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Samhällshjälte eller riskanalytiker? 

- om människors attityder till organdonation 

Elin Ejderskog och Malin Qvarsell 

Organdonation är idag ett aktuellt ämne i Sverige och bristen på donatorer är 

stor. Studiens främsta syfte var därför att granska människors attityder till 

organdonation genom vilka motiv och argument som människor framhåller i 

valet att donera kontra valet att avstå från organdonation, både under livstiden 

och efter döden. 30 intervjuer genomfördes med deltagare bestående av män 

och kvinnor i blandade åldrar. Materialet analyserades tematiskt och 

resulterade i tre huvudområden: positiv attityd till organdonation, negativ 

attityd till organdonation samt påverka inställning till organdonation. 

Huvudområdena innehöll sammanlagt sju utmärkande teman: nära anhörig, 

användning, medmänniska, konsekvenser, brist på kunskap, brist på intresse, 

lättillgänglig kunskap samt anhörig i behov. Kopplingar kunde skildras 

mellan deltagarnas svar och teorier om bland annat prosocialt beteende, 

socialt utbyte och sociala normer. Deltagarna med positiv attityd gentemot 

organdonation kunde anknytas till viljan att agera som en samhällshjälte 

medan deltagarnas negativa attityder kunde hänföras till riskanalytiska 

tankegångar. 

 

Keywords: Organ donation, prosocial-behavior, social-exchange theory, 

social norms 

  

  

Inledning 

Organdonation har i dagens samhälle blivit ett allt mer omtalat ämne. Det genomförs runt 700 

organtransplantationer i Sverige varje år och de vanligast förekommande organen är njurar, 

lever, lungor, hjärta, bukspottskörtel och tunntarm. Njurar och en bit av levern går att donera 

även från levande donatorer (Socialstyrelsen, 2019a). En enkätundersökning som genomfördes 

bland befolkningen i EU:s medlemsländer av Europeiska kommissionen (2010) visade att 85% 

av Sveriges befolkning hade en positiv inställning till organdonation. Från 1 januari fram till 

30 oktober 2019 har det inkommit 119 168 nya anmälningar till donationsregistret vilket är fler 

registrerade än det största antalet registreringar per helår de senaste tio åren. Trots detta är 

bristen på organ fortsatt stor, den 1 oktober år 2019 fanns ett behov av 890 organ i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2019b) och under år 2018 avled 30 personer i Sverige i väntan på organ 

(Scandiatransplant, 2019).  

 

 

Att göra sin vilja känd  

Ett ställningstagande till donation kan göras på olika sätt. Lagen om transplantation (Svensk 

författningssamling, 1995) handlar om bestämmelser kring rätten att använda organ eller annat 

biologiskt material från levande och avlidna människor, för transplantation eller medicinskt 

ändamål. Enligt lagen föreligger ett förutsatt samtycke gällande ställningstagandet till organ- 

och vävnadsdonation. Det förutsatta samtycket innebär att så länge den avlidne varken skriftligt 

eller muntligt motsatt sig ett sådant ingrepp poneras en positiv inställning, vilket gör att 
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biologiskt material avsett för transplantation eller annat medicinskt ändamål får tas från 

vederbörande. Detta medför att den som motsätter sig organdonation aktivt måste göra sin vilja 

känd i ett donationsregister, genom ett donationskort eller muntligt till anhöriga. Det ena 

alternativet utesluter inte det andra utan det är det senaste yttrandet i frågan som gäller 

(Socialstyrelsen, 2019a). Genom anmälan i Socialstyrelsens donationsregister får sjukvården 

kännedom om vederbörandes ställningstagande till donation (Socialstyrelsen, 2019c). Vid 

registrering i donationsregistret kan fyra val göras (Se Figur 1): 

  

Figur 1. Anmälan till donationsregistret, Socialstyrelsen (2019c) 

 

 

Attityder till organdonation 

En studie av Nolan och Spanos (1989) rörande psykologistudenters attityder i relation till 

organdonation visade att den variabel som bäst beskrev varför deltagarna inte bestämt sig för 

att donera organ var för att de inte hade tänkt på det. Deltagarna upplevde sig heller inte 

tillräckligt informerade kring processen och riskerna kring själva ingreppet vilket också var en 

bidragande orsak till att de valt att inte registrera sig som organdonatorer. 

Khan et als. (2011) studie om attityder och kunskap kring organdonation kom bland annat 

fram till att adekvat kunskap skulle kunna förändra människors attityd till organdonation. Brist 

på kunskap var även en av faktorerna bakom deltagarnas motvilja att donera organ. Resultatet 

visade även att personliga konsekvenser för deltagarna som svaghet i kroppen, smärta och risk 

för infektion var orsaker till att de valt att inte donera. Motiv till varför deltagarna kunde tänka 

sig att donera organ var bland annat tron på att organdonation kan rädda någons liv, dock var 

majoritetens attityd till att donera sina egna organ beroende av omständigheterna i situationen. 

Flertalet önskade även att endast få donera organ till nära anhöriga. 

 

 

Organdonation som prosocialt beteende 

Tidigare studier nämner attityder och motiv till att agera som organdonator (Nolan & Spanos, 

1989; Khan et al., 2011). Att agera som organdonator kan ses som ett prosocialt agerande, ett 

begrepp som enligt Eisenberg (1998) innebär ett beteende avsett att vara till fördel för någon 

annan. Trots att människan i många år antagits handla enbart av egoistiska motiv menar Batson 

(2011) att människan motiveras att agera prosocialt likväl av andra skäl. Nedanstående lista 

består av fyra olika motiv som Batson anser länkar till ett prosocialt beteende: 

1. Altruism; motiv att öka någon annans välbefinnande. 

2. Egoism; motiv att öka sitt eget välbefinnande. 

3. Kollektivism; motiv att öka en grupps välbefinnande. 

4. Principlism; motiv att upprätthålla en moralisk princip 
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Batson menar att ovanstående motivationsformer är funktioner av individens psykologiska 

tillstånd som består av dennes värderingar, mål och känslor. Motiven framkallas av hot eller 

möjligheter kopplat till varje individs värderingar. När individen upplever en avvikelse mellan 

nuvarande tillstånd och det värderade tillståndet framkallas “need-state emotions” som 

exempelvis känslor av oro eller sympati.  Vilka “need-state emotions” framkallas är beroende 

av vilket motiv individen har. Den känslomässiga kraften som “need-state emotions” har på 

människan är det som får människor att aktivt agera och bry sig.  

