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Sammanfattning 

Bristen på organ överstiger efterfrågan och trots att 85 procent av svenskarna har en positiv 

attityd till organdonation är det bara drygt 1,5 miljoner anmälda till organdonationsregistret. 

Men vad är det egentligen som bidrar till den positiva attityden? Syftet med den här studien var 

att undersöka attityderna till organdonation och vilka faktorer som påverkar attityden. Studien 

utfördes med egeninsamlade data från enkätinsamlingar och analyserades sedan i ett 

statistikprogram. Faktorerna som undersöktes var utbildning, ålder, kön, religiositet, om 

respondenten var yrkesverksam inom sjukvården och erfarenhet av organdonation i hens närhet. 

Bland de 1098 respondenterna var det var över lag en mycket positiv attityd till organdonation 

och 77,7 procent av respondenterna angav att de var anmälda till ett organdonationsregister. 

Faktorerna som visade sig vara de viktigaste till den positiva attityden till organdonation var att 

en närstående mottagit organdonation och att respondenten var yrkesverksam inom sjukvården. 

 

Abstract English 

The aim of this study was to examine the attitudes towards organ donation and the importance 

of different factors for an individual’s decision to donate organs. The study was conducted with 

data which was gathered using a self-developed questionnaire and then analyzed in IBM SPSS 

Statistics 24. The factors studied where education, age, gender, religiosity, if the respondent 

was working with healthcare and whether the respondents had experience of organ donation in 

their propinquity. Among the totally 1098 respondents the attitude towards organ donation was 

overall very positive and 77,7 percent of the respondents stated that they were already registered 

to an organ donation register. The study found that the two most influential factors leading to a 

positive attitude where the experience of a close relative who had received organ donation and 

that the respondent was working with healthcare. 

 

Abstract Svenska 

Syftet med den här studien var att undersöka attityderna till organdonation och vilka faktorer 

som påverkar attityden. Studien utfördes med egeninsamlade data från enkätinsamlingar och 

analyserades sedan i IBM SPSS Statistics 24. Faktorerna som undersöktes var utbildning, ålder, 

kön, religiositet, om respondenten var yrkesverksam inom sjukvården och erfarenhet av 

organdonation i hens närhet. Bland de 1098 respondenterna var det var över lag en mycket 



 
 

positiv attityd till organdonation och 77,7 procent av respondenterna angav att de var anmälda 

till ett organdonationsregister. Faktorerna som visade sig vara de viktigaste till den positiva 

attityden till organdonation var att en närstående mottagit organdonation och att respondenten 

var yrkesverksam inom sjukvården. 
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1.   Inledning 

Varje år dör omkring 50 personer i väntan på ett nytt organ i Sverige. I snitt dör alltså en person 

i veckan från väntelistan, bland annat för att organbristen är så stor. En person kan donera organ 

till upp till åtta personer och under 2016 var det 185 avlidna donatorer som donerade 786 organ 

till 759 personer. För närvarande (2017.09.30) väntar 800 personer på nya organ i Sverige och 

de allra flesta väntar på en njure (682 stycken) (www.merorgandonation.se1, 

www.merorgandonation.se2). Under de tre första kvartalen av 2017 har 139 avlidna personer 

hjälpt andra svårt sjuka genom att donera sina organ, samtidigt har 27 personer dött i väntan 

på en transplantation (www.livsviktigt.se1). Flertalet historier på MOD – mer organdonations 

Facebooksida och hemsida vittnar om att många mottagit organdonation i sista sekund och att 

organen som plockats ur mottagarna varit i så dåligt skick att det varit ett under att de överlevt 

så länge (www.facebook.se/merorgandonation). 

 

Svenskarna är över lag väldigt positiva till organdonation och i ett globalt perspektiv är vi de 

mest positiva i hela världen. 85 procent av Sveriges befolkning har en positiv attityd till att 

donera organ efter sin död, men svensk sjukvård är i jämförelse med övriga Europa ganska 

dåliga på att hitta och ta tillvara på möjliga donatorer. De senaste tre åren har detta däremot 

börjat förändras och 2014–2016 har varit de bästa åren när det kommer till antalet donatorer 

och antalet transplanterade sedan 1964 när sjukvården började donera organ i Sverige. 

Undersökningar visar nämligen att det inte gör någon större skillnad i om länder har ett register 

som man måste anmäla sig till eller ett register som man måste avanmäla sig från om man inte 

vill donera (www.merorgandonation.se1, www.merorgandonation.se2). 

 

Sedan 1988 används total hjärninfarkt som dödsbegrepp enligt svensk lag, det innebär att 

hjärnans samtliga funktioner oåterkalleligt slutat fungera på grund av att blodcirkulationen till 

hjärnan upphört. De flesta människor i Sverige dör på grund av att hjärtat först stannar vilket 

leder till att blodcirkulationen till hjärnan upphör och den totala hjärninfarkten sker inom loppet 

av några minuter. För att kunna donera organ måste patienten dock avlida i en total hjärninfarkt 

under tiden hen vårdas med respirator på intensivvårdsavdelning och eftersom ganska få 
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avlider på detta sätt innebär det att siffran organdonatorer i Sverige ligger runt 200–270 per år. 

För att öka denna siffran behövs förbättrade rutiner inom sjukvården (www.livsviktigt.se2). 

 

Alla kan anmäla sig till ett donationsregister och göra sin vilja känd. Det finns inga 

åldersgränser och oavsett levnadsvanor eller eventuella sjukdomar kan alla anmäla sig till ett 

donationsregister. Det är organens kondition som avgör om en donation är möjlig eller inte. En 

medicinsk prövning görs av sjukvården på varje organ som blir aktuellt för donation 

(www.svensktransplantationsförening.se). Jag intresserade mig för de faktorer som bidrar till 

den positiva attityden bland svenskar och vad det är som gör svenskarna så positiva till 

organdonation. 

1.1.   Syfte 

Donation kan göras på många olika sätt, både efter bortgång, levande donation, donation för 

medicinska syften och helkroppsdonation. Det sistnämnda kräver dock ett signerat kontrakt 

innan bortgång men i de övriga fallen av organdonation räcker det med att ha uttryckt sin 

önskan muntligt till nära och kära. Det är lika hög legal giltighet på att muntligt ha uttryckt sin 

önskan som att ha anmält sig till något donationsregister. Däremot kan det vara till fördel att 

vara anmäld till ett register så att sjukhusen kan agera fortast möjligt när en person förklarats 

avliden och inte behöva vänta på närstående och i deras chock och sorg be dem att förklara den 

avlidnes vilja eller välja åt denne. Det kan också vara så att en individ inte vill prata med sina 

nära om valet att donera eller inte. Kanske på grund av oro för mottagandet av sitt beslut eller 

för att det känns för personligt. Jag har valt att avgränsa studien till enbart donation efter 

bortgång på grund av tid och storlek för den här studien. 

 

Syftet med studien är att undersöka olika faktorer hos en individ som påverkar attityden 

gentemot organdonation av sina egna organ. Vad är det som gör att en person faktiskt vill 

donera sina organ efter sin död. För att få svar på syftet använder jag mig av frågeställningarna 

nedan. Frågeställningarna baseras på tidigare forskning och studiens teoretiska referensram 

som redogörs för i kommande kapitel. 

1.2.   Frågeställningar 

1.   Vilken inverkan har utbildningsnivå på valet att donera sina organ? 
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2.   Vilken roll spelar ålder in på valet att donera sina organ? 

3.   Vilken roll spelar kön in på valet att donera sina organ? 

4.   Vilken roll spelar graden av religiositet in på valet att donera sina organ? 

5.   Hur påverkas attityden gentemot organdonation av kunskap utifrån yrke? 

6.   På vilket sätt spelar erfarenhet av organdonation i ens närhet in i beslutet att donera? 

1.3.   Uppsatsens disposition 

 

Efter inledningen som innehåller en introduktion till ämnet, syfte och frågeställningar 

presenteras tidigare forskning, detta kapitel delas upp i fem delar. Först lyder tre olika 

inriktningar eller infallsvinklar till ämnet, därefter presenteras en kort sammanfattning och 

kapitlet avslutas med att tydliggöra relevansen av tidigare forskning för studien. Efter tidigare 

forskning kommer teoretisk referensram. Denna uppdelas i fem delar där tre olika teorier 

presenteras följda av en sammanfattning av de tre teorierna och avslutas med studiens 

hypoteser. Efter detta kommer kapitlet metod som har flera underrubriker där alla beskriver 

olika delar av tillvägagångssättet för studien. De huvudsakliga underrubrikerna är urval, 

genomförande, analysmetoder och operationaliseringar, problem med enkäten, 

regressionsdiagnostik och etiska aspekter. Under nästan varje huvudsaklig underrubrik finns 

flera underrubriker för att lättare navigera och ge läsaren en struktur så att hen lätt kan slå 

mellan de olika kapitlen och underrubrikerna. Efter metod följer resultatkapitlet som börjar 

med att presentera deskriptiv statistik, därefter kommer hypotesprövningar med hjälp av 

regressionsanalyser och kontrollvariabler och kapitlet avslutas med multivariata 

regressionsanalyser med signifikanta oberoende variabler. Detta kapitel är uppbyggt utifrån 

samtliga hypoteser. Efter resultatkapitlet kommer analyskapitlet där respektive frågeställning 

besvaras och resultatet från resultatkapitlet fortsätter utvecklas. Till sist kommer övergripande 

diskussion och slutsatser där uppsatsens resultat sammanfattas och hela uppsatsen avslutas med 

referenslista samt bilaga 1 där enkätfrågor och svarsalternativ presenteras. 
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2.   Tidigare forskning 

Det här kapitlet kommer att behandla tidigare forskning kring ämnet organdonation och 

attityder gentemot organdonation. Kapitlet är tänkt att ge en djupare inblick i ämnet och den 

forskning som finns inom området men också att visa varför uppsatsens perspektiv är intressant 

att undersöka. Genomgången av tidigare forskning visar att den tidigare forskningen som 

används i den här studien främst har tre olika infallsvinklar, sjuksköterskors attityder gentemot 

organdonation, attityden till att ta emot och donera egna organ samt inställningen till att donera 

en närståendes organ och vad som avgör attityden gentemot organdonation. De olika 

infallsvinklarna förklaras och diskuteras i följande avsnitt, jag har valt att börja med 

sjuksköterskors attityder för att få ett perspektiv på organdonationen och sedan presenteras 

egen och närståendes organdonation och mottagande av organ. Det har inte framgått i de senare 

perspektivets forskning inom vilket område de svarande varit yrkesverksamma så möjligheten 

finns att en del av de svarande i det senare perspektivet är yrkesverksamma inom sjukvården. 

Därefter redogör jag för forskning som pekar på vad som påverkar attityden till organdonation. 

Följt av en sammanfattning av den tidigare forskningen. Slutligen presenterar jag den tidigare 

forskningens relevans i min studie. 

2.1.   Sjuksköterskors attityder gentemot organdonation 

I en studie om sjuksköterskors attityder gentemot organdonation och involveringen av det i 

deras arbete uppgav 67 procent att de ville donera allt som kunde doneras och ytterligare 22 

procent ville donera men enbart specifika organ. 11 procent var antingen emot, svarade inte 

eller hade inte tagit ställning. Många (70 procent) var också villiga att donera allt eller utvalda 

organ från en närstående där dennes attityd var okänd, 30 procent var antingen emot, svarade 

inte eller hade inte tagit ställning. 25 procent av sjuksköterskorna svarade att de i tjänsten varit 

med om att livsuppehållande hjälp hade avslutats för en förmodad hjärndöd person utan att 

organdonation diskuterades och 39 procent av sjuksköterskorna hade varit med om att frågan 

om organdonation aldrig lyftes till de närstående trots hjärndödhet (Flodén m.fl. 2011, s. 3190–

3191). 
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Det finns en misstro bland sjuksköterskor till det svenska systemet att diagnosticera 

hjärndödhet och forskarna menar att detta kanske kan bero på okunskapen kring flera sätt att 

dö på. Men de menar också att det kan bero på attityden till organdonation samt hur väl doktorer 

faktiskt diagnosticerar hjärndödhet. Författarna skriver att detta förmodligen påverkar hela 

skötandet av potentiella donatorer, interaktionen med närstående, samarbetet med kollegor och 

hur sjuksköterskorna uppfattar sin arbetssituation över lag. Nästan hälften av sjuksköterskorna 

upplevde det som påfrestande att sköta en hjärndöd person vilket ledde till att livsuppehållande 

hjälp avslutades med anledning att avsluta den hjärndöde personens lidande. Detta har gett 

upphov till följande följdfrågor i aktuell forskning: vem är det egentligen som lider och varför 

är det svårt att ta hand om en person som potentiellt kan vara organdonator (Flodén m.fl. 2011, 

s. 3191–3192)? Flera länder i väst använder sig utöver hjärndödhet även av hjärtdödhet som 

ett giltigt sätt att konstatera att en person är avliden och därmed aktuell för organdonation. Det 

finns önskemål bland yrkesverksamma inom sjukvården att även Sverige ska undersöka den 

möjligheten då donationstillfällena skulle bli många fler med fler godkända sätt att förklara en 

människa avliden. Det som framförallt komplicerar situationen är de etiska aspekterna, 

exempelvis att personer som förklarats hjärtdöda vid tillfällen har kunnat återupplivats efter 

längre tid än vad som skulle behöva vara kriteriet för organdonation (Ekström von Essen 2012, 

s. 154–157). 

2.2.   Ta emot och donera organ, egna och närståendes 

I en svensk studie kring attityder gentemot organdonation som genomfördes år 1994 angav 62 

procent att de var villiga att donera sina egna organ och 39 procent att de var villiga att donera 

en familjemedlems organ. Av de svarande uppgav 65–70 procent att de kände lite obehag vid 

tanken på organdonation. Kvinnor verkade överlag känsligare mot operationer på den döda 

kroppen än män (Sanner 1994, s. 284–288). 

 

I en studie från 2014 presenteras fem ramverk skapade för att förstå organdonation och tanken 

på kroppsliga utbyten: äganderätten, tre gåvo-inriktade ramverk: hjältemodet, offrandet och 

disjunktionen samt givande genom delande. Äganderätten syftar till att individen själv har 

äganderätt över sin kropp och bestämmer vad som ska göras med den. Detta ramverk bidrar till 

en nyanserad bild av komplexiteten med organdonation men skapar problem i relationella 

aspekter som när en närstående i chock behöver ta beslutet om organdonation åt någon annan, 

det fallerar alltså i aspekten av etiska frågor. I kampanjer för organdonation används ofta 
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uttryck som beskriver livet som en gåva vilket anknyter till det hjältemodiga ramverket. 

Givaren är generös och osjälvisk som utför en handling som räddar liv utan att kräva någonting 

tillbaka. Offrandet är det tyngre perspektivet på organdonation där handlingen ses som 

potentiellt smärtsam och känslomässigt komplex, donatorn upplever ofta en personlig 

uppoffring. Detta kan resultera i sociala påtryckningar och eftersom att handlingen att kan föra 

med sig en förväntan om ömsesidighet som kan vara svår eller till och med omöjlig att leva 

upp till kan gåvan även bli ett slags straff. Exempelvis när en närstående tagit beslutet att donera 

en bortgångens organ men har svårt att släppa taget. Ramverket disjunktion syftar till att gåvan 

inte under några omständigheter får ”återbetalas”. Om gåvan återbetalas på något sätt 

omintetgörs den. Slutligen presenteras ett alternativt ramverk, att ge genom att dela. Det kan 

enligt Zeiler bidra med verktyg för att se det kroppsliga utbytet på ett sätt som gör att mottagare 

av organdonation känner mindre förbindelse att gottgöra för donationen. Det tar hänsyn till 

samexisterandet med det nya organet men kräver en omprövning av relationen mellan självet 

och andra och flyttar istället fokus till hur individer interagerar med varandra och menar att 

givandet alltid är ett slags delande (Zeiler, 2014 s. 171–181). 

 

I en annan studie från år 2001 utrönas sju attitydmönster som strukturerar attityder gentemot 

organdonation och orsaker till en negativ inställning gentemot organdonation. Den första var 

(1) att vilja ta emot och ge, den andra (2) att vilja ta emot men inte ge, den tredje (3) att varken 

vilja ta emot eller ge på grund av naturens ordning och att den ej bör störas, den fjärde (4) att 

varken vilja ta emot eller ge på grund av återfödelse att man då inte behöver nya organ för 

man snart ska påbörja ett annat liv, detta hade ingen koppling till religion. Den femte (5) att 

varken vilja ta emot eller ge på grund av att det nya organet skulle påverka mottagarens 

identitet, den sjätte (6) att varken vilja ta emot eller ge på grund av osäkerhet på att ta emot på 

grund av att det kändes som kannibalism och rädslan för att det skulle komma från en syndig 

person och samtidigt villiga att ge men helst till en familjemedlem. Rädslan inför döden visade 

sig vara en viktig faktor i hur en person ställde sig inför operation på sin döda kropp. Och den 

sjunde (7) kategorin där de svarande kände sig osäkra på att ta emot men villiga att ge (Sanner 

2001, s. 1494–1496). 

2.3.   Vad avgör attityden gentemot organdonation? 

Villigheten att donera organ verkar hänga samman med den svarandes förståelse för att den 

avlidne verkligen är död (Sanner 2001, s. 1494). I en studie av Rodrigue, Cornell och Howard 
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(2006) som undersöker valet att donera en avliden närståendes organ visar det sig att flera val 

att inte donera de närståendes organ baserades på okunskap, så som att den hjärndöde personen 

skulle kunna återhämta sig eller att en person enbart kunde vara hjärndöd om hjärtat hade slutat 

slå. Med en grund som denna lyfts behovet av fortsatta utbildningsinsatser för att maximera 

positiva attityder gentemot organdonation. I studien hade 77 procent av 

undersökningsdeltagarna högre utbildning (college) och 80 procent av 

undersökningsdeltagarna var kvinnor. I valet att donera en avliden närståendes organ spelar 

många faktorer in, i studien presenteras faktorer som hur väl mottagandet av personalen 

upplevdes, antal involverade i beslutet, om den avlidne var hjärndöd (och kunskap kring vad 

det verkligen betyder) och framförallt kunskap om den avlidnes attityder gentemot 

organdonation (Rodrigue, m.fl. 2006, s. 190–193, 197). 

 

Vem som adresserade ämnet organdonation visade sig också spela en stor roll i beslutet, när en 

professionell person med mycket kunskap om organdonation eller en familjemedlem tog upp 

ämnet visade det sig vara en mycket högre andel svarande med en positiv attityd gentemot 

organdonation. Detta kan bero på en sorts finkänslighet, att ämnet tas upp på rätt sätt och i rätt 

situation samt att personen verkade sympatisk. Studien visar att yngre, arbetstagande och ogifta 

personer hade närstående som i högre utsträckning valde att godkänna organdonation. Det var 

också viktigt att de närstående fick tid att prata igenom beslutet och att det inte stressades. Att 

veta hur den avlidne ställde sig gentemot organdonation styrde ofta den närståendes val då det 

hjälpte till i en mycket påfrestande situation. Speciellt om det var tydligt genom donationskort, 

register eller uttalad önskan till närstående. De personer som tillskrev donationen en mening 

eller redan hade religiösa, kunskapsbaserade eller kulturella övertygelser var mer positiva 

gentemot organdonation (Rodrigue, m.fl. 2006, s. 195–197). Mot bakgrund av detta framstår 

det som tänkbart att det finns en föreställning om att de närstående lever vidare genom 

organdonation, det är också tänkbart att den positiva attityden grundar sig i en slags altruism 

trots att många känner obehag inför ingrepp på den döda kroppen. 

2.4.   Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskning som presenterats i detta kapitel visar att det finns många variabler som 

påverkar attityden gentemot organdonation och att det är ett ämne i vilket få har verklig 

kunskap. Situationen i vilken frågan om organdonation adresserades visade sig vara känslig 

och avgörande för utfallet om organdonation accepterades eller inte. Det spelade också stor roll 
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vem som tog upp frågan och hur den togs upp. Yngre, arbetstagare och ogifta personer hade 

närstående som i högre grad accepterade organdonation och individer som arbetade som 

sjuksköterskor visade en avsevärt mer positiv attityd gentemot organdonation än andra 

svarande. 

2.5.   Relevansen av tidigare forskning i min studie 

Det skiljer ganska många år emellan Sanners studie från 1994, som visar att 39 procent är 

villiga att donera en närståendes organ, och Flodén m.fl.:s studie från 2011 som visar att 70 

procent av de svarande, som är yrkesverksamma sjuksköterskor, är villiga att donera en 

närståendes organ. I det senare fallet specificeras till och med att det är när den närståendes 

önskan är okänd. Med bakgrund av den informationen poneras därför är att det är en högre 

grad av positiv attityd bland sjuksköterskor på grund av att de är yrkesverksamma inom just 

sjukvården och därmed kommer i daglig kontakt med liv och död samt tillgång till uppdaterad 

information. Observera att detta är ett antagande och inte har någon faktisk källa. Trots den 

stora skillnaden i årtal har det ändå inte skett någon extremt stor förändring i antalet donatorer. 

År 1995 avled totalt 104 donatorer och år 2011 var den siffran 143 istället. För närvarande är 

det runt 1,6 miljoner svenskar som är anmälda till organdonationsregistret 

(www.merorgandonation.se1). Den siffran kan verka hög men folkmängden i Sverige är för 

närvarande 10,1 miljoner (www.scb.se) och hade alla (85 procent) som är positiva till 

organdonation anmält sig till donationsregister hade den siffran istället varit närmre 8,6 

miljoner anmälda till donationsregistret (om hela den svenska befolkningen räknas in, det vill 

säga även barn under 18 år vilket kräver att en målsman anmäler barnet till registret). 59,4 

procent av de som är anmälda till donationsregistret är kvinnor och 40,6 procent är män 

(www.merorgandonation.se1). Fokus i Sanners studie (2001) ligger på attityderna gentemot att 

ta emot organ men att vinkeln donera organ agerar som komplimenterade vinkel. Jag har valt 

att ta avstamp helt i hennes komplimenterande vinkel och vill undersöka vad det är som gör att 

en person vill donera sina organ. I nästkommande stycke ”3. Teoretisk referensram” kommer 

jag att redogöra för vilka teoretiska referensramar jag tar hjälp av för att svara på mina syften 

och frågeställningar samt redogöra för de hypoteser som testas i studien. 
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3.   Teoretisk referensram 

Den tidigare forskningen (föregående kapitel) och den teoretiska referensramen som beskrivs 

i detta kapitel ligger båda till grund för föreliggande undersöknings frågeställningar och 

hypoteser. De ligger även grund för enkätens utformning, vilken jag redogör för vidare under 

”5. Metod” och i ”9.2. Bilaga 1”. De fungerar också i analysen som en vägvisare för det 

perspektiv jag valt att studera attityder gentemot organdonation utifrån. En kort utveckling av 

denna tanke presenteras i sammanfattningen i slutet av detta kapitel, efter presentationen av 

den valda teoretiska referensramen. 

3.1.   Socialisering genom uppväxt och yrkesroll 

Berger och Luckmann (1998) förklarar genom socialiseringsteorin hur barn tar del av föräldrars 

värderingar och levnadssätt. De menar att individen föds utan förkunskaper om samhället och 

att de genom uppväxt och socialisering lär sig hur samhället fungerar. De talar om primär och 

sekundär socialisering. Den primära socialiseringen är den internaliseringsfas ett barn 

genomgår i barndomen via de signifikanta andra (det vill säga föräldrar och andra vuxna runt 

omkring barnet) som de har en stark interaktion med. Det är genom den primära socialiseringen 

som barnet lär sig ställningen i den sociala ordningen, hur det bör förhålla sig till olika 

situationer i vardagen och grundläggande värderingar. Genom socialiseringsprocesser lär sig 

barnen sociala koder och vad som förväntas av personer i samhället både som kompis och 

partner men också som kvinna och man. Barnen har ingen möjlighet att själva välja eller 

påverka sin primära socialisering eftersom att samhällsklass, var och när inte väljs av barnet 

självt och eftersom att alla socialiseringsprocesser ser olika ut resulterar det i enskilda och 

självständiga individer. Barnet härmar och internaliserar de signifikanta andras beteenden och 

attityder och lär sig tolka världen på ett specifikt sätt, vilket sedan ligger till grund för den 

sekundära socialiseringen som inträffar när individen blir en del av samhällets arbetsdelning 

och skaffar sig en yrkesroll (Berger och Luckmann 1998, s. 155–156, 164, 195). 

 

Den sekundära socialiseringen är mycket mer subtil och innefattar rutinmässiga tolkningar, och 

kunskapen om ”tysta överenskommelser” som Berger och Luckmann skriver (1998, s. 162–

163). Den sekundära socialiseringen bidrar till en djupare förståelse för samhället som helhet 
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och att vissa beteenden inte är accepterade i samhället. Här fortsätter individen utveckla sin 

vardagsförståelse och tysta kunskap. I den sekundära socialiseringen blir institutionella roller 

tydliga och yrken blir kvinnliga och manliga för individen (Berger och Luckmann 1998, s. 

195–196). Med hjälp av socialiseringsteorin kan individen förstå hur könsskillnader skapas och 

reproduceras. Värderingarna om kön och könsroller internaliseras i ett tidigt stadie och 

föreställningar om kvinnligt och manligt blir därför djupt förankrade i individen. Kvinnor lär 

sig bland annat att vara mer omhändertagande och förväntas ha en mer moderlig och 

omtänksam inställning till människor. Även en individs ålder påverkar beteenden och attityder, 

till exempel hur hårt rotade attityder och åsikter blivit som då skapats genom både primära och 

sekundära socialiseringen. 

3.2.   Könets inverkan på individens val 

Det finns många teorier kring könsskillnader och hur de uppkommer. Berger och Luckmann 

(1998) vidrör ämnet men djupdyker inte i det mer än att de redogör för att könsskillnader och 

förväntade beteenden från flickor och pojkar och även kvinnor och män skapas under både den 

primära socialisationen men även den sekundära och med arbetsplatsen som huvudsakliga 

socialisationskälla. Nancy J. Chodorows (1995) teori om könsskillnader är dock desto mer 

djupdykande och beskriver hur modern har varit ett barns primära vårdnadshavare och 

rollfostrare och hur fäderna varit sekundära objekt. Hon menar att de grundläggande dragen i 

familjestrukturen leder till att olika relationsförmågor utvecklas hos flickor respektive pojkar 

och att pojkars relationsförmåga blir begränsad. Flickorna får behålla och anamma moderns 

kärleksfulla och omhändertagande roll medans pojkarna både direkt och indirekt uppmanas att 

eftersträva det manliga idealet. Det manliga idealet, som är sekundärt under barnens uppväxt, 

präglas av en distans till egna känslor och nya förhållningssätt till relationer vilket inkluderar 

mer känslomässigt avståndstagande till andra människor. Barnen lär sig det lämpligaste 

könsrollsbeteendet genom imitation, direkt undervisning, förmaningar och kognitiva 

inlärningsprocesser skriver Chodorow (1995, s. 122–123, 221).  

3.3.   Religiositetens inverkan på individens val 

Både Berger och Luckmann (1998) och Chodorow (1995) menar att beteenden, värderingar 

och attityder är någonting individen internaliserar genom socialiseringsprocesser. Både under 

uppväxten men även som vuxen påverkas individen av andra människor som befinner sig i 
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samma utrymme, till exempel på en arbetsplats eller i samma församling. Dillon skriver om 

religion och sociologi och menar att religion är en signifikant dimension i relationen mellan 

individuella liv, kollektiv identifiering, institutionell praxis och social /offentlig kultur (Dillon 

2003, s. 14). Religion hjälper inte bara människor att förstå sociala erfarenheter och 

institutionella praxis utan förklarar också en bred skala av sociala attityder och beteenden 

(Dillon 2003, s. 8). I kapitel 21 skrivs det om en tydlig klyfta mellan de som deltar i kyrkliga 

aktiviteter och de som inte deltar i kyrkliga aktiviteter. Deltagandet kan vara avgörande för 

individens ställningstagande i vissa situationer till exempel vid röstning. Det finns flera 

anledningar till varför ett deltagande i de kyrkliga aktiviteterna påverkar individens val: det 

förstärker religiösa övertygelser och etiska koncept, gruppidentiteten, relationen mellan 

religiösa övertygelser och den vardagliga världen samt värderingen av politiska ideologier 

(Dillon, 2003 s. 300). Jag menar att detta bör gå att koppla till andra uppfattningar och 

värderingar som tas upp inom kyrkliga aktiviteter, att individen påverkas av de andras åsikter, 

oavsett om ämnet är på ”agendan” eller enbart uppkommer i småpratet över fikat. 

 

Dillon skriver också att religiösa preferenser påverkas av sociala konsekvenser och att det kan 

finnas andra orsaker än just tro som gör att en individ deltar i religiösa aktiviteter (Dillon 2003, 

s. 153). Han redogör för tre sociala influenser på religiösa val: Sympatisören eller Den 

motvillige – till exempel när vuxna barn går med äldre föräldrar till kyrkan för att få dem att 

må bättre trots att de själva inte får ut något av aktiviteten. Eller att en person som inte är 

troende går till kyrkan för att egga upp och störa de som faktiskt tror. Att belöna eller straffa 

de som är där. Förebilden – en annan social motivation för att gå i kyrkan. En vilja att sätta 

exempel för andra. Hycklaren går bara för att få belöning för deras deltagande samt få sociala 

förmåner för sin aktivitet inom kyrkan. Eller för att undvika straff för att de inte tror, för deras 

”gudlöshet”. Strafftagaren – religiösa grupper skapar icke religiösa sociala belöningar genom 

att ge deltagare tillgång till olika sociala områden som nätverk och social status i området. 

Deltagandet kan också hjälpa en individ att undvika social isolation, ekonomisk osäkerhet och 

våldsamt förtryck vilket visar på att personliga preferenser är inte allt som bestämmer en 

religiös aktivitet. Sympatisören, förebilden och strafftagaren är motiverande strukturer för 

religiöst deltagande och anslutning som ofta rotas i en överlappande strukturell anknytning 

mellan religion och familj. Värderingen av familjeband och vikten av dem driver därför 

religiösa val (Dillon 2003, s. 154–155). 
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3.4.   Sammanfattning av teoretiska referensramar 

Vilka sociala sammanhang individer deltar i påverkar dem mer än de kan föreställa sig. De 

som aktivt deltar i religiösa aktiviteter får en gemensam samhälls- och världsuppfattning från 

den gemenskapen som de deltar i, oberoende av anledningen till att personen är där. Det 

förstärker känslan av att vara del av en grupp samt vardagliga värderingar och politiska 

ideologier. Samma sak händer under socialiseringsprocesserna som sker under varje individs 

uppväxt och på varje individs arbetsplats. Individen lär sig i tidig ålder vilka värderingar som 

är accepterade och vilka beteenden som förväntas av hen i olika sammanhang. Under 

uppväxten lär sig individen grundläggande värderingar, beteenden och attityder. På 

arbetsplatsen lär sig individen både tysta överenskommelser och rutinmässiga tolkningar av 

situationer och beteenden och de värderingar och attityder individen lärt sig under uppväxten 

speglar hur hen implementerar det hen lär sig på arbetsplatsen. Nedan presenterar jag de 

hypoteser som grundar sig i frågeställningarna vilka skapats ur tidigare forskning och den 

teoretiska referensramen som presenterats i detta kapitel.  

3.5.   Hypoteser 

Med utgångspunkt i syfte och frågeställningar och mot bakgrund av resultat i tidigare forskning 

och studiens teoretiska referensram kommer jag att undersöka följande hypoteser i den här 

studien: 

1.   Kunskap om organdonation har i tidigare forskning av Rodrigue, m.fl. (2006) visat sig 

vara en viktig aspekt till attityden gentemot organdonation och därför förväntas i denna 

studien högre utbildning bidra till en mer positiv attityd gentemot organdonation. 

2.   I samma studie av Rodrigue, m.fl. (2006) visade sig ålder vara en påverkande variabel 

där yngre är mer positiva till organdonation än äldre. Kanske beror det på att 

organisationer och informationskanaler blivit mycket bättre och fler, i kombination med 

den yngre generationens aktivitet i sociala medier som därmed utsätts för mer reklam 

och diskussioner. Hypotesen för ålder i den här studien stipulerar därför att yngre är 

mer positiva till organdonation än äldre. 

3.   Chodorows (1995) teori om hur könsskillnader syftar till att olika relationsförmågor 

utvecklas hos flickor respektive pojkar och att pojkars relationsförmåga blir begränsad. 

Kvinnor får en mer kärleksfull och omhändertagande roll och männen uppmanas ha 

distans till sina känslor och vara mer känslokalla. Även Berger och Luckmanns (1998) 
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teori om socialiseringsprocesser tar upp hur barn lär sig hur kvinnor och män förväntas 

bete sig. Med bakgrund av detta kan en anta att kvinnor är mer omtänksamma, 

känslosamma och kanske också mer villiga att donera sina organ för en annan persons 

välmående trots att de är mer känsliga inför tanken på operation på den döda kroppen 

(vilket krävs för att donera organ efter döden) enligt Sanner (1994) i tidigare forskning. 

Hypotesen stipulerar därför att kvinnor har en mer positiv attityd till organdonation än 

män. 

4.   Dillons (2003) teori visar att religiösa individer påverkas på ett visst sätt genom att delta 

i religiösa aktiviteter, de religiösa övertygelserna och etiska värderingar förstärks. 

Rodrigue m.fl.:s (2006) forskning visar att de som är religiösa eller tillskriver 

organdonationen en högre mening tenderar att vara mer positiva gentemot 

organdonation. Hypotesen lyder därför att högre grad av religiositet resulterar i en mer 

positiv attityd gentemot organdonation. 

5.   I relation till Berger och Luckmanns (1998) teori om att en individ lär sig värderingar 

och beteenden på sin arbetsplats samt resultat från tidigare forskning av Flodén m.fl. 

(2011) som visar att individer i vårdyrket tenderar att ha en mer positiv attityd gentemot 

organdonation förväntas utfallet vara att de svarande som är yrkesverksamma inom 

sjukvården har en mer positiv attityd gentemot organdonation än individer verksamma 

i andra yrkesområden. 

6.   Med bakgrund av Berger och Luckmanns (1998) socialiseringsteori förväntas individer 

påverkas av händelser i sin närhet. Den sista hypotesen stipulerar därför att erfarenhet 

av organdonation i sin närhet förväntas påverka attityden till organdonation mer 

positivt. 

4.   Metod 

Jag vill genom studien bidra till en mer övergripande förståelse för vilka det är som väljer att 

donera sina organ och anser att en kvantitativ studie lämpar sig bäst för att få svar på mina 

forskningsfrågor. För att svara på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av 

kvantitativ metod i form av analysering av egeninsamlade enkätsvar. Jag strävar däremot inte 

efter att redogöra för ett generaliserande då materialet inte stödjer en sådan handling i och med 
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urvalet vilket jag redogör för under rubriken ”4.1. Urval” nedan. Materialets storlek i form av 

antal enkätsvar påverkar resultatets reliabilitet. Vetenskapsrådet (2017, s. 28) skriver om 

felkällor och tillförlitlighet, att det är bra med en felanalys eller i alla fall en diskussion av 

eventuella felkällor och annat som kan påverka tillförlitligheten i resultatet. Detta kommer jag 

att kontrollera för med hjälp av flera tester som jag redogör för under ”4.5. 

Regressionsdiagnostik” men även genom att vara medveten om och redogöra för att jag faktiskt 

inte kan kontrollera för att de enkätsvar jag insamlat är ifyllda sanningsenligt. Jag måste dock 

förvänta mig sanningsenliga svar, annars kan hela studien förkastas innan den ens påbörjats. 

4.1.   Urval 

Jag har i studien använt mig av ett bekvämlighetsurval genom att dela en länk till enkäten på 

sociala medier vilket jag skriver mer om under ”4.2. Genomförande”. Jag är medveten om att 

detta påverkar reliabiliteten i materialet och har givetvis med det i åtanke genom analysen och 

tolkningen av materialet. Jag har valt att inte sprida enkäten utanför Sverige men kan inte 

kontrollera för att den inte sprids utanför svenska gränser, den är däremot enbart utformad på 

svenska vilket bör avgränsa icke-svensktalande i alla fall. Jag har satt 15 år som lägsta gräns 

vilket jag redogör mer för under ”4.6. Etiska aspekter” och har informerat om detta i 

introduktionen av studien, ingen svarande angav födelseår efter 2001 därav har inget bortfall 

behövts redogöras för gällande ålder. Jag kan inte och strävar inte efter att generalisera 

resultaten med tanke på undersökningens urvalsmetod men har givetvis ändå strävat efter en 

så stor svarsfrekvens som möjligt för att urvalet ska bli så brett som möjligt, hur jag gjort för 

att säkerställa ett mer varierat urval trots bekvämligheturval redogör jag för under ”4.2. 

Genomförande” nedan. 

4.2.   Genomförande 

Jag har genomfört studien med kvantitativ datainsamling genom en egenskapad webbenkät 

som skapades i enkätverktyget ”Google Formulär”. Webbenkätens frågor och svarsalternativ 

presenteras under ”8.2. Bilaga 1”. I webbenkäten ställdes frågor om ålder, könstillhörighet, om 

respondenten är yrkesverksam inom sjukvården samt inkomst och utbildningsnivå och om 

respondenten har erfarenhet av organdonation i sin närhet. Vidare ställdes frågor som ämnar 

att mäta religiositet och frågor om attityder gentemot organdonation. Inga frågor gjordes till 

obligatoriska vilket påverkade antalet svar på respektive fråga, få frågor har full svarsfrekvens 
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i relation till antalet deltagande i studien. Mer om svarsfrekvensen för respektