikationer om de får autologous blod transfusion (Oz et al., 2013). Vissa 

inom Jehovah’s vittne tillåter dialys och autologous blodtransfusioner (Woolley & Smith, 2007). 

Jehovah’s vittne är en kristen grupp som är mest känd inom sjukvården för att de inte tar emot 
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blodtransfusion. De stödjer detta på tre stycken från bibeln, vilket de anser är Guds sanna ord. Om 

en från Jehovah’s vittne få en blodtransfusion, skulle den förlora Jehovah’s välsigne och deras 

möjlighet till evigt liv. Detta skapar etiska och juridiska problem för sjukvårdspersonal. Vad som är 

tillåtet och inte tillåtet är individuellt för personer som tillhör Jehovah’s vittne. (Woolley & Smith, 

2007). 

Bloddonation i en internationell kontext 

I Iran nekades ungefär 26 % av blodgivarkåren att donera blod. Ungefär 11 % av dessa fick ett 

permanent förbud att donera blod. Några anledningar till att personer nekades var abnormalt 

blodtryck, Hb värde, mediciner och utlandsresa (Birjandi, Gharehbaghian, Delavari, Rezaie & 

Maghsudlu, 2013). En stor mängd forskning har genomförts på blodprodukter, men konstgjort blod 

har inte lyckats producerats än (Nwogoh, Aigberadion, & Nwannadi, 2013; Nygaard, 2009). 

Blödning och anemi ökar dramatiskt kostnaden för vården. Även vårdtiden blir längre för andra 

sjukdomar om patienten även har anemi (McEvoy & Shander, 2013). 

I Brasilien uppskattas att endast 1,9 % av befolkningen donerar blod. Detta ger ungefär 3,5 miljoner 

enheter blod som doneras varje år, när ett idealt antal skulle vara 5,7 miljoner enheter. Det 

uppskattas att det kommer att råda en akut brist på en miljon enheter år 2030 (de Souza, Silva & 

Costa, 2013). Enligt Simon (2002) misslyckades det frivilliga donationsprogrammet i USA att bidra 

med blod från 1970-talet fram till 1990-talet. New York’s blodbank har under denna tid varit tvugna 

att importera blod från Europa. Bloddonation ökade dock med 17 % mellan 1997 och 2001, inte 

räknat med den ökningen som skedde med attacken den elfte September 2001 (Simon, 2002). 

Ungefär 12,6 miljoner enheter doneras varje år i USA från ungefär 8 miljoner donatörer. Endast 3 

% av befolkning donerar blod ungefär 1,6 gånger per år. Bloddonationsprocessen har blivit mer 

komplex, vilket har lett till en förlust av blodgivare som inte kan uppfyllla de strängare kraven 

(Davey, 2004). Bloddonation i världen har inte ökat de senaste åren, och på vissa ställen har 

bloddonation minskat. I Spanien är detta ett akut problem. År 2011 donerades det mindre än 40 

gånger per 1000 invånare (Martin-Santana & Beerli-Palacio, 2012). Av den statestik som finns 

förbrukas 7000 enheter blod årligen i Nigeria. Majoriteten av dessa tillhör familjemedlemar som 

donerat blod. Mindre än 5 % av det blod som Nigerias blodbanker tillhandhar kommer från 

frivilliga blodgivare utan anknytning till patienten (Nwogoh, Aigberadion, & Nwannadi, 2013). 

Vid akut blodbrist i blodbanker anordnas kampanjer för att extra blodgivare ska donera blod 

(Davey, 2004; Martin-Santana & Beerli-Palacio, 2012). Att rekrytera blodgivare är ett stort problem 

för blodbanker (Clowes & Masser, 2011; Nwogoh, Aigberadion, & Nwannadi, 2013; Hyde, Masser, 
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Terry & White, 2008). För att kunna möta den ökade efterfårgan på blod måste kontinuerligt arbete 

ske för säkerställa att rekrytreringskampanjer är effektiva. Under de senaste tre decenierna har 

flertalet studier genomförts i flera olika länder för att undersöka inställning till bloddonation och 

motiveringar till att donera blod (Abdel Gader et al., 2011). Forskningen har identifierat flera 

sociodemografiska, organisatoriska och psykologiska faktorer som påverkar personers villighet att 

donera blod. Tidigare forskning har fokuserat på rekrytering av blodgivare, men problemet med att 

behålla blodgivare har fått ett ökat intresse. Ett ökat antal studier har vissat vikten av psykologiska 

faktorer för att förklara, förutse och främja bloddonation, där förståelsen av beteendet av 

återkommande blodgivare är den viktigaste och den svåraste (Hyde et al., 2008). Om endast 5 % 

fler av förstagångendonatorer skulle fortsätta att donera skulle blodbankernas lager öka med 2,5 %. 

I framtiden kommer framsteg inom marknadsföring, psykologi och elektroniska tjänster påverka 

rekruteringsstrategier (Reich et al., 2006). 

Bloddonation; upplevelser och motivationer 

Majoriteten av blodgivare känner sig lugna under bloddonation, men ungefär 7 % upplever ångest 

vid blodgivningen. Ungefär 96 % mådde bra efter blodgivningen, men några blodgivare mådde 

riktigt dåligt. Smärta vid venpunktion upplevs som hanterbar. Stickfobi är dock inte ett stort 

problem för blodgivare. Det var fler av förstagångendonatorer som fick komplikationer efter 

blodgivningen än de som regelbundet donerar blod. Gott bemötande skapar en lugn och bra 

bloddonation. Ungefär 97 % av alla blodgivare upplever att vårdpersonalen är tacksamma för att de 

donerar blod, vilket förstärker den goda upplevelsen av att donera blod. Trots att majoriteten av 

blodgivarna upplever att de har bemöts väl behöver vårdpersonalen förbättra bemötande, framförallt 

mot unga som donerar blod för första gången eftersom blodgivning är en ny upplevelse som kan 

uppfattas skrämmande. Majoriteten av yngre blodgivare upplever att vårdpersonalen inte ger dem 

tillräckligt med uppmärksamhet efter blodgivningen. Yngre blodgivare anser att väntetiden innan 

bloddonationen är för lång. Äldre personer är mer övertygade om att de skulle donera blod igen 

(Vavic et al., 2012). Att bli nekad att donera blod vid ett tillfälle minskar chansen att en person 

återkommer för att donera blod. Detta för att det stör mönstret av att donera blod, och det är också 

störande att man blivit klasifierad som att man inte duger att donera blod. Förväntan att en person 

ska få donera blod minskar också om den blivit nekad att donera blod. Nekande till att donera ökar 

den emotionella påfrestningen (Hillgrove, Doherty & Moore, 2012). Förstagångendonatorer är den 

grupp som upplever mest obehag, rädsla och osäkerhet om de skulle donera blod igen (Bulajic et 

al., 2012). Det kommer alltid finnas en rädsla i samhället om att få fel blodtransfusion eller en 

blodsmitta (Lee et al., 1998). 
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Flera motivationsfaktorer anges för att donera blod. Förstagångendonatorer och återkommande 

donatorer har liknande motivationsfaktorer. Närliggande bloddonationslokaler är den främsta 

motivationsfaktoren för att donera blod. Andra starka faktorer är alturism, kollektivism och att 

hjälpa egna vänner och familj. En del uppgav att de donerade blod efter att en vän, familjemedlem 

eller de själva hade mottagit en blodtransfusion. En liten mängd donatorer anger att de donerar blod 

för att få ett socialt gott anseende (Hillgrove, Doherty & Moore, 2012; Sinclair et al., 2010; Bednall 

& Bove, 2011). Många bloddonatorer anger att pliktkänsla är en motiverande faktor för att donera 

blod. Marknadsföring är också något som motiverar blodgivare att gå och donera blod, då är 

direktmarknadsföring, antingen via mass media och blodbuss det mest effektiva. Flertalet olika 

typer ersättningar anges som motivationsfaktorer. Gratis hälso undersökning, pengar, vetskapen av 

blodgrupp, ledigt från skola eller jobb, gåvor eller erkännande från inkassobolag är några av de 

främsta incitamenten (Bednall & Bove, 2011). 

”Välvilja hypotesen” konstaterar att blodgivare donerar blod för den sköna känslan av att hjälpa till, 

inte för att hjälpa till (Ferguson, Taylor, Keatley, Flynn & Lawrence, 2012). Många blodgivare 

anger att de under en lång tid gått och funderat på att donera blod, men att det krävdes en speciell 

händelse för att donera första gången. Uppmuntran av andra, akut efterfrågan från blodbanker eller 

lätt tillgänglighet och möjlighet är saker som gör att folk börjar donera blod första gången. Att 

donera blod anses vara en aktivitet som friska personer bör göra, och att vara blodgivare stärker 

individens identitet som en hälsosam person (Hillgrove, Doherty & Moore, 2012). Patienter som 

genomfört autologous blodtransfusion anser att läkaren rekommenderade det som den främsta 

anledningen till att genomföra det. Andra starka anledningar är rädsla för infekterat blod och att få 

fel blodtransfusion. Majoriteten anger att de är beredda att betala stora summor för att genomgå 

autologous blodtransfusion. Autologous transfusion uppfattas som en försäkring att det fanns blod 

vid behov (Lee et al., 1998). Endast 20 % av förstagångendonatorer donerar blod igen inom sex 

månader av första blodgivningen, och 40 % av förstagångendonatorer återvänder någon gång 

(Reich et al., 2006). 

Efter elfte September genomfördes flera olika kampanjer för att rekrytera blodgivare. Att få en tröja 

som betalning anses vara en dålig strategi för att öka motivationen att donera blod. Annan materiell 

ersättning bedöms vara lika ineffektiv. Ett rekryteringsmeddelande som tilltalade blodgivarens 

empati är nästan 20 % mer effektiv än ett meddelande som tilltalade blodgivarens självkänsla. 

Rekrytering som sker ansikte mot ansikte är tre gånger mer effektiv än rekrytering som sker via 

telefonsamtal (Reich et al., 2006). Att implementera motiverande samtal ökar inställningen till att 

donera blod för personer som slutat donera blod, ökar den positiva inställningen till blodgivning och 



6 

 

Figur 2. Antal donerade påsar Figur 3. Antal som donerat blod minst en gång per år 

Figur 4. Antal blodgivare som donerat senaste fem åren Figur 5. Antal nyregistrerade blodgivare 

ökar även självkänslan. Motiverande samtal ökar också mängden blodgivare som återkommer och 

donerar blod inom tolv månader. Under motiverande samtal utredes att det som hindrade blodgivare 

att återkomma för att donera blod är rädsla för komplikationer av bloddonation, att blodgivaren är 

svårstucken och oro vid bloddonation. Andra anledningar är rädsla för smärta, svårighet att hitta tid 

för att donera blod och risken att nekas att donera. Ett motiverande samtal hjälper blodgivare med 

rädsla att hantera komplikationer av bloddonation, ångest för att blodgivaren är svårstucken och oro 

vid bloddonation (Sinclair et al., 2010).  Efter att en person har fått avslag för att donera blod är det 

viktigt med bra kommunikation om varför nekandet skett och att personen fortfarande är viktig för 

blodcentraler. Även strategier för att underlätta donationsmöjligheter som fler öppettider och 

bloddonationscentrum behövs för att både få tillbaka blodgivare och rekrytera nya blodgivare. För 

att kunna rekrytera nya blodgivare är det viktigt att sjukvården minskar omkostnaderna, både 

ekonomiskt och emotionellt, som blodgivarna lägger ut (Hillgrove, Doherty & Moore, 2012). 

Bednall & Bove (2011) undersökte vilka de främsta anledningarna donatorer och icke-donatorer 

inte donerade blod. Den främsta anledningen är att de inte anser att tiden finns att donera och 

okunskap på vilken mängd blod som doneras (Bednall & Bove, 2011). En kartläggning över vad  
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universitetsstudenter i USA vet om blodgivning visar att en stor mängd studenter inte vet tillräckligt 

om bloddonation (Batiha & Al Bashtawy, 2013). Att bloddonation inte är en högt prioriterad 

verksamhet är en annan vanlig anledning till att inte donera blod.  

Sveriges situation 

Enligt GeBlod.nu (2013) ökade antalet tappade enheter blod, antal blodgivare som donerat minst en 

gång per år och antalet nyregistrerade blodgivare från 2006 till 2009. Antal tappade enheter blod 

ökade med 7 %, antal blodgivare som donerat minst en gång per år ökade med 5 % och 

nyregistrerade blodgivare ökade med 4,3 %. Efter denna ökning har antalet för alla stadigt sjunkit 

fram till och med 2011, och samtidigt minskade den totala blodgivarkåren med nästan 14000 

personer. Antalet tappade enheter blod har sjunkit med 3,5 %, antal blodgivare som donerat minst 

en gång per år har sjunkit med 3,5 % och nyregistrerade blodgivare har sjunkit med 7 %. Under 

2011 gjordes 51 stycken blodgivningar per tusen invånare i Sverige, vilket motsvarar ungefär fem 

procent. År 2012 donerades ungefär en halv miljon blodpåsar, varav nästan samtliga användes inom 

vården. För en trygg blodförsörgning behöver blodgivarekåren utökas. Se figur 2 till 5. 

Under 2012 i Uppsala donerade fler män (15,4%) än kvinnor blod. Men det är fler kvinnor som 

anmäler sig för att donera blod, 31,6 % fler kvinnor än män. Fler kvinnor än män klarar dock inte av 

att uppfylla kraven för blodgivning. Under 2011-2012 var det ca 33 % av kvinnorna och ca 6 % av 

männen som blev nekade att donera blod. Främsta anledningarna till detta var ett för lågt 

hemoglobinvärde och för lite järn i blodet (M. Östlund, Leg. Biomedicinsk analytiker, 13 maj 

2013). 

Svenska regler 

Det finns flera regler som styr bloddonation. Personer måste vänta fyra veckor för att donera blod 

efter att de genomgått mindre kirurgiska ingrepp eller besökt tropiska områden fria från malaria. 

Vid användandet av läkemedel eller vaccination och när man behandlats av tandläkare eller 

tandhygienist måste man rådfråga personalen. När man är sjukskriven måste man vänta tills 

sjukskrivningsperioden är slut. Vid ny sexpartner är väntetiden tre månader. Sex månader måste 

personer vänta när den blivit tatuerad, fått en piercing, behandlats med akupunktur, genomgått 

större kirurgiska ingrepp, fått blodtransfusion, besökt malariaområde eller varit utsatt för 

blodsmittorisk. När en person har haft samlag med person som har utsatts för risk för blodsmitta, 

haft samlag i utbyte mot ersättning eller är man och har haft sexuellt umgänge med en annan man 

måste man vänta tolv månader. Efter graviditet, avbruten graviditet eller missfall måste man vänta 
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lika lång tid som man var gravid. Om man injicerat narkotika, anabola steroider eller andra preparat 

utanför sjukvården, eller har haft vissa tropiska sjukdomar får man inte donera blod. Även om man 

har eller har haft gulsot, HIV eller HTLV I+II får man inte donera blod, i vissa fall får man donera 

blod om man är immun mot hepatit B. Personer som donerar måste vara mellan 18 till 60 år, vara 

frisk vid bloddonationstillfället, väga minst 50 kg, ha giltig ID-handling, förstå och tala svenska och 

ha svenskt personnummer (GeBlod.nu, 2014b). 

Majoriteten, om inte all, forskning angående blodgivares inställning till och motivationsfaktorer är 

bedriven på vuxna. Men unga vuxna har inte inkluderats. Eftersom unga vuxna har precis fyllt 18 

år, eller snart fyller 18 år, är denna population den som har möjligheten att donera mest blod. Unga 

vuxna är ofta friskare vilket också ökar möjligheten att kunna donera. Sveriges blodgivarcentraler 

innehar inte tillräcklig kunskap vad gäller att utveckla rekryteringsmetoder för unga vuxna. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever är inställda till blodgivning och utreda 

möjliga skillnaderna mellan kvinnor och män. Syftet är också att undersöka om gymnasieelever 

som är behöriga att donera blod är blodgivare eller vill donera blod. Ett tredje syfte är också att 

beskriva vilken den främsta anledningen till att donera blod eller varför de inte skulle donera blod. 

Därutöver är syftet också att utvärdera om huruvida gymnasieelever har kunskap angående vad som 

krävs för att bli blodgivare. 

Frågeställningar 

1. Vilken inställning har tredje årets gymnasieelever till att donera blod? 

2. Är det någon skillnad på inställningen mellan kvinnliga och manliga elever? 

3. I vilken utsträckning vill gymnasieelever donera blod? 

4. Hur stor andel myndiga tredjeårets gymnasieelever är blodgivare? 

5. Vilken är den främsta orsaken till att tredje årets gymnasieelever skulle donera blod? 

6. Vilken är den främsta orsaken till att tredje årets gymnasieelever inte skulle donera blod? 

7. Är det någon skillnad mellan kvinnliga och manliga elevers motiv att donera blod? 

8. Känner gymnasieelever till vad som krävs för att få donera blod? 

Metod 

Design 

Studiedesignen för detta arbete är en deskriptiv och komparativ tvärsnittsstudie. 
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Urval 

Urvalet bestod av 145 elever från fyra olika gymnasieskolor i Uppsala och Stockholm. En lista på 

samtliga gymnasieskolor om uppfylde inkulsionskriterierna sammanställdes där program och 

huruvida skolan är kommunal eller fristående angavs. Från denna lista valdes skolorna ut för att en 

så stor spridning mellan programmen som möjligt skulle uppnås. I Uppsala valdes tio 

gymnasieskolor ut och 52 gymnasieskolor i Stockholm. Dessa skolor kontaktades om de ville delta i 

denna studie. Skolorna valdes ut av bekvämlighetsskäl. En gymnasieskola från Uppsala och tre 

gymnasieskolor från Stockholm svarade att de ville delta. Alla andra gymnasieskolor i Uppsala och 

27 gymnasieskolor från Stockholm ville inte delta eftersom de inte ville belasta eleverna med fler 

enkäter. Resterande gymnasieskolor gick inte att få något svar ifrån. Eleverna som besvarade 

enkäten gick på programen vård och omsorg (1), ekonomi (1), natur- och samhällsvetenskap (1), 

naturvetenskap (3) och samhällsvetenskaplig (1).  

Exlusionskriterier på gymnasieskolorna var att det talades ett annat språk än svenska som främsta 

språk av eleverna och om de inte har en fungerande hemsida. Även om majoriteten av eleverna i 

klassen var helt eller delvis utländska var ett exlusionskriterie. Dessa kriterier utreddes med hjälp av 

kommunernas hemsidor, även skolornas hemsidor och vid behov kontakt med skolorna. 

Anledningen till att klasser eller gymnasieskolor med majoriteten med utländska elever togs med är 

för att studiens syfte var att undersöka svenska gymansieelevers åsikter och inställningar. Enkäten 

och följebrevet var på svenska och misstolkningar skulle kunna uppstå beroende på hur bra 

språkkunskaperna var bland dem utländska studenterna. Elever i dessa skolor och klasser kommer 

troligen inte att få donera blod i Sverige inom kort eftersom det krävs svenskt medborgarskap 

(GeBlod.nu, 2014). 

Externt bortfall 

Insamlingen av enkäter från gymnasieskolan i Uppsala skede inte av författaren. Dessa enkäter 

användes, trots oklart från vilket program eller bortfallet. Samtliga elever som utfrågades valde att 

besvara enkäten när dem frågades. 

Internt bortfall 

I tre av enkäterna som samlades in i Uppsala hade testpersonen inte fyllt i den andra sidan. Av de 

116 enkäter som samlades in i Stockholm var det två enkäter där andra sidan inte hade fyllts i, och 
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en enkät där kön inte angavs. De enkäter som endast var delvis ifyllda användes endast de frågor 

som var besvarade. 

Datainsamlingsmetod 

En klassrumsenkät utvecklades med 11 frågor fördelade på två sidor med fokus på inställningar till 

och åsikter om blodgivning. Detta var efter att utgått från Albashtaw & Batiha (2013) och Martin-

Santana & Beerli-Palacio (2012) frågor när enkäten konstruerades. Frågeområderna var 

motivationer till blodgivning, psykologiska hinder till blodgivning, lockelser till blodgivning, 

medvetenhet om blodgivning och kunskap om blodgivning. 

Första, femte, och elfte frågorna var dikotoma frågor. Tredje, fjärde, sjunde, åttonde, nionde och 

tionde frågorna var multivals frågor. Andra och sjätte frågorna var öppna frågor där deltagarna 

kunde ange deras ålder och antal gånger de hade donerat blod. Sjunde och åttonde frågorna hade 

också ett öppet svaralternativ där deltagaren kunde ange en egen kommentar (Polit & Beck, 2008). 

Första frågan frågade om vilket kön deltagaren hade och använde nominalskala. Femte och elfte 

frågan hade ja och nej alternativ, ena frågan om de hade donerat blod och den andra frågan om de 

varit inne på hemsidan GeBlod.nu, och använde nominalskala. Tredje frågan frågade om deltagaren 

inställning till bloddonation rankat från mycket bra till mycket dåligt och använde ordinalskala. 

Sjunde och åttonde frågorna berörde anledningar till att donera blod och anledningar till att inte 

donera blod, och använde nominalskala. Fjärde, nionde och tionde frågorna hade svarsalternativen 

ja, nej och vet ej och avände nominalskala. Fjärde frågan frågade om deltagaren ville donera blod, 

nionde frågan om dem visste vad som krävs för att donera blod och tionde frågan om de visste vart 

dem skulle gå för att donera blod, och nominalskalan användes för dessa frågor. För andra och 

sjättre frågorna mätes i kvotskala (Polit & Beck, 2008). 

Efter att enkäten framställts så har den testats på tre personer. Testpersonerna rekryterades via 

sjuksköterskeprogrammet, studenter från termin ett, under höst terminen 2013. Personer som innan 

sommaren tagit studenten efterfrågades för att komma så nära målgruppen som möjligt. Två stycken 

anmälde sig som frivilliga att testa enkäten. Därefter utfrågades en annan person som gick första 

ring på gymnasiumet. Efter första testet så var det några estetiska kompletteringar som gjordes för 

att enkäten skulle bli enklare att läsa. De estetiska ändringarna var radavståndet ökades, Uppsala 

Universitets loga på första sidan och i vilken ordning frågorna ställdes ändrades. Även några 

svaralternativ behövdes korrigeras eftersom de var svåra att förstå. De två återstående testerna gav 
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endast några små detaljer som behövdes korrigeras per testperson. Följebrevet, samtliga 

frågeställningar och svarsalternativ uppfattades som tydliga. 

Samtliga enkäter kodades för att skydda deltagarnas identiteter. Enkäterna kodades efter vilken 

skola enkäterna hade samlats ihop ifrån och vilket program de kom ifrån. Totalt användes sex 

tecken för varje enkäts kod, fyra bokstäver och två siffror. De två första bokstäverna användes för 

att definera vilken skola och de två andra bokstäverna användes för programmet. Efter detta så 

användes siffror för att urskilja enkäterna, från 00 upp till 99. 

Tillvägagångssätt 

Om en gymnasieskola inte svarade på förfrågande inom en månad så kontaktades rektorn på 

aktuella skolan via telefon. Om inget svar gjordes en påminelse en vecka senare tills ett svar kunde 

skaffas. Efter förfrågan om att delta i denna studie svarade ansvarig från en frigymnasieskolan i 

Uppsala meddelade endast att 29 enkäter kunde hämtas från deras kansli. 

Allra först besöktes en kommunal skola i nordvästra Stockholm. Där besöktes en klass från vård 

och omsorgsprogrammet. Efter detta så bokades det tid att besöka en kommunal skola i södra 

Stockholm. Två lärare hade svarat på förfrågan om att delta i denna studie. En klass från 

samhällsvetenskapliga programmet och en klass från ekonomi programmet. Väl där så uppgav en 

till lärare intresse att inkludera sin klass i studien. Detta var en klass från det samhällsvetenskapliga 

och naturvetenskapliga programmet. Därefter så besöktes en friskola i centrala Stockholm. Två 

lärare ville delta i denna studie och tre klasser från naturvetenskapliga programmet besvarade 

enkäten. 

Under besvarandet av enkäten var det endast en som frågade vad som menades med uppfattning i 

fråga tre i enkäten. Det förklarades då vad som menades med frågan och förklaringen accepterades. 

Det var tre personer som frågade om de kunde ange flera alternativ för frågorna sju och åtta. De fick 

godkännande att ange flera svar om det var flera alternativ som var relevanta.  

Efter att samtliga elever hade besvarat så avsattes en tid för att eleverna skulle kunna ställa frågor 

om blodgivning, universitetstudier och sjuksköterkseprogrammet. Många frågor uppkom hur 

blodgivning gick till och hur det påverkade blodgivaren. Några frågor angående studier på 

universitet nivå ställdes också. 

Forskningsetiska överväganden 
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Tabell 1. Sociodemografiska parametrar av 

respondenterna, n=145 

All forskning som bedrivs på människor ska enligt lag granskas av en etisk kommitté. Undantag 

från detta är att är uppsatser som skrivs av studenter på universitet eller högskola (SFS, 

2003:615). Rektorer och lärare på utvalda gymnasieskolor godkände studiens genomförande. 

Studenten bar hela tiden ansvaret för att studien utformades och bedrevs med de etiska riktlinjerna 

som var utformade (A. Höglund, docent i etik, 24 sep 2008). 

Enligt CODEX (2014a) säger Lagen om etikprövning att om barn som förstår vad forskningen 

innebär och som har fyllt 15 år skall delta i studien kan samtycke hämtas från barnet och det behövs 

därmed inte hämtas från vårdshavarna. Barn defineras som omyndiga. Trots att det anses vara 

svårare att erhålla adekvat informerat samtycke från barn (CODEX, 2014a), har detta inte varit ett 

problem eftersom deltagarna i denna studie snart blir myndiga eller hade redan blivit myndiga. 

Information om syftet med forskningen, vilken  

metod som kommer att användas, att samtliga 

deltagarna deltog konfidentisiellt, vem som stod 

bakom studien och att deltagande var helt frivilligt 

och att dem kunde när som helst avbryta 

deltagandet delades ut i samband med enkäten (A. 

Höglund, docent i etik, 24 sep 2008; CODEX, 

2014b). 

Dataanalys 

Till frågan ”Vilken inställning har tredje årets 

gymnasieelever till att donera blod?” användes 

beskrivnade statestik. För frågan ”Är det någon 

skillnad på inställningen mellan kvinnliga och 

manliga elever?” användes Variansanalys 

(ANOVA). På frågan ”I vilken utsträckning vill 

gymnasieelever donera blod?” användes 

beskrivande statestik. Till frågan ”Hur stor andel 

myndiga tredjeårets gymnasieelever är 

blodgivare?” användes Chi-2 test. För frågan 

”Vilken är den främsta orsaken till att tredje årets 

gymnasieelever skulle donera blod?” användes 

Åldersgrupp (medianålder) 17-21(18) 

  

n 
Procent 

Kön 
  

 

Män 
55/145 
37,9% 

 

Kvinnor 
89/145 
61,4% 

 

Obesvarat 
1/145 
0,7% 

Program 
  

 

Samhällsvetenskapligaprogrammet 
8/145 
5,5% 

 

Samhälls- och 
Naturvetenskapligaprogrammet 

24/145 
16,6% 

 

Naturvetenskapligaprogrammet 
38/145 
26,2% 

 

Ekonomiprogrammet 
22/145 
15,2% 

 

Vård- och Omsorgsprogrammet 
24/145 
16,6% 

 

Oklart 
29/145 
20,0% 

Område 
  

 

Nordvästra Stockholm 
24/145 
16,6% 

 

Centrala Stockholm 
38/145 
26,2% 

 

Södra Stockholm 
54/145 
37,2% 

 

Uppsala 
29/145 
20,0% 

Skoltyp 
  

 

Kommunal 
78/145 
53,8% 

 

Friskola 
67/145 
46,2% 
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Tabell 2. Gymnasieelevers inställning till blodgivning, 

n=145 

beskrivande statestik. På frågan ”Vilken är den främsta orsaken till att tredje årets gymnasieelever 

inte skulle donera blod?” användes beskrivande statestik. Till frågan ”Är det någon skillnad mellan 

kvinnliga och manliga elevers motiv att donera blod?” användes Variansanalys (ANOVA). För 

frågan ”Känner gymnasieelever till vad som krävs för att få donera blod?” användes beskrivande 

statestik. Det signifikanta p-värdet sattes vid 0,050. Datan analyseradess med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. 

Resultat 

Sociodemografisk information kan utläsas ur tabell 

1. Totalt 145 gymnasieelever deltog i denna studie. 

Åldersintervallet för de svarande var 17 till 21 år 

(medianåldern var 18 år). Förhållandet mellan män 

(n=55) och kvinnor (n=89). Majoriteten av 

deltagarna kom från ett samhällsorienterande 

program (37,3%), sedan kom naturvetenskapliga 

program (26,2%) och sist kom yrkesinriktande 

program (16,6%). Totalt 20,0% av deltagarna 

kunde inte kartläggas från vilket program de kom 

ifrån. De flesta deltagarna kom från Stockholm 

(80,0%), resterande kom från Uppsala (20,0%). 

Tredje årets gymnasieelevers inställning till att 

donera blod 

Vad gymnasieelever tycker om blodgivining anges 

i tabell 2. Strax över hälften av deltagarna tycker 

att blodgivning är mycket bra med (55,9%). 

Därefter ansåg deltagarna att bloddonation var 

ganska bra (32,4%). En liten del ansåg att det 

varken var bra eller dåligt (8,3%). Ett fåtal ansåg att bloddonation var ganska dåligt eller mycket 

dåligt (5,5% respektive 1,4%). 

 

 

  

n 
Procent 

Mycket bra 
81/145 
55,9% 

 
Män 

30/55 
54,6% 

 
Kvinnor 

50/89 
56,2% 

Ganska bra 
47/145 
32,4% 

 
Män 

16/55 
29,1% 

 
Kvinnor 

31/89 
34,8% 

Varken bra eller dåligt 
12/145 

8,3% 

 
Män 

7/55 
12,7% 

 
Kvinnor 

5/89 
5,6% 

Ganska dåligt 
3/145 
5,5% 

 
Män 

0/55 
0,0% 

 
Kvinnor 

3/89 
3,4% 

Mycket dåligt 
2/145 
1,4% 

 
Män 

2/55 
3,6% 

 
Kvinnor 

0/89 
0,0% 
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Tabell 3. Fördelning om gymnasieelever vill donera blod och frekvensen av blodgivare, 

n=145 

Skillnad på inställningen mellan kvinnliga och manliga elever 

Det var ingen signifikant skillnad mellan manliga och kvinnliga gymnasieelevers inställning till 

bloddonation (ANOVA=2,198, df2=142, P=0,346) som redovisas i tabell 2. Ungefär 54,6% av 

männen och 56,2% av kvinnorna ansåg att det var mycket bra att donera blod. Av männen var det 

ungefär 29,1% och av kvinnorna var det 34,8% som ansåg att det var ganska bra med att donera 

blod. Ungefär 12,7% av männen och 5,6% av kvinnorna ansåg att det var varken bra eller dåligt 

med att donera blod. Av kvinnorna var det 3,4% som ansåg att det var ganska dåligt med att donera 

blod och av männen var det 3,6% som ansåg att det var mycket dåligt att donera blod. 

Gymnasieelevers vilja 

att donera blod 

Hälften av deltagarna 

ville donera blod 

(52,4%). Ungefär 35,2% 

var osäkra på om de 

ville donera blod. Det 

var 11,7% som inte ville 

donera blod, tabell 3. 

Andel blodgivare 

bland myndiga 

tredjeårets 

gymnasieelever  

Endast 5,5% av 

deltagarna hade donerat 

blod tidigare. Det var 

ingen signifikant 

skillnad mellan antalet 

manliga och kvinnliga 

gymnasieelever 

( 2=0,625, P=0,429), 

tabell 3. 

  

Vill donera 
blod 

Vill inte 
donera 

blod 
Vet ej 

Har 
donerat 

blod 

 
 

n 
Procent 

n 
Procent 

n 
Procent 

n 
Procent 

Totalt av alla gymnasieprogram, 
n=145 

76/145 
52,4% 

17/145 
11,7% 

51/145 
35,2% 

8/145 
5,5% 

 

Män 
23/55 
41,8% 

9/55 
16,4% 

23/55 
41,8% 

2/55 
3,6% 

 

Kvinnor 
53/89 
59,6% 

8/89 
9,0% 

28/89 
31,5% 

6/89 
6,7% 

Samhällsvetenskapligaprogrammet 
       

 

Män 
4/55 
7,3% 

1/55 
1,8% 

11/55 
20,0% 

1/55 
1,8% 

 

Kvinnor 
10/89 
11,2% 

0/89 
0,0% 

6/89 
6,7% 

0/89 
0,0% 

Naturvetenskapligaprogrammet 
       

 

Män 
10/55 
18,2% 

3/55 
5,5% 

3/55 
5,5% 

0/55 
0,0% 

 

Kvinnor 
15/89 
16,9% 

3/89 
3,4% 

3/89 
3,4% 

2/89 
2,2% 

Ekonomiprogrammet 
        

 

Män 
1/55 
1,8% 

4/55 
7,3% 

8/55 
14,5% 

0/55 
0,0% 

 

Kvinnor 
6/89 
6,7% 

0/89 
0,0% 

3/89 
3,4% 

2/89 
2,2% 

Vård- och Omsorgsprogrammet 
       

 

Män 
2/55 
3,6% 

0/55 
0,0% 

1/55 
1,8% 

0/55 
0,0% 

 

Kvinnor 
11/89 
12,4% 

2/89 
2,2% 

8/89 
9,0% 

2/89 
2,2% 

Oklart 
        

 

Män 
6/55 

10,9% 
1/55 
1,8% 

0/55 
0,0% 

0/55 
0,0% 

 

Kvinnor 
11/89 
12,4% 

3/89 
3,4% 

8/89 
9,0% 

0/89 
0,0% 
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Tabell 4. Anledningar till att 

gymnasieelever skulle donera blod, 

n=145 

Den främsta orsaken till att tredje årets gymnasieelever skulle donera blod 

89,7% av deltagarna ansåg att den främsta anledningen till att donera blod var att de ville hjälpa 

andra, tabell 4. Därefter var materiel ersättning den främsta anledningen till att donera blod (8,3%). 

Vet ej och annat var de svarsalternativen som kom på tredje plats (2,8%). Sist så var det 2,1% som 

ansåg att gott socialt anseende var det viktigaste med att donera blod. Kommentarerna som hade 

skrivits under Annat var följande.  

Välvilja: ”Hjälpa familjen.” och ”Forskning.”. 

Okunskap: ”Om det skulle ge possitiva häslo effekter?”. 

Övrigt: ”En kombination av ovanstående anledningar.”. 

Främsta orsaken till att tredje årets gymnasieelever inte 

skulle donera blod 

De främsta anledningarna till varför gymnasieelever inte skulle 

donera blod presenteras i tabell 5. Den främsta anledningen till 

att inte donera blod var stick- eller blodrädsla (29,7%). Därefter 

kom medicinskt skäl, vet ej och har ej tid som svarsalternativ 

(17,2%, 16,6% respektive 15,2%). Ointresse var nästa 

svarsalternativ som angavs (8,3%). Ingen angav att de skulle 

hindras för att donera blod av religiösa skäl. Det var 12,4% som 

angav ett eget alternativ. Kommentarerna som hade skrivits 

under Annat var följande. 

Okunskap: ”Vet inte mycket om vad det innebär.”, ”Vet inte 

hur man går tillväga”, ”Osäker om efter effekter.”, ”Har ingen 

koll på ämnet över huvudtaget.”, ”Inte bra för sin egen hälsa?”, 

”Rädsla för vad mina gener skulle kunna användas till.” och 

”Okunskap.”. 

Ointresse: ”Orkar ej.”. 

Medicinska skäl: ”Jag väger under 50 kg, får man donera blod 

då?”, ”Att det kan vara skadligt att donera blod?”, ”Tatuering.”, ”Överkänsliga armveck!!!!” och 

”Lågt blodtryck/lätt för att svimma.”. 

 

n 
Procent 

Vill hjälpa andra 
130/145 

89,7% 

 

Man 
 

44/55 
80% 

 

Kvinna 
 

86/89 
96,6% 

Materiel ersättning 
12/145 

8,3% 

 

Man 
 

8/55 
14,6% 

 

Kvinna 
 

4/89 
4,5% 

Gott socialt anseende 
3/145 
2,1% 

 

Man 
 

1/55 
1,8% 

 

Kvinna 
 

2/89 
3,6% 

Vet ej 
 

4/145 
2,8% 

 

Man 
 

2/55 
3,6% 

 

Kvinna 
 

2/89 
2,3% 

Annat 
 

4/145 
2,8% 

 

Man 
 

3/55 
5,5% 

 

Kvinna 
 

0/89 
0,0% 
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Tabell 5. Anledningar till att 

gymnasieelever inte skulle donera blod, 

n=145 

Övrigt: ”Personliga skäl.”, ”Det nuvarande blodgivningssystemet.”, ”Stränga regler som inte 

tillåter.”, ”Det finns ingen anledning till att inte ge blod för mig.” och ”Donerar gärna så ingen av 

ovanstående.”. 

En respondent hade även skrivit detta i slutet av sin enkät.  

”Jag tror att det finns många homo- och bisexuella personer 

som skulle vilja lämna blod men som inte får. Har man haft 

sex med en person av samma kön de senaste 12 månaderna 

så får man inte lämna blod även om man är helt frisk och fri 

från sjukdomar. Det tycker jag är dåligt och det borde 

finnas någon lösning som gör att personer som har sex  

med personer av samma kön borde kunna lämna blod. 

Blodet som lämnas kanske bara behöver kontrolleras lite 

extra.” 

Eventuella skillnader mellan kvinnliga och manliga elevers 

motiv att donera blod 

Det fanns en signifikant skillnad mellan kön och anledningar till 

att donera blod (ANOVA=20,961, df2=150, P=0,00) som visas i 

tabell 4. Det fanns en signifikant skillnad mellan kön och 

anledningar till att inte donera blod (ANOVA=6,798, df2=144, 

P=0,010) enligt tabell 5. Av männen var det 80% av männen 

och av kvinnorna var det 98,6% som ansåg att viljan att hjälpa 

andra var den främsta anledningen till att donera blod (tabell 4). 

Ungefär 14,6% av männen och 4,5% av kvinnorna ansåg att 

materiel ersättning var den främsta anledningen till att donera 

blod. Det var endast tre deltagare som ansåg att gott socialt 

anseende var viktigt (1,8% av männen och 2,3% av kvinnorna). 

Fyra deltagare var osäkra på varför de skulle donera blod (3,6% 

av männen och 2,3% av kvinnorna), och fyra deltagare som 

ville ange ett svarsalternativ med egna ord (5,5% av männen 

och en som inte uppgav sitt kön). Det var fler kvinnor än män som inte skulle donera blod för stick- 

och blodrädsla (42,7%) (tabell 5). Ungefär lika många män som kvinnor skulle inte donera blod 

  

n 
Procent 

Stick-/Blodrädd 

 

43/145 
29,7% 

 
Man 

 

5/55 
9,1% 

 
Kvinna 

 

38/89 
42,7% 

Har inte tid 

 

22/145 
15,2% 

 
Man 

 

10/55 
18,2% 

 
Kvinna 

 

11/89 
12,4% 

Ointresserad 

 

15/145 
10,4% 

 
Man 

 

12/55 
21,8% 

 
Kvinna 

 

3/89 
3,4% 

Religiösa skäl 

 

0/145 
0,0% 

 
Man 

 

0/55 
0,0% 

 
Kvinna 

 

0/89 
0,0% 

Medicinska skäl 

 

25/145 
17,2% 

 
Man 

 

8/55 
14,6% 

 
Kvinna 

 

17/89 
19,1% 

Vet ej 

 

24/145 
16,6% 

 
Man 

 

10/55 
18,2% 

 
Kvinna 

 

14/89 
15,7% 

Annat 

 

18/145 
12,4% 

 
Man 

 

9/55 
16,4% 

 
Kvinna 

 

9/89 
10,1% 
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Tabell 6. Översikt på gymnasieelevers kunskap angående blodgivning, n=145 

eftersom dem inte har tid (18,2% av männen och 12,4% av kvinnorna). Främsta anledningen för 

män att inte donera blod var av ointresse (21,8% av männen och 3,4% av kvinnorna). Fler kvinnor 

än män skulle inte donera blod för medicinska skäl (19,1% av kvinnorna och 14,6% av männen) 

och osäkra på anledning (15,7% av kvinnorna och 16,6% av männen) (tabell 5). Lika många män 

som kvinnor valde att lämna en kommentar (16,4% av männen och 10,1% av kvinnorna).  

Gymnasieelevers kunskap om vad som krävs för att få donera blod 

Ungefär 22,1% av deltagarna angav att de visste vad som krävdes för att donera blod. Ungefär 

hälften av deltagarna visste vart man skulle gå för att donera blod (50,4%). Endast 9,7% hade 

besökt hemsidan GeBlod.nu tidigare, tabell 6. 

 

 

Vet vad 
som 

krävs 

Vet inte 
vad som 

krävs 

Osäker på 
vad som 

krävs 

Vet vart 
man ska gå 

Vet inte 
inte vart 

man ska gå 

Varit inne 
på 

GeBlod.n
u 

Inte varit 
inne på 

GeBlod.nu 

 
 

N 
Procent 

n 
Procent 

n        
Procent 

n 
Procent 

n 
Procent 

n 
Procent 

n 
Procent 

Totalt av alla gymnasieprogram, 
n=145 

32/145 
22,1% 

60/145 
41,4% 

48/145 
32,4% 

73/145 
50,4% 

67/145 
46,2% 

14/145 
9,7% 

126/145 
86,9% 

 

Män 
8/55 

14,5% 
28/55 
50,9% 

17/55  
30,9% 

32/55 
58,2% 

21/55 
38,2% 

2/55 
3,6% 

51/55 
92,7% 

 

Kvinnor 
24/89 
27,0% 

32/89 
36,0% 

31/89  
34,8% 

41/89 
46,1% 

46/89 
51,7% 

12/89 
13,5% 

75/89 
84,3% 

Samhällsvetenskapligaprogrammet 
   

 
        

 

Män 
1/55 
1,8% 

7/55 
12,7% 

8/55     
14,6% 

12/55 
21,8% 

4/55 
7,3% 

1/55 
1,8% 

15/55 
27,3% 

 

Kvinnor 
4/89 
4,5% 

6/89 
6,8% 

6/89       
6,7% 

9/89 
10,1% 

7/89 
7,9% 

3/89 
3,4% 

13/89 
14,6% 

Naturvetenskapligaprogrammet 
   

 
        

 

Män 
3/55 
5,5% 

6/55 
10,9% 

7/55     
12,7% 

9/55 
16,4% 

7/55 
12,7% 

0/55 
0,0% 

16/55 
29,1% 

 

Kvinnor 
7/89 
7,9% 

3/89 
3,4% 

11/89   
12,4% 

14/89 
15,7% 

7/89 
7,9% 

6/89 
6,7% 

15/89 
16,9% 

Ekonomiprogrammet 
    

 
        

 

Män 
3/55 
5,5% 

8/55 
14,6% 

2/55       
3,6% 

7/55 
12,7% 

6/55 
10,9% 

0/55 
0,0% 

13/55 
23,6% 

 

Kvinnor 
4/89 
4,5% 

2/89 
2,3% 

3/89       
3,4% 

6/89 
6,7% 

3/89 
3,4% 

2/89 
2,2% 

7/89 
7,9% 

Vård- och Omsorgsprogrammet 
   

 
        

 

Män 
1/55 
1,8% 

2/55 
3,6% 

0/55       
0,0% 

3/55 
5,5% 

3/55 
5,5% 

1/55 
1,8% 

2/55 
3,6% 

 

Kvinnor 
7/89 
7,9% 

11/89 
12,4% 

2/89       
2,3% 

6/89 
6,7% 

14/89 
15,7% 

0/89 
0,0% 

20/89 
22,5% 

Oklart 
    

 
        

 

Män 
0/55 
0,0% 

5/55 
9,1% 

0/55        
0,0% 

1/55 
1,8% 

1/55 
1,8% 

0/55 
0,0% 

5/55 
9,1% 

 

Kvinnor 
2/89 
2,2% 

10/89 
11,2% 

9/89     
10,1% 

6/89 
6,7% 

15/89 
16,9% 

1/89 
1,1% 

20/89 
22,5% 
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Diskussion 

Endast 22,1% visste vad som krävdes för att donera blod. Eleverna tyckte att det var bra att donera 

blod och deras inställlning skilde sig inte mellan könen. Hälften ville donera blod (52,4%). Endast 

5,5% hade donerat blod tidigare. Den främsta orsarken till att vilja donera blod var ”Viljan att 

hjälpa andra”. Det var oftare kvinnor som stod för denna uppfattning. Stick- och blodrädsla var den 

främsta anledningen till att inte donera blod. Främsta anledningen att inte donera blod för männen 

var ointresse (21,8%). Det var fler kvinnor än män som inte ville donera blod av medicinska skäl.  

Resultatdiskussion 

Enligt Hillgrove, Doherty & Moore (2012) så är det många som går omkring och funderar på att 

donera blod. Resultatet på den här studien visar att 128 gymnasieelever i storstäderna Stockholm 

och Uppsala är positivt inställda till bloddonation. Bortsett från ett få tal som är negativt inställda 

till bloddonation och en del som inte hade någon speciell åsikt angående ämnet visar detta att 

ungdomar anser att det är bra att det finns möjlighet att donera blod. Oavsett varför man skulle 

donera blod så används donerat blod främst för medicinska behandlingar inom sjukvården 

(GeBlod.nu, 2013). 

Det är bra att över hälften av gymnasieeleverna vill donera blod. Detta visar att utöver att de som 

anser att det är bra att donera blod så vill de också delta i denna process. Ungefär en tredjedel var 

osäkra på om de ville donera blod vilket är en högre siffra än den som anges av Nwogoh, 

Aigberadion, & Nwannadi (2013). Bristen på kunskap kan vara en anledning till osäkerheten om att 

donera blod. 

Endast åtta gymnasieelever hade vid utfrågandet donerat blod tidigare. Att en liten del av 

målgruppen har donerat blod när en så stor del vill donera och är positiva inställda till bloddonation 

är förbluffande. Det angavs fler olika anledningar varför de inte skulle donera blod, och bortsett 

från de sex som inte besvarade frågan om anledning till att inte donera blod och de två som angav i 

kommentarer att det inte fanns en anledning till att inte donera. Enligt Joshua Daniel et al. (2014) 

var den främsta anledningen till att personer inte donerar blod var att de inte blev efterfrågade. Att 

blodcentraler inte skapar rekryteringskampanjer riktade specifikt mot gymnasieelever kan vara 

anledningen till att så få gymnasieelever donerar blod. Det kan vara så att många elever från de 

klasser som deltog i denna studie har nu efter studiens genomförande börjat donera blod. 

Den främsta anledningen till att inte donera blod var stick- och blodrädsla. Enligt Batiha & Al 

Bashtawy (2013) är det ungefär hälften av universitetsstudenter i USA som är rädda för infektion 
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och komplikationer efter donation och ungefär 44% som är rädda för smärtan relaterat till 

bloddonation. Sjukvårdspersonal måste bli bättre på att bemöta förstagångsgivare för att kunna ge 

blodgivare möjlighet att bearbeta sin rädsla. Ungefär 9,3% av förstagångsgivare i Serbien upplevde 

rädsla innan de donerade. Av återkommande blodgivare var det endast 1,5% som upplevde rädsla 

innan blodgivning (Vavic et al., 2012).  

Med kommentarer som ”Okunskap.”, ”Vet inte mycket om vad det innebär.”, ”Har ingen koll på 

ämnet överhuvudtaget.” och liknande uppvisas en bild av att gymnasieelever från storstäderna 

Stockholm och Uppsala inte har tillräckligt med kunskap om vad det innebär att donera blod. 

Förståelsen vad det innebär finns där, att det handlar om en process att få blodet ut ur ens kropp, 

men exakt hur det går till vet man inte och det kan skapa en oro. 

Några deltagare meddelade att de såg negativt på hur de nuvarande reglerna för bloddonation ser ut. 

En lång kommentar berättar hur studenten är upprörd över att det är en så stor skillnad på väntetiden 

för att donera blod om man är man och haft sexuellt samlag med en annan man jämtemot väntetiden 

för en heterosexuell person med en ny partner. För en man som haft sexuellt samlag med en annan 

man är det 12 månaders väntetid innan personen får donera blod. En heterosexuell person behöver 

bara vänta i tre månader efter att skaffat en ny sexpartner innan den får donera blod (GeBlod.nu, 

2014b). Detta är nog något som denna elev troligen har bemöts av själv, och det visar ett 

engagemang och en vilja att förändra en upplevd orättsvisa. Huruvida det i dagens samhälle är 

rättvist för homosexuella eller bisexuella att behandlas efter andra regler än heterosexuella är ett 

arbete och en debatt som fortlöpande pågår. Dock förlorar nog blodcentralerna många blodgivare 

tack vare dessa regler.  

Enligt Suligoi et al. (2013) visar att när Italien tog bort det tidigare permanenta förbudet att donera 

blod om en man hade haft samlag med en annan man, och införde en individuell bedömning av dem 

tänkbara blodgivarna, skedde det ingen signifikant ökning i antalet blodgivare som var HIV-

positiva från 2009 till 2010 år. Under denna period var det ungefär dubbelt så många heterosexuella 

som var HIV-positiva som homosexuella män som försökte donera blod. Problemet med HIV-

positiva bloddonatorer domineras av heterosexuella blodgivare (Suligoi, 2013). 

Enligt Ferguson et al. (2012) är det många som drivs till att donera blod för att de vill hjälpa andra. 

Även studenter som går på högskola skulle donera för att de vill hjälpa andra (Shaz et al., 2009). 

Denna studie visar också att en stor andel skulle donera blod för att hjälpa andra. Majoriteten av 

deltagarna ville hjälpa andra genom att donera blod (89,7%). Denna vilja återspeglas i 

gymnasieelevers, från storstäderna Stockholm och Uppsala, inställning till att donera blod och deras 
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vilja att donera blod. Denna överväldigande åsikt stämmer inte överens med Shaz et al. (2009), där 

åsikterna var mer fördelad mellan de olika alternativen för att donera blod.  

Att få gott socialt anseende från folk i ens närhet var det alternativ som minst antal personer tyckte 

var viktigast. Under en period då man utvecklar sociala färdigheter och försöker att finna sig själv 

verkar inte bloddonation spela en stor roll. Kanske så är detta inte en aktivitet som har ett stort 

socialt värde bland ungdomar eller så är detta inget som introducerats till dem via media och 

utbildning på gymnasieskolan eller att innebörden av att donera blod inte har diskuterats i olika 

diskussionsforum. Man förstår dock att det är viktigt och nödvändigt, men de har inte reflekterat 

över värdet av bloddonation för en själv. 

Tidigare studier har inte berört skillnaden mellan mäns och kvinnors inställning till blodgivning. 

Enligt Batiha & Al Bashtawy (2013) är det fler kvinnor än män som känner till fördelarna med att 

bloddonation. Om det är fler som känner till fördelarna är det troligen fler som också är positivt 

inställda till blodgivning. Denna undersökning visar att det inte är någon skillnad mellan könen. 

Detta kan bero på att Sverige är ett mer jämställt land än USA.  

Utöver vilja att hjälpa andra var det även några som hade andra åsikter. Materiel ersättning var en 

viktig anledning för männen att donera blod. Nästan 15% av männen angav att det som skulle få 

dem att donera blod var att de fick någonting fysiskt för det. Enligt Shaz et al. (2009) var även 

materiel ersättning viktigt, men den studien anger inte den könsskillnad som återspeglas i denna 

studie. Nästan samtliga kvinnor (98,6%) skulle donera blod för att hjälpa andra, medans 80% av 

männen skulle donera blod för att hjälpa andra. 

Den främsta anledningen till att inte donera blod för män var av ointresse. Ungefär en femtedel av 

männen var inte intresserade av blodgivning. Ointresset kan bero på den okunskap om bloddonation 

som många gymnasieelever besitter. Om informationskampanjer inriktade mot gymnasieelever 

genomfördes skulle detta kunna häva mäns ointresse. Fler personers liv räddas med hjälp av 

blodtransfusion varje år (GeBlod.nu, 2013). Att kvinnor har mer kunskap om bloddonation kan tyda 

på att de är mer intresserade (Batiha & Al Bashtawy, 2013). Att informera ungdomar om hur viktigt 

det är med blodgivning, hur många liv som räddas och att operationer kan genomföras skulle kunna 

få mäns intresse att öka.  

Det var även dubbelt så många kvinnor som män som uppgav att de inte skulle donera av 

medicinska skäl. Detta överensstämmer med att det är fler kvinnor än män som blir nekade att 

donera blod relaterat till deras fysiska status (M. Östlund, Leg. Biomedicinsk analytiker, 13 maj 
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2013). Detta är något som är väldigt svårt att ändra på, eftersom sjukvårdspersonalen på 

blodcentralerna ansvarar för blodgivares hälsa. Om kvinnor inte har tillräckligt bra blodvärden för 

att donera blod, bör de inte donera. Detta är inget som personer ska klandras för. Dock om 

rekryteringen av blodgivare förbättras och fler skulle donera blod så skulle den totala mängden 

kvinnor som donerar blod öka. 

Den främsta anledningen för kvinnor att inte donera blod var stick- eller blodrädsla. Denna 

anledning var den minst valda bland männen. En högre oro bland kvinnorna än hos männen kan 

härledas med att kvinnor generellt har sämre blodvärden än män. Med sämre blodvärden finns det 

en ökad risk för komplikationer relaterat till bloddonation, så som yrsel. Enligt Allgulander (2008) 

så är även ångest sjukdomar vanligare bland kvinnor än hos män, vilket kan öka risken för att 

kvinnor ska ha eller utveckla stickfobi. Att så få män svarar att det skulle vara stick- eller blodrädsla 

beror nog mer på att dem inte är intresserade eller inte har tid än att de är mindre oroliga angående 

bloddonation, eller så vill de inte erkänna att de är rädda. 

Att informera personer som inte donerade blod med en vädjan till deras välvilja ökade antalet som 

donerade för första gången i storstäder i USA (Reich et al., 2006). Möjligheterna till 

marknadsföring via medel som bussar och tunnelbana och närheten till blodcentraler möjliggör att 

medvetenheten om blodgivning är mycket större än utanför storstäder. Även tillgången till 

blodbussar ökar också möjligheten till spontana impulsdonatorer och ökar tillgången för blodgivare 

att donera blod. Ungefär hälften av universitetsstudenter i USA donerade inte blod eftersom ingen 

hade frågat om dem skulle donera (Batiha & Al Bashtawy, 2013). 

Endast en femtedel av gymnasieelever är säkra på att de vet vad som krävs för att donera blod. 

Resten vet inte vad som krävs eller är osäkra. Reglerna för bloddonation är omfattande och berör 

olika ingrepp, sjukdomar, infektioner och levnadsvanor. Troligen känner gymnasieeleverna inte till 

samtliga regler, men de känner till tillräckligt för att kunna donera blod. Universitetsstudenter har 

en varierande nivå av kunskap angående bloddonation, ungefär hälften visste vad som krävdes för 

att donera blod (Batiha & Al Bashtawy, 2013). 

Över hälften av gymnasieeleverna angav att de visste vart dem skulle gå för att donera blod. I en 

storstad så finns det flera sjukhus och möjligheten att se en blodbuss är större än utanför storstäder. 

Detta ökar möjligheten att gymnasieelever ska veta vart de ska vända sig om de vill donera. 

En mängd information angående bloddonation kan återfås från hemsidan GeBlod.nu (GeBlod.nu, 

2008). Under 10% av gymnasieelever uppger att de har besökt denna hemsida vilket är en väldigt 
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liten del. På denna hemsida uppges samtliga regler som gäller för att donera blod (GeBlod.nu, 

2014). Det är osannolikt att gymnasieelever känner till samtliga regler för att donera blod om de 

inte har besökt denna hemsida. Kunskapen om att denna hemsida finns är nog inte så hög. När 

gymnasieeleverna tillfrågades om de hade besökt hemsidan blev de samtidigt informerade om att 

den existerade. Med denna studie har nog fler gymnasieelever besökt denna hemsida eftersom 

inställningen till blodgivning är positiv men kunskapen om blodgivning är låg. Bara genom att 

informera om att GeBlod.nu finns så har gymnasieelever kunnat gå in på hemsidan och lära sig 

innebörden av att donera blod och vart dem ska gå för att donera blod. 

Metoddiskussion 

De flesta artiklarna som användes i denna studie behandlade bloddonation. Artiklar som inriktades 

på motivationer och inställningar angående bloddonation användes främst. Även artiklar som 

berörde behovet av blod användes för att lägga grunden för bakgrunden. Relaterat till valda sökord 

kan det ha missats värdefulla artiklar till detta ämne. Artiklarna är kvantitativa studier. Bristen på 

kvalitativa studier skapar en brist av djupare förståelse i bloddonation. Det är också av vikt att 

nämna att artiklarna som användes i denna studie kommer från medicinskvetenskapliga tidskrifter, 

detta kan förklaras med att utgångspunkten för resultatdelen för denna studie fokuserade på 

upplevelser om en medicinsk verksamhet. Nackdelen med att använda artiklar från 

medicinskvetenskapliga tidskrifter kan vara att själva marknadsföringen inte får tillräckligt med 

utrymme i analysen. Flera artiklar visade ett återkommande resultat mellan artiklarna. 

Reliabiliteten på denna undersökning är bra. Frågorna är enkelt utformade. Utfrågningen skedde 

över flera olika program med ett stort urval ur gymnasieelever i Uppsala och Stockholm. Urvalet är 

inte tillräckligt för att kunna ge reliabilitet nationellt. Frågorna angående om gymnasieelever hade 

kunskapen angående bloddonation hade låg intern validitet. Det finns en stor mängd regler som styr 

över bloddonation och det är oklart huruvida deltagarna hade denna kunskap eller bara tror att de 

har den. Även om andra studier användes för att skapa enkäten (Albashtaw & Batiha, 2013; Martin-

Santana & Beerli-Palacio, 2012) begränsades frågorna i denna studie till endast tre frågor. I 

Albashtaw & Batiha (2013) och Martin-Santana & Beerli-Palacio (2012) användes flera frågor där 

deltagarna fick svara på flera påståenden. I denna studie måste det antas att de känner till samtliga 

regler om dem svarat ja, men ingen uppföljning om dem besitter dessa kunskaper har gjorts. 

Även frågorna angående anledningar till att donera blod eller att inte donera blod kunde vara svåra 

att tolka. Även om var positivt inställd till att donera blod skulle deltagaren ställa in sina åsikter till 

varför den inte ville donera blod, och om deltagaren var negativt inställd till att donera blod skulle 
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deltagaren ställa in sina åsikter till varför den vill donera blod. Endast om en deltagare hade donerat 

blod skulle den besvara frågan om anledning till att donera blod och en deltagare som inte hade 

donerat blod skulle besvara frågan om anledning till att inte donera blod. Med en så liten del 

gymnasieelever som hade donerat blod skulle det inte kunna kartläggas vilka positiva åsikter 

eleverna har. Detta var inget som uppkom under testningarna eller under själva datainsamlingen, 

utan något som reflekterades om av författaren efter insamlingen av datan. Frågorna borde ha 

omformulerats. 

Analysen av frågeställningarna om gymnasieelevers anledningar till att donera blod och att inte 

donera blod var det några som angav mer än ett alternativ. Detta gör att några insamlade svar är 

beroende av varandra på dessa frågeställningar. Dessa har räknats med i analysen istället för att 

räkna bort dem, därför anges det i tabellerna att det är fler som svarat än 145 deltagare. 

Forskning som vidare behöver bedrivas inom detta ämne är främst kvalitativa studier för att 

undersöka djupare anledningarna till varför eller varför inte gymnasieelever skulle donera blod. 

Flera enkäter i denna studie skapade en efterfråga på vidare undersökning. En enkät hade svarat att 

den ansåg att det var mycket dåligt med bloddonation men den ville donera blod. Enkäter som dessa 

visar behovet av en djupare analys i gymnasieelevers åsikter. Även vissa kommentarer skapade en 

önskan om att utveckla hur deltagarna tänkte och kände inför bloddonation. För att säkerställa att 

gymnasieelever verkligen har kunskap om bloddonation behövs studier med flera påståenden 

angående blodgivning som eleverna får besvara. Utan att testa gymnasieeleverna är det osäkert att 

vet om vad de verkligen vet om blodgivning. 

Slutsats 

Kunskapen hos gymnasieelever angående bloddonation är bristfällig. Gymnasieelever anser att 

bloddonation är mycket bra. Gymnasieelever vill donera blod för att hjälpa andra, och vill inte 

donera blod på grund av att de är stickrädda och rädda för blod. Anledningar till att donera blod är 

liknande mellan män och kvinnor, medan av anledningarna till att inte donera blod var det stor 

spridning.  
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Bilagor 

 

Förljebrev till rektorer angående studien om tredje årets gymnasieelevers 

inställning till och åsikter om blodgivning 

Introduktion 

Blodtransfusion är en viktig behandling inom vården och för att denna behandling skall kunna 

genomföras behövs en frivillig blodgivarkår. Även om den nuvarande blodgivarkåren klarar av 

behovet av blod behövs en större blodgvarekår. 

Vilka är ansvariga för studien? 

Jag heter Andreas Hjelmtorp och studerar sista terminen till sjuksköterska på Uppsala Universitet. 

Som min C-uppsats har jag beslutat mig för att undersöka vilken inställning till och åsikter om 

blodgivning som tredje årets gymnasieelever har. Min handledare heter Marianne Carlsson. 

Varför görs studien? 

Denna studien genomförs för att kartlägga tredje årets gymnasieelevers inställning till och åsikter 

om blodgivning. Detta för att skapa strategier för att kunna locka unga vuxna till att donera blod. 

Eftersom det inte tidigare har gjorts studier på detta område krävs undersökningar för att få en 

uppfattning om vad unga vuxna tycker. 

Vad innebär det för eleverna att delta? 

Eleverna på den här utvalda gymnasieskolan kommer att tillfrågas om sin inställning till och sina 

åsikter om blodgivning. De kommer att få anonymt och frivilligt svara på en enkät som kommer att 

ta cirka 10 min. Med en introduktion av studien och en uppföljning kommer hela genomförandet ta 

ungefär 25 min. 

Hur garanteras anonymiteten bland eleverna? 

Samtliga enkäter kommer att kodas till program, skola samt antal. Vid analys kommer det vara 

omöjligt att urskilja vem som har besvarat enkäterna. 

Andreas Hjelmtorp 

bloddonationsstudie2013@gmail.com 

0768554929 
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Marianne Carlsson 

Professor Institsutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

marianne.carlsson@pubcare.uu.se 
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Tredje årets gymnasieelevers inställning till och åsikter om blodgivning. 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en studie där vi skall studera tredje årets gymnasieelevers 

inställning till och åsikter om blodgivning. 

Varför görs denna studie? 

Denna studie genomförs för att kartlägga vilka åsikter om och inställning till blodgivning. I nuläget 

finns ingen forskning på vad denna målgrupp. Detta görs genom att tillfråga elever i flera 

gymnasieskolor. 

Vad innebär det för mig att delta? 

Denna undersökning genomförs med hjälp av en enkät som du skall besvara. Det tar ungefär 10 

minuter att besvara enkäten.   

Hur garanteras anonymiteten? 

Att delta är helt frivilligt och väljer du att inte delta kommer inga efterföljder att uppstå. Din 

anonymitet kommer att säkras genom att samtliga enkäter kodas på program och skola. På detta sätt 

är det omöjligt att spåra enkäterna tillbaka till den enskilda individen.  

Andreas Hjelmtorp 

bloddonationsstudie2013@gmail.com 

Marianne Carlsson 

Professor Institsutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

marianne.carlsson@pubcare.uu.se 
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Tredje årets gymnasieelevers inställning till och åsikter om blodgivning. 

 

1. Är Du kvinna eller man? 

o Kvinna 

o Man 

 

2. Hur gammal är Du? 

___ år 

 

3. Vilken uppfattning har Du om att donera blod? 

o Mycket bra 

o Ganska bra 

o Varken bra eller dåligt 

o Ganska dåligt 

o Mycket dåligt 

 

4. Vill Du donera blod? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

 

5. Har Du donerat blod någon gång? 

o Ja 

o Nej 

 

6. Om svarat ”ja”, hur många gånger? 

____ gånger 

 

 

 

 

 

 



32 

 

7. Vilken skulle vara den främsta anledningen att donera blod för Dig? 

o Vill hjälpa andra 

o Materiel ersättning som en gåva eller betalning 

o Gott socialt anseende från vänner och/eller främlingar 

o Vet ej 

o Annat. Vad:_________________ 

 

8. Vilken skulle vara den främsta anledningen att inte donera blod för Dig? 

o Stickrädd/Blodrädd 

o Har inte tid 

o Ointresserad 

o Av religiösa skäl 

o Av medicinska skäl 

o Vet ej 

o Annat. Vad:_________________ 

 

9. Vet Du vad som krävs för att donera blod? 

o Ja 

o Nej 

o Osäker 

 

10. Vet Du vart man skall gå för att donera blod? 

o Ja 

o Nej 

o Osäker 

 

11. Har Du någon gång varit inne på hemsidan GeBlod.nu? 

o Ja 

o Nej 

 

 

 