Altruism. Begreppet är mångfacetterat och uppfattningen om dess innebörd är delad. Den 

amerikanske filosofen Nagel (1970) anser att altruism bör ses enbart som viljan att agera med 

hänsyn till andras intressen utav behov av yttre motiv. Vidare menar Nagel att äkta altruism 

inte ska vara beroende av givarens önskemål, vilket innebär att den tillsynes genuina tanken att 

hjälpa andra av egen vilja således inte är äkta altruism. En altruistisk handling måste vara 

objektiv och opartisk för att räknas som en sådan, att handla i en väns intresse med motivet att 

denne är en vän är således inte att betrakta som en altruistisk handling (Moorlock, Ives, & 

Draper, 2014). Blum (1980) däremot menar att altruism till viss del rymmer partiskhet, särskilt 

då altruism innefattar känslor av sympati, medkänsla och omtanke vilka ofta är relaterade till 

familj och vänner. Blum menar därför att det är acceptabelt att främja egna intressen även om 

det varken är tillåtet eller altruistiskt att ständigt gynna familj och vänner. Miller (2002) 

beskriver altruism som ett agerande avsett att tillgodose andras behov, som inte grundar sig i 

egenintresset att hjälpa andra eller i ett institutionellt krav på att handlingen utförs. Med andra 

ord skulle en handling innehållande ett eget intresse eller en handling med krav att utföras inte 

uppfattas som altruistisk. Med altruism som motiv drivs människan av “need-state emotions” 

som bland annat: empatisk omsorg, smärta, medlidande och ömhet. Detta innebär att människan 

handlar med målet att öka någon annans välbefinnande genom att uppvisa empatisk omsorg, 

medlidande och ömhet samt reducera känslor av empatisk smärta (Batson, 2011). 

Släktskapsselektion (kin selection) är en form av altruism som förhåller sig till egenintresset 

vilket skiljer denna begränsade form från ett fulländat altruistiskt handlande. 

Släktskapsselektion grundar sig i önskan om en framgångsrik överföring av de egna generna 

till nästa generation. Handlingar med släktskapsselektion som motiv utförs i syfte att gynna den 

egna genetiska framgången (Hamilton, 1964). Flertalet studier visar även en större benägenhet 

att hjälpa släktingar än utomstående individer (Barrett, Dunbar, & Lycett, 2002). 

Egoism. I relation till altruism beskriver Batson (1991) egoism som motivation till en 

handling individen utför i syfte att öka sitt eget välbefinnande. Hjälpbeteende utifrån egoistiska 

motiv handlar även om att få uppskattning från andra individer eller att inte bli fördömd av 

omgivningen. Att inte göra något åt ett problem med det egoistiska motivet att det blir för 

krävande eller kostsamt för individen att utföra den hjälpande handlingen ses också som 

egoistiskt. Med egoismen som motiv drivs människan av “need-state emotions” som bland 

annat: rädsla, skuld och njutning. Detta innebär att människan handlar med målet att öka sitt 

eget välbefinnande för att således reducera känslan av rädsla och skuld samt erhålla känslan av 

beröm och njutning (Batson, 2011). Maner och Gailliot (2007) menar att det prosociala 

hjälpbeteendet beror på relationen mellan hjälparen och den nödställde, om personen i nöd är 

en främling eller en närstående. Studien av Maner och Gailliot visade bland annat att utöver 

egoistisk motivation spelade empati och altruism en viktig roll i situationer där närstående var 

i behov av hjälp. I dessa situationer var målet att öka välbefinnandet för den nödställde 

personen. Resultatet visade även att dessa motiv inte kunde tillgodoses när det handlade om 

främlingar som behövde hjälp. Studien visade att till synes altruistiska handlingar för att hjälpa 

en främling snarare kan ha egoistiska motiv och refererar i sammanhanget bland annat till 

sociala utbytesteorin. 

Kollektivism. Batson (2011) menar att motiv till prosociala handlingar inte nödvändigtvis är 

begränsade till enbart en individ. Prosociala kollektivistiska motiv är ett exempel på motiv där 
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det slutliga målet istället är att öka en hel grupps välbefinnande. Med kollektivism som motiv 

drivs människan av “need-state emotions” som bland annat kollektiv skam och skuld med 

emotionell grund i gruppstolthet och lojalitet. Detta innebär att människan handlar för att bevara 

och erhålla gruppstolthet och lojalitet samt reducera kollektiv skam och skuld. Den 

kollektivistiska motivationen är inte sällan förenad med ett samarbete inom och mellan grupper, 

ett samarbete som i grund och botten handlar om att maximera den gemensamma utdelningen. 

Motiven kan även uppkomma när ett behov hos en missgynnad grupp uppdagas trots att den 

som väljer att agera prosocialt inte är medlem i gruppen i behov (Schroeder & Graziano, 2017). 

Detta innebär att även människor som inte själva är i behov av organ väljer att agera prosocialt 

och donera eftersom de uppmärksammat en annan grupp med organbehov. 

Principlism. Det sista av Batsons (2011) motiv är principlism med målet att upprätthålla en 

viss moralisk princip. Individer som drivs av detta motiv agerar prosocialt endast om 

situationen står i enlighet med allmänt hållna moraliska principer exempelvis om handlingen 

tjänar till att upprätthålla eller stödja rättvisa. Med principlism som motiv drivs människan av 

“need-state emotions” som bland annat avsky, moral och rättviseprinciper. Detta innebär att 

människan handlar med målet att bestrida överträdelser och uppnå rättvisa och moral, något 

som kan hänföras till de sociala normer som människan styrs av. 

 

   

Organdonation och sociala utbytesteorin 

Attityder till organdonation kan förutom prosocialt beteende även ställas i relation till teorier 

om socialt utbyte som förklarar att människan i samtliga situationer väger kostnader mot vinster 

vid ett eventuellt ingripande (Dovidio, 1984). Utifrån övervägningen fattas sedan ett beslut om 

vilket agerande som resulterar i bästa möjliga förutsättningar för individen själv och därefter 

agerar individen. Clark och Mills (2012) hävdar i anknytning till utbytesteorin att denna inte 

innefattar utbyte mellan närstående i samma utsträckning som utbyte mellan främlingar. Mellan 

individ och närstående är individen villig att ge mer än individen får tillbaka då hjälpandet är 

baserat på att öka den närståendes välbefinnande. Utbytet av resurser mellan en individ och en 

främling är inte lika fritt. Thibaut och Kelley (1959) beskriver hur olika relationer får olika 

konsekvenser för individens tillfredställelse med interaktionen i förhållande till kostnad av 

ansträngning för individen. De skriver även om socialt utbyte som motivation för en individ att 

hjälpa en främling enligt ovanstående resonemang, där individer utbyter resurser genom att 

göra en avvägning mellan maximering av sociala belöningar och minimering av sociala 

kostnader, likt Dovidios (1984) resonemang. Forskning som Dovidio, Piliavin, Gaertner, 

Schroeder och Clark III (1991) genomförde stärkte teorier om det sociala utbytet då resultatet 

pekade på att individerna i studien i högre grad agerade om ingripande minskade personliga 

konsekvenser eller ökade potentiella fördelar. 

  

  

Organdonation och sociala normer 

En annan aspekt som används för att förklara människors motiv att hjälpa andra är sociala 

normer. Dovidio (1984) menar att det finns förväntningar på människan att agera socialt 

lämpligt vilket gör att människor väljer att hjälpa andra. Vad som är socialt lämpligt och inte 

baseras på tidigare socialt inlärda beteenden. En form av social norm som Dovidio nämner är 

normen att hjälpa andra vilket refererar till att människor förväntas hjälpa andra människor som 

är beroende av dem. Denna norm benämner Berkowitz (1972) som socialt ansvar och hans 

forskning kring ämnet ger starkt stöd för relationen mellan socialt ansvar och hjälpbeteende. 

Forskning som genomförts av Berkowitz (1972) visade att viljan att hjälpa andra främst 
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motiveras av en önskan om ett godkännande från andra människor i omgivningen. Schwartz 

och Howard (1982) beskriver hjälpandet som ett resultat av grupptryck för att uppfylla sociala 

förväntningar på ett lämpligt beteende. Dessa beteenden bygger på affektiva känslor, sociala 

sanktioner samt belöningar som tilldelas den som utför en hjälpande handling. Individen som 

agerar hjälpande förväntas straffas eller belönas för detta beroende på om handlingen ansågs 

vara socialt lämplig eller inte. Således skulle en hjälpande handling kunna förklaras med 

motivet rädsla inför andras reaktioner. Schwartz (1977) har utformat en modell för normativt 

hjälpbeteende som genom fem steg beskriver hur beslutprocessen går till och sociala normers 

inverkan. De fem stegen är; uppmärksamhet, motivation, utvärdering, försvar och beteende. I 

det första steget påverkar individens uppmärksamhet av hjälpbehovet individens handlande, 

hjälparen måste vara medveten om den nödställdas situation. Steg 2 handlar om individens 

känslor av skyldighet att vara behjälplig i situationen baserat på personliga normer och 

moraliska värden kopplat till förväntningar. I det tredje steget utvärderar individen sitt eget 

ansvar och duglighet att hjälpa vilket ställs i kontrast till förväntade kostnader och belöningar 

för individen. Om känslan av skyldighet ställs mot höga kostnader och låg belöning beslutas 

om hjälpande åtgärd i nästa steg. Om skyldigheten motsvarar de kostnader och belöningar som 

sammanfaller med åtgärden går beslutsfattandeprocessen direkt vidare till sista steget.  

 

 

Syfte och frågeställning 

Det är givet att organdonation är en livsavgörande insats och statistiken ovan visar en positiv 

inställning hos befolkningen. Att donera av sina egna organ är dock inte lika självklart. Syftet 

med denna kvalitativa studie är att ta reda på varför vissa människor väljer att donera organ 

medan andra väljer att avstå. Detta kommer att undersökas utifrån människors egna upplevelser 

och attityder gentemot donation genom frågeställningen: Varför väljer människor att donera 

organ kontra avstå från organdonation? 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 

Urvalet som gjordes för studien var inledningsvis ett tillgänglighetsurval baserat på kriteriet att 

den potentiella deltagaren skulle vara över 18 år. Studien skulle tillslut komma att omfatta 30 

individer. Målet var att få en spridning i urvalet av individer med positiva och negativa attityder 

gentemot organdonation samt en spridning i kön och ålder. Detta resulterade i 13 individer 

registrerade i Socialstyrelsens donationsregister och 17 individer som inte gjort sin vilja känd. 

Spridningen i kön blev 17 män och 13 kvinnor i åldrarna 19–75 år med en medelålder på 36 år. 

Efter ett första tillgänglighetsurval av ett fåtal individer togs det hjälp av dessa för att genom 

ett snöbollsurval komma i kontakt med ytterligare potentiella deltagare. En intresseannons för 

att attrahera deltagare till studien publicerades även på sociala medier samt på två arbetsplatser. 

Ingen ersättning utgick till deltagarna för deltagande i studien.   

  

  

Material 
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Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide med 10 frågor. 

Deltagarna fick inledningsvis besvara frågor om deras kunskaper kring donation av organ 

genom frågan: “Vad har du för kunskap kring donation av blod och organ?”. Fortsättningsvis 

fick de besvara om de själva var registrerade i donationsregistret eller på annat sätt gjort sin 

vilja känd genom frågan: “Donerar du eller är du med i donationsregistret för organ och 

stamceller idag?”. Dessa följdes av frågor som rörde deras ställningstagande i frågan samt 

tankar och känslor kring organdonation genom som bland annat: ”Hur ser din inställning ut till 

donation under din livstid och donation efter din död?” och “Vilka känslor väcker frågan om 

donation inom dig?”. Deltagarna fick mot slutet av intervjun frågan om de fanns något som 

skulle kunna påverka deras inställning gentemot donation. Avslutningsvis fick deltagarna 

utrymme att fritt dela med sig av egna tankar och åsikter genom frågan: “Finns det något mer 

du skulle vilja berätta eller dela med dig av?”. Som hjälpmedel under intervjuerna användes 

inspelningsfunktionen på en mobiltelefon. 

  

  

Procedur 

Inledningsvis utformades och sändes ett missivbrev ut via mailadresser som tillhandahållits vid 

tidigare tillfällen till deltagare som tagits fram genom tillgänglighetsurvalet. Missivbrevet 

informerade potentiella deltagare om studiens syfte att ta reda på människors attityder gentemot 

organdonation samt vad ett eventuellt deltagande skulle innebära. I sociala medier publicerades 

en förkortad version av missivbrevet där intressenter ombads ta kontakt med författarna till 

studien. På de arbetsplatser som användes placerades missivbrevet i personalutrymmet. 

Missivbrevets syfte var att väcka intresse hos potentiella deltagare att delta i studien. Brevet 

innehöll inledningsvis en kort beskrivning av ansvariga för studien samt utformning av studien 

där de inbjöds medverka i en intervju kring organdonation på uppskattningsvis 20 minuter. De 

potentiella deltagarna underrättades även om att ett eventuellt deltagande skulle behandlas i 

enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017). All information i 

missivbrevet utgavs enligt informationskravet för att underlätta ställningstagande till ett 

eventuellt deltagande. De delgavs information om frivilligheten att delta i studien samt om 

möjligheten att under intervjun avstå från att svara på vissa frågor alternativt avbryta sitt 

deltagande helt, detta i enlighet samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet togs i beaktande 

genom information om att deltagandet skulle behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet 

framhölls genom information om att datainsamlingen endast skulle komma att användas i 

utbildningssyfte. Missivbrevet avslutades med ansvarigas samt handledares kontaktuppgifter 

ifall de önskade ytterligare information om studien. Inom ett par dagar hade intresserade 

personer återkommit och de gav sitt samtycke till deltagande i studien. En tid och plats avtalades 

därmed för varje intervju, vissa av intervjuerna genomfördes över telefon. Varje intervju 

inleddes med information om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, de tillfrågades även 

om godkännande av inspelning av materialet via mobiltelefon. Samtliga gav sitt godkännande 

och efter informerat samtycke inleddes intervjuerna utifrån intervjuguiden. Vid konstruerande 

av intervjuguiden togs Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i beaktande genom hänsyn 

till individskyddskravet och forskningskravet. Med hänsyn till individskyddskravet undveks 

frågor som kunde upplevas som integritetskränkande, detta i relation till forskningskravet med 

avsikt att få svar på frågeställningen som var central för studiens syfte. Genomgående ställdes 

frågor med öppen utformning, vilket innebar att frågorna hade för avsikt att varken vara ledande 

eller ja och nej besvarande. Detta för att deltagarna skulle få möjlighet att fritt beskriva sin 

subjektiva upplevelse och på ett utvecklande sätt formulera egna svar. Intervjuerna landade i 

en inspelningstid på cirka 20–25 minuter per intervju.  
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Databearbetning 

Det inspelade materialet transkriberades efter intervjuerna vilket resulterade i 160 sidor text. 

För att analysera materialet användes en tematisk analys som genom meningskoncentrering 

kunde identifiera och skildra mönster och teman som på ett detaljerat sätt beskrev studiens data. 

Syftet med den tematiska analysen var att beskriva materialet kort och koncist men samtidigt 

detaljerat (Braun & Clarke, 2006). Transkriberingarna rensades först på irrelevant innehåll som 

upprepningar och överflödiga ord, sedan gjordes listor av relevant innehåll från respektive 

intervju som avslutningsvis sammanslogs till en enda fullständig lista. Därefter identifierades 

förekomsten av innehållet i listan för att kunna urskilja gemensamma teman från samtliga 

intervjuer. Ett tema beskrivs ha en väsentlig betydelse i deltagarnas svar vilket gör att de teman 

som skildrades således var en central del av materialet i förhållande till frågeställningen. Braun 

och Clarke menar att det som främst skiljer denna metod från andra analysmetoder för 

kvalitativa data är metodens flexibilitet. I tematisk analys får författaren själv utrymme att 

bestämma vilka teman som är relevanta för frågeställningen. Författaren styr även över temanas 

omfattning, detta under förutsättning att författaren är konsekvent under analysen med vad hen 

anser vara ett tema och vidden på detta.  

En deltagarvalidering utfördes efter transkriberingen där två slumpmässigt utvalda deltagare 

kontaktades. Transkriberingen av deras respektive intervju sändes till dem per mail, på så sätt 

fick de möjlighet att läsa och ta del av materialet och även kommentera det som stod. Båda 

deltagarna bekräftade att de delade uppfattningen och att tolkningen av intervjuerna 

överensstämde med deras egen version och analysen kunde på så sätt fortgå. Slutligen utfördes 

en medbedömning där våra respektive analyser och tolkningar av intervjuer jämfördes för att 

kontrollera att vi hade likvärdiga uppfattningar om vad som genomsyrade studien. Gemensamt 

diskuterades studien fram till konsensus av vad som var mest framträdande och relevant för 

studien.  

  

  

Resultat 

Studiens teman 

Den tematiska analysen resulterade i tre huvudområden: positiv attityd till organdonation, 

negativ attityd till organdonation samt påverka inställning till organdonation. Samtliga tre 

huvudområden bestod i sin tur av tre alternativt två teman. Dessa bildade tillsammans en 

meningsfull helhet som beskrev varje huvudområde och svaret på frågeställningen (se Tabell 

1). Trots att deltagarnas upplevelser och attityder var subjektiva fanns det flertalet likheter i 

deltagarnas svar. Studien resulterade i som tidigare nämnt totalt sju teman som kan hänföras till 

det som flertalet deltagare på ett eller annat sätt uttryckt under sin intervju. Dessa teman 

beskriver gemensamt deltagarnas attityd till organdonation på ett detaljrikt och meningsfullt 

sätt.  

 

Tabell 1  

Studiens gemensamma teman 
 

Huvudområden                                        Teman                 Teman                    Teman 
 

 

Positiv attityd till organdonation             nära anhörig       användning           medmänniska 
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Negativ attityd till organdonation            konsekvenser     brist på kunskap    brist på intresse 

 

Påverka inställning till organdonation        lättillgänglig kunskap         anhörig i behov 

 

 

 

Positiv attityd till organdonation 

Nedan följer en presentation av deltagarnas motiv bakom deras positiva attityd till 

organdonation. Analysen genererade i tre teman: nära anhörig, användning och medmänniska. 

Samtliga förklarar varför deltagarna har en positiv inställning gentemot organdonation, både 

under sin levnadstid men också efter sin död.   

Nära anhörig. Att donera organ till en nära anhörig var det argument som majoriteten av 

deltagarna använde för att motivera sin positiva attityd till organdonation. Om möjligheten 

fanns att kunna rädda en familjemedlem eller släkting var det inget tvivel om att deltagarna 

skulle ta chansen och göra det: “Det är väl i första hand till nära och kära tror jag, om min dotter 

skulle vara dödssjuk och det enda sättet för henne att överleva var att donera så skulle jag donera 

(...) så att hon överlever” (deltagare 16). Det spelar heller ingen större roll om det handlade om 

donation under levnadstiden eller efter döden för flertalet deltagare. För anhörigas överlevnad 

var majoriteten av deltagarna beredda göra allt för att hjälpa till så länge de var kompatibla: 

”Skulle min son tillexempel eller någon av mina söner behöva en njure och det skulle matcha, 

det är inte alls säkert att det gör det bara för att man är släkt, då skulle jag inte tveka” (deltagare 

15). Motståndet upplevdes däremot större gällande deltagarnas tankar kring att donera organ 

under sin levnadstid till personer de inte hade någon relation med: “Är det familjerelaterat anser 

jag att det är en helt annan grej för då anser jag att det är en familjevän i nöd, men är det någon 

annan jag inte känner så är jag tveksam” (deltagare 24).  

Användning. Att komma till användning efter sin död är en aspekt som utifrån analysen 

tolkas som central oavsett om deltagarna bokstavligt eller symboliskt nämnde det: “Nej men 

det tycker jag att det är bra, jag menar, om man har friska organ som kan ge någon annan liksom 

att livet blir längre, så är ju det bra” (deltagare 8). Viljan att låta sin kropp och sina organ komma 

till användning efter döden skildrades både i argument att använda de resurser som finns: 

“Använd så mycket ni kan liksom på något sätt, det är väl bättre att man kommer till 

användning” (deltagare 25), men även i nonchalansen över vad som sker med kroppen efter 

döden: “Efter döden tror jag inte att jag skulle bry mig lika mycket, då får man typ göra vad 

man vill antar jag för då skulle jag inte bry mig vart organen skulle gå” (deltagare 1). 

Medmänniska. Ett annat framträdande motiv till varför deltagarna valde att donera organ var 

för att kunna hjälpa andra människor: “Kan jag hjälpa någon annan som är sjuk och är dålig då 

är det en självklarhet” (deltagare 7) och enligt deras mening agera som en medmänniska: “Vara 

medmänniska och hjälpa andra liksom utan att det alltid hjälper en själv” (deltagare 30). 

Känslan av att kunna bidra till flera personers överlevnad framträdde tydligt: “Jag skulle ju 

hellre få mina organ donerade till vetenskap än till en specifik individ, jag tror att om man kan 

lära sig någonting nytt om ett organ så kanske man kan hjälpa flera” (deltagare 26). Det krävs 

fler medmänniskor i samhället för att minska väntelistan på organ menade flertalet deltagare: 

“Det är väl också kanske därför man har en grundinställning till varför man vill ge, för att det 

skall kunna finnas om en själv skulle behöva, att det blir lite ge och ta” (deltagare 25). Som 

synes ovan ser deltagare 7 det som en självklarhet att hjälpa om förutsättningarna finns, på 

samma sätt menar deltagare 26 att donation till forskning skulle vara en möjlighet att kunna 

hjälpa flera individer. Deltagare 30 betonar i sin tur vikten av att vara en medmänniska och 

hjälpa andra utan gentjänster och deltagare 25 slår ett slag för fler medmänniskor som hjälper 

varandra genom tjänster och gentjänster i samhället.  
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Negativ attityd till organdonation 

Nedanstående rubriker beskriver deltagarnas negativa inställning till organdonation. Analysen 

genererade i tre teman: konsekvenser, brist på kunskap och brist på intresse. Dessa förklarar 

gemensamt motiven till deltagarnas negativa attityder gentemot donation av organ.  

Konsekvenser. Genomgående under intervjuerna uppkom diskussion kring eventuella 

konsekvenser efter en organtransplantation. Nästan övervägande del av deltagarna nämnde 

personliga konsekvenser som en anledning till att de är negativt inställda till att donera organ 

under sin levnadstid. Resonemang fördes bland annat kring negativa konsekvenser för den 

personliga hälsan och hur mycket deltagarna skulle lida under och efter processen: “Vad är 

konsekvensen av att jag donerar en del av mig, hur mycket kommer jag lida av det?” (deltagare 

20) men också hur de skulle komma att påverkas senare i livet: “Man vet ju aldrig vad som 

händer efter en operation eller sådär eller om man får problem med sin ena njure så har man 

bara en kvar” (deltagare 29). Vissa talade om konsekvenser som kunde påverka dem negativt 

som ledighet från arbete, sjukskrivning och förlust av inkomst: “Jag skulle inte donera något 

till någon och bli opererad och sen vara sjukskriven och tappa massa pengar” (deltagare 4). 

Andra hade en önskan om att behålla organ för eventuella framtida behov: “Har väl snarare 

tänkt att skulle något hända någon familjemedlem eller sådär så kan det vara bra att ha kvar 

eventuella organ” (deltagare 21). 

Brist på kunskap. Bristfällig kunskap om organdonation kring allt från hur registrering görs, 

till hur själva processen och ingreppet går till var något flertalet deltagare nämnde som en 

bidragande faktor till varför de inte gjort sin vilja känd i donationsregistret: ”Jag vet inte, mest 

bara tillvägagångssättet, hur man skulle göra eller vart man behöver vända sig, tror jag, jag vet 

inte” (deltagare 18). Vissa deltagare uttryckte en tendens till positiv attityd men att de skulle 

behöva mer kunskap för att helt kunna ta ställning: ”Organ vet jag inte, jag tror inte det skulle 

vara några bekymmer men jag måste ju liksom forska lite i det också” (deltagare 23). Andra 

ansåg att avsaknad av kunskap var just det som låg bakom ställningstagandet att inte registrera 

sig som villiga att donera organ: ”Jag hade inte sagt ja idag för att jag hade behövt få mer 

kunskap och in, alltså insikt kring vad det innebär typ” (deltagare 28). 

Brist på intresse. Temat ”brist på intresse” grundar sig i två underteman: intresset att ta sig 

tid samt det genuina intresset för ämnet. När det gäller intresset att ta sig tid upplevde flertalet 

deltagare det som ett allt för tidskrävande projekt att registrera sig i donationsregistret vilket 

gjort att de valt att avstå: “Det känns som att det aldrig är tillfälle för någonting egentligen men 

det känns väldigt såhär omständligt, man får liksom dedikera halva dagen till det” (deltagare 

29). Avsaknad av det genuina intresset för organdonation var även det en faktor som många 

deltagare nämnde på olika sätt: “Det har nog bara varit att just jag har inte varit jätteinsatt eller 

intresserad så i det så det har bara inte blivit av” (deltagare 1). Det svaga intresset resulterade i 

att deltagarna inte sökte sig vidare utan istället lät det rinna ut i sanden: “Ren bekvämlighet, 

lathet, vi har pratat om det här hemma några gånger (...) sen har den diskussionen pågått och 

det har aldrig blivit av” (deltagare 20). Andra menade att något som inte måste göras sällan 

utförs: “Och blir det ingenting som man måste göra så tror jag inte att man gör det, alltså jag 

gör det inte i alla fall om jag inte måste” (deltagare 4). 

  

 

Påverka inställning till organdonation 

Nedan sammanställs deltagarnas gemensamma upplevelser av vad som skulle påverka dem och 

vad de tror skulle påverka deras omgivning att registrera sig som organdonatorer.  
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Lättillgänglig kunskap. Nästan samtliga deltagare ansåg sig behöva bli mer upplysta och få 

mer kunskap om organdonation för att kunna ta ställning i frågan: ”Om det gjordes reklam för 

det här, såhär illa är läget, då kanske både en och två och tre människor för varje gång tänker 

att det skulle jag kunna tänka mig” (deltagare 11).  Det nämndes även att en genomgående 

upplysning kring organdonation av hela samhället skulle behövas i form av förstärkt 

marknadsföring genom reklam i media, på skolor och arbetsplatser: “Jag tror att det handlar 

mycket om att man måste informera mer, när det var den här Rosa månaden, att man skulle ha 

en sådan månad, organdonationsmånad, att man pratar mycket mer, att det kommer reklambitar 

på TV om det” (deltagare 12). Andra deltagare ansåg att den främsta anledningen till att 

människor avstår donation är avsaknaden av lättillgänglig kunskap: “Jag tror inte att det är så 

många som är negativt inställda det är nog bara att det behöver vara mycket mer 

lättillgängligare” (deltagare 2). När deltagarna fick frågan om vad som skulle kunna påverka 

deras inställning att registrera sig som donatorer var övervägande del överens om att 

tillgängligheten av information var ett första steg: 

Idag behöver det va rätt lättillgänglig kunskap för att folk skall ta in det, alltså det vet jag 

själv (...) det skall vara väldigt informativt på den tiden man ser det eller hör det, och 

därav kanske man inte gör dom här aktiva valen förens man står och behöver ta ett beslut 

precis nu (deltagare 22). 

Anhörig i behov. En klar påverkan för deltagarna som i dagsläget inte gjort sin röst hörd i 

donationsregistret skulle vara om någon i deras närhet blev allvarligt sjuk och skulle behöva 

organ: ”Om någon i min närhet skulle bli allvarligt sjuk och att man får se hela det här 

organbehovet på ett annat sätt” (deltagare 4). Att en nära anhörig skulle drabbas av allvarlig 

sjukdom hade påverkat majoriteten av deltagarna att registrera sig som donatorer: “För att få 

mig att donera organ när jag lever skulle det vara om det var någon närstående som skulle 

behöva dom i såna fall” (deltagare 26). Deltagare 9 menar att omsorgen för närstående är 

starkare än beslutet att avstå från donation: “Händer det någon i ens närhet någonting så gör 

man det liksom (...). Det är väl lite så de flesta människorna fungerar. Man bryr sig om det som 

står en nära” (deltagare 9). 

 

  

Diskussion 

Studiens syfte var att genom kvalitativa intervjuer undersöka attityder och motiv till varför 

deltagarna har en positiv- eller negativ inställning till organdonation.  Utifrån analysen kunde 

tre teman som beskrev deltagarnas positiva attityd urskiljas: nära anhörig, användning och 

medmänniska. Vidare beskrev följande tre teman deltagarnas negativa attityd gentemot 

organdonation: konsekvenser, brist på kunskap samt brist på intresse. Slutligen visade två 

teman vad deltagarna upplevde skulle kunna påverka deras inställning att registrera sig som 

organdonatorer: lättillgänglig kunskap och anhörig i behov. 

  

  

Resultatdiskussion 

Positiv attityd till organdonation. Deltagarnas inställning till organdonation för sina 

familjemedlemmars skull bekräftas av Khan et als. (2011) studie som visade att flertalet 

individer endast ville donera organ till nära anhöriga. Detta kan relateras till studiens tema “nära 

anhörig”. Studiens resultat visar att flertalet deltagare uttrycker vikten av att hjälpa nära och 

kära i första hand vilket således stödjer teorin om släktskapsselektion och gynnande av den 
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egna genetiska framgången (Hamilton, 1964). Barrett et al. (2002) menar att olika studier visar 

att individer tenderar att i större utsträckning vara villiga att hjälpa nära anhöriga än främlingar. 

Något som också kan jämföras med Clark och Mills (2012) som bekräftar att individen är villig 

att ge mer än hen får tillbaka när det rör sig om att hjälpa anhöriga. Thibaut och Kelley (1959) 

beskriver slutligen att individen gör större avvägningar mellan belöningar och kostnader när 

det handlar om att hjälpa en främling än en familjemedlem. Detta stödjs av de deltagare som 

uttryckte sig bekväma att hjälpa en familjemedlem men främmande för att donera organ till en 

utomstående person. Som nämnt har övervägande del av deltagarna med positiv inställning till 

att donera organ ett önskemål om att prioritera nära och kära. Om dessa uttalanden är altruistiska 

är en tolkningsfråga och är beroende av olika teoretikers tolkningar av begreppet. Utifrån 

Nagels (1970) tolkning av altruism kan deltagarnas uttalanden inte vara fullt altruistiska då de 

tyder på ett visst egenintresse. Nagel menar att den altruistiska handlingen inte rymmer något 

som helst önskemål från givaren själv vilket innebär att deltagarnas önskan om att prioritera 

nära anhöriga strider mot hans tolkning av äkta altruism. I relation till Blums (1980) 

resonemang skulle deltagarnas uttalanden tvärtom kunna uppfattas som altruistiska, då altruism 

i hans mening rymmer en viss partiskhet, vilket innebär att egenintresset att gynna vänner och 

familj är acceptabelt i viss utsträckning. Relateras deltagarnas önskan om att prioritera nära 

anhöriga istället till Millers (2002) tolkning av altruism finns det ännu en gång anledning att 

anse att deltagarna inte handlar på altruistisk grund. 

Utifrån flertalet deltagares önskan om att deras kroppar och organ skulle komma till 

användning för någon annan människa efter döden uppstod temat “användning”. Där skildras 

en koppling till definitionen av kollektivistiska motiv för prosocial handling. Schroeder och 

Graziano (2017) menar att denna kollektivistiska motivation kan uppkomma när det av en 

individ finns ett uppmärksammat behov hos en missgynnad grupp andra individer. Det kan 

relateras till deltagarnas vilja att främja någon annan människa och genom organdonation ge 

denne ett längre liv. Resultatet av deltagarnas upplevelser visar även en nonchalans hos 

deltagarna inför vad som sker med deras organ efter döden, vilket kan liknas vid det resultat 

som Nolan och Spanos (1989) studie visade, där studenternas motiv att inte donera organ 

grundade sig i att de inte hade tänkt på det. 

Att hjälpa andra var ett avgörande motiv till varför deltagarna som i dagsläget var öppna för 

donation valt att registrera sig som villiga att donera i donationsregistret. Detta kan förklaras av 

deltagarnas mål att öka en annan människas välbefinnande, något Batson (2011) benämner mer 

specifikt som den prosociala handlingen altruism. Resultatet visar viljan att vara en 

medmänniska utan att få något tillbaka vilket stärker Nagels (1970) beskrivning av altruism 

som en vilja att agera utan yttre motiv. Här styrks delvis även Millers (2002) förklaring av 

altruism som en handling bortom allt egenintresse. Maner och Galliot (2007) menar i motsats 

till dessa argument att skenbart altruistiskt hjälpande och medmänskliga handlingar mot 

främlingar tvärtom kan ha egoistiska motiv kopplade till utbytesteorin. I likhet med Batsons 

(2011) beskrivning av altruism skulle deltagarna drivas av ett medlidande och en empatisk 

omsorg för andra individer, vilket stärks i resultatet som visar en självklarhet att hjälpa en annan 

människa i nöd. Att flertalet av deltagarna nämner önskan om att hjälpa andra människor 

uttrycks i temat “medmänniska”, något som kan förklaras genom Dovidios (1984) teori om 

sociala normer. Enligt teorin om sociala normer skulle deltagarnas vilja att leva upp till den 

goda medmänniskan grunda sig i förväntningar från omgivningen. I Schwartz och Howards 

(1982) mening skulle deltagarnas svar grunda sig i ett grupptryck av förväntningar från 

omgivningen, där människor förväntas agera på ett visst sätt. På liknande vis beskriver 

Berkowitz (1972) ett socialt ansvar som människa att vara behjälplig mot sina medmänniskor 

för att på så sätt bli accepterad av omgivningen. Med teorin om sociala normer som bakgrund 

kan det därför ifrågasättas huruvida deltagarnas svar är genuina eller ett resultat av social 

önskvärdhet om att vara en god medmänniska. Deltagarna nämner möjligheten att hjälpa flera 
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personer genom att donera sin kropp till forskning vilket kan speglas i Batsons (2011) motiv 

“kollektivism” för prosocialt beteende. Syftet med prosociala kollektivistiska motiv är att 

genom hjälpande handlingar öka en grupps välbefinnande, i det här fallet människor i behov av 

nya organ. Avslutningsvis kan deltagarnas önskan om att hjälpa andra även relateras till det 

sista av Batsons (2011) fyra motiv “principlism”. Enligt Batson skulle deltagarna drivas av 

moral och en vilja att upprätthålla rättvisa. Frågan som kan ställas är ifall deltagarna uttrycker 

en vilja att hjälpa andra enbart för att de känner sig skyldiga att upprätthålla en viss moral eller 

för att det faktiskt är deras önskan. Skulle det vara så att deltagarnas val faktiskt grundar sig i 

upprätthållandet av en viss moral skulle det inte vara äkta altruism enligt Miller (2002), då 

altruism under inga omständigheter får grundas i någon form av krav.  

Negativ attityd till organdonation. Rädslan för eventuella personliga konsekvenser var en 

avgörande faktor till varför stor del av deltagarna inte hade registrerat sig i donationsregistret 

eller på annat sätt gjort sin vilja känd, vilket resulterade i temat “konsekvenser”. Något som 

Khan et als. (2011) resultat bekräftar genom exempel på olika fysiska konsekvenser som smärta 

och förhöjd infektionsrisk som argument för att inte donera organ. Rädslan för riskerna med 

organdonation visar att deltagarna i studien har gjort en avvägning där potentiella negativa 

konsekvenser upplevdes för stora i jämförelse med vad individen skulle få ut av en eventuell 

donation, något som kan kopplas till den sociala utbytesteorin (Dovidio, 1984). Teorin får stöd 

genom deltagarnas ovilja att donera på grund av att konsekvenserna väger tyngre än vinsten vid 

en organdonation. Deltagarna nämner mellan raderna att de gör avvägningar mellan potentiella 

negativa konsekvenser och eventuella organtransplantationer, något som återigen bekräftar den 

sociala utbytesteorin (Dovidio et al., 1991). Några deltagare uttryckte viljan att behålla 

eventuella organ så länge de var vid liv ifall en familjemedlem en dag skulle vara i behov av 

organ, något som även bekräftar teorin om släktskapsselektion där grundtanken handlar om att 

föra vidare sina egna gener (Hamilton, 1964). I Schwartz’ (1977) modell för hjälpbeteendets 

beslutsprocess gör individen avvägningar mellan ansvaret individen ställer på sig själv att 

hjälpa till i situationen och vilka kostnader och belöningar som kan förväntas. Även detta berör 

temat “konsekvenser” då det handlar om en avvägning individen gör av de konsekvenser som 

kan drabba individen om hen registrerar sig som organdonator samt eventuell vinning av det. 

Deltagarna nämner i sammanhanget en osäkerhet kring eventuella konsekvenser efter en 

levande donation av och problem som kan inträffa med de kvarvarande organen. 

Flertalet deltagare betonade sin kunskapsbrist om organdonation som en bidragande orsak 

till att de inte registrerat sig villiga till att donera organ, vilket visar sig i temat “brist på 

kunskap”. Bland annat nämns bristen på kunskap kring hur själva registreringen går till och vad 

processen innebär, något som förstärker Nolan och Spanos (1989) resultat om attityder kring 

organdonation. Även Khan et als. (2011) studie visar slutsatser som bland annat att utökad 

kunskap skulle kunna påverka människors attityd till organdonation. Genom Schwartz’ (1977) 

första steg i beslutsmodellen för hjälpbeteende skulle mer kunskap kunna leda till en större 

medvetenhet kring organbehovet och behovet av hjälp i form av fler registrerade donatorer. 

Vissa deltagare uttryckte att de inte var negativt inställda men att de upplevde sig behöva utökad 

kunskap för att kunna ta ställning. Detta tyder på att deltagarna har uppmärksammat problemet 

i enlighet med första steget i Schwartz’ modell, en uppfattning flertalet deltagare delade. Med 

ytterligare kunskap upplevde deltagarna att de kunde gå vidare till steg 2 där kunskap skulle 

kunna leda till känslor av skyldighet att registrera sig som donator och i tredje steget genom 

utökad kunskap överväga sitt eget ansvar att hjälpa till som registrerad organdonator. Schroeder 

och Graziano (2017) beskriver kollektivistisk motivation där syftet är ett prosocialt 

hjälpbeteende för att gynna en hel grupp. Detta skulle enligt dem kunna uppstå först när 

organbehovet hos en grupp som står i kö för organ uppmärksammas, likt första steget i Schwartz 

(1977) beslutsmodell. Detta är ytterligare en anledning till att brist på kunskap kan vara en 

bidragande orsak till det låga antalet registrerade donatorer. Det samarbete som Schroeder och 
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Graziano (2017) menar existerar mellan grupper i form av kollektivistisk motivation handlar 

om att maximera den gemensamma utdelningen mellan grupperna, i det här fallet genom att 

fler organdonatorer räddar fler liv. Både dem vars liv redan är på spel då de står på väntelistan 

för transplantation samt de som i framtiden kommer tillhöra den gruppen. 

Att glömma bort att göra sin vilja känd i donationsregistret trots diskussioner tyder på brist 

av intresse, något som flertalet deltagare bekräftade och som därför resulterade i temat “brist 

på intresse”. Bristen på intresse visas även i den tidsbrist flertalet deltagare nämnde, bland annat 

att det aldrig fanns något bra tillfälle att registrera sig i donationsregistret då det ansågs som 

tidskrävande. Detta stödjer också den del av Nolan och Spanos (1989) resultat där det beskrivs 

att deltagarna inte hade tänkt på att donera organ vilket ledde till att de heller inte hade 

registrerat sig i donationsregistret. Deltagarna i studien har inte tänkt på ämnet tillräckligt 

mycket för att engagera sig i att göra sin vilja känd. Argument om registrering i 

donationsregistret som allt för tidskrävande skulle av Batson (1991) kunna beskrivas som 

egoistiskt beteende då den potentiellt hjälpande handlingen att registrera sig som organdonator 

kan anses vara för kostsam och krävande att utföra. Schwartz’ (1977) modell för normativt 

hjälpbeteendes första steg i beslutsprocessen beskriver att det krävs ett uppmärksammande av 

hjälpbehov hos en annan individ för att den potentiella hjälparen skall agera i situationen. 

Genom bristande intresse hos vissa deltagare, där deltagarna nämner att de inte är särskilt insatta 

eller intresserade i organdonationsfrågan, har dessa därmed inte uppmärksammat hjälpbehovet. 

Bristande intresse och ouppmärksamhet kan ha varit orsaken till att deltagarna inte har 

registrerat sig i donationsregistret då de enligt Schwartz troligtvis inte är medvetna om behovet 

av organ och organdonatorer. För att kunna ta beslut om att hjälpa någon är första steget att 

uppmärksamma problemet och det behov av hjälp som faktiskt finns. 

Påverka inställning till organdonation. Det fanns en tydlig skildring av kunskapsökning som 

något eftersträvansvärt för att få deltagarna med en likgiltig eller negativ inställning att förändra 

den. Detta nämns även i Khan et als. (2011) studie som en bidragande faktor till förändrad 

attityd gentemot organdonation. Nästan samtliga deltagare med negativ inställning nämnde 

någon gång att det skulle krävas mer kunskap för att påverka både deras egna inställning men 

också vad de tror skulle påverka andras attityd till organdonation. Exempelvis ansåg deltagarna 

att det skulle vara bra att uppmärksamma organdonation genom mer reklam men också genom 

en organdonationsmånad samt att samhället i allmänhet talar mer om ämnet. Detta stödjer 

därmed Schwartz’ (1977) modell för normativt hjälpbeteende, att mer kunskap skulle 

uppmärksamma omgivningen på organbehovet som finns i dagsläget vilket skulle kunna leda 

till ett eventuellt agerande. Enligt Schwartz måste den potentiella hjälparen inte enbart vara 

medveten om hjälpbehovet utan även ha uppfattningen att själv kunna göra skillnad. Därav blir 

det av stor vikt för samhället att sprida kunskap och göra den lättillgänglig för att alla människor 

ska bli medvetna om sin roll. Det var dock inte endast kunskapen i sig som deltagarna ansåg 

krävdes för förändrad attityd, flertalet deltagare la även vikt vid att kunskapen skulle vara mer 

lättillgänglig och av den anledningen urskiljdes temat “lättillgängligare kunskap”. Resultatet 

visar att det krävs en viss lättillgänglighet av information för att få människor att ta till sig 

kunskapen och registrera sig som donatorer.  

En stor andel deltagare ansåg sig även kunna ändra sin åsikt och välja att donera om fallet 

var så att någon i deras närhet var i behov av nya organ vilket leder vidare till temat “anhörig i 

behov”. Detta stärker teorin om det sociala utbytet där Clark och Mills (2012) betonar att utbytet 

mellan närstående är mer ovillkorligt än mellan främlingar. Clark och Mills menar att 

människan är villig att offra mer än vad hen får tillbaka när det gäller närstående vilket styrks 

av flertalet deltagares vilja att donera organ om en närstående skulle behöva. En sådan handling 

skulle enligt Moorlock et al. (2014) inte betraktas som altruistisk då en hjälpande handling mot 

en närstående med anledning av att denne är en närstående inte är en opartisk handling och 

således inte kan betraktas som altruistisk. Clark och Mills (2012) beskriver också att utbytet 
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mellan en individ och en främling är mer begränsat än utbytet mellan nära anhöriga. Utbytet 

mellan främlingar är enligt Clark och Mills beroende av den hjälpande individens potentiella 

fördelar vid ingripandet. Deltagarnas uttalanden i studien stödjer således Clark och Mills 

beskrivning av sociala utbytes teorin genom sin omsorg för närstående och genom 

nonchalansen gentemot utomstående människor där utbytet måste vara till fördel för hjälparen 

för att denne ska agera. 

 

 

Metoddiskussion 

Efter en tids bearbetning av studiens material framkom det som en nödvändighet att genomföra 

vissa förändringar i arbetet för att kunna gå vidare, eller åtminstone ansågs vissa begränsningar 

i studien behöva göras. Dessa åtgärder vidtogs till följd av den stora omfattning material de 

transkriberade intervjuerna hade resulterat i. Beslutet resulterade i att studien begränsades från 

att innefatta både blod- och organdonation, vilket var den ursprungliga idén, till ett smalare 

fokus genom att endast behandla organdonation. Begränsningen ansågs relevant för att kunna 

utföra en så noggrann och välarbetad analys som möjligt. I och med begränsningen fick även 

studiens syfte omformuleras för att endast beröra organdonation. Materialet som samlats in 

under datainsamlingen i form av intervjuer som sedan transkriberats ansågs fortfarande kunde 

användas vid analys och meningskoncentrering eftersom intervjuguiden bestod av frågor 

rörande både blod- och organdonation. Skillnaden under analysen blev att endast sådant som 

var relevant för organdonation plockades ut vilket gjorde att det tidigare genomförda arbetet 

med intervjuer och transkribering fortsatt var till användning 

Syftet med studien blev till följd av ovanstående en fördjupning i människors attityder till 

organdonation och vilka motiv de angav till att donera eller avstå från donation av organ. För 

att nå den djupare förståelsen för varför människor väljer att handla som de gör och deras 

personliga upplevelser av sina handlingar ansågs en kvalitativ metod var den mest lämpliga. Vi 

valde även att använda en induktiv metod under hela processen, vilket vi ansåg passade väl 

tillsammans med kvalitativa intervjuer. Detta för att intervjuledarna inte skulle påverkas av 

tidigare forskningsresultat eller teorier kring forskningsämnet. Denna förförståelse riskerade att 

forma intervjuerna på ett felaktigt sätt och konsekvenserna hade kunnat bli att deltagarnas 

upplevelser inte återgavs på ett korrekt sätt utan istället formats av intervjuguiden och 

förförståelsen. En viss förförståelse förekom vid utformandet av intervjuguiden och vid 

genomförandet av intervjuerna. Samtliga intervjufrågor utgick från en semistrukturerad 

intervjuguide med öppen utformning. Studiens 10 frågor bjöd in till en reflekterande diskussion 

där deltagarna fritt kunde uttrycka sin subjektiva upplevelse och åsikt kring organdonation, 

något som vidare säkerställer studiens validitet.  

Genom den deltagarvalidering som genomfördes kunde studien med större säkerhet gå 

vidare genom analys av det transkriberade materialet. Detta eftersom deltagarnas transkriberade 

intervjuer överensstämde med vad de kunde minnas att de själva hade sagt under 

intervjutillfället. Den medbedömning som genomfördes minskade subjektiviteten i studien 

eftersom två personer på varsitt håll granskade och analyserade det material som framkommit. 

Genom att först enskilt och sedan gemensamt analysera materialet kunde subjektiviteten 

minskas och resultatet gavs en större trovärdighet.  

  

  

Slutsatser och förslag till framtida forskning 

Den positiva attityden till organdonation hos deltagarna grundar sig utifrån temana främst i 

viljan att vara medmänniska och hjälpa andra i samhället, något som kan hänföras till viljan att 
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agera som en samhällshjälte. Den negativa attityden till organdonation visar istället på 

deltagarnas riskanalytiska tankegångar där negativa konsekvenser och kunskapsbrist ligger till 

grund för deltagarnas reserverade inställning.  

Studien visar på en kunskapsbrist där samtliga deltagare upplevde sig sakna information och 

kunskap kring organdonation i allmänhet. Bristen på kunskap har visat sig vara en 

grundläggande anledning till varför bristen på organdonatorer är fortsatt stor. Förhoppningen 

med denna studie är att den skall ge samhället nya insikter. Förhoppningsvis kan studien bidra 

med ny kunskap kring människors attityd och motiv för organdonation och samtidigt öka 

nyfikenheten inför ämnet. Tanken är att organisationer som arbetar med att främja 

organdonation skall kunna använda resultatet som underlag i sitt arbete att värva fler donatorer. 

Bland annat kan organisationerna genom resultatet få en insikt i hur de skall marknadsföra sig 

för att allt fler skall bli uppmärksammade på ämnet samt vad som motiverat de som redan 

registrerat sig att göra sin vilja känd. Resultatet visar även på ett antal farhågor kring 

organdonation som finns hos deltagarna. Likaså här finns det en tro om att organisationer som 

arbetar med organdonation kan ha användning av den information som studien delger och finna 

ett sätt att minska eventuella farhågor och spräcka hål på avskräckande myter. Bristen på 

organdonatorer ökar ständigt och önskan är att allt fler genom studien motiveras till ett 

engagemang i donationsvärlden.  

Förslag till framtida forskning är att studera levande donatorers upplevelser av en genomförd 

transplantation. Tanken är att detta kopplat till ovanstående kan ge omgivningen en inblick i 

hur donations- och transplantationsprocessen går till samt besvara eventuella farhågor och 

myter. Genom att få kunskap kring upplevelser av en genomförd donation är förhoppningen att 

fler människor motiveras till att själva vilja donera.  
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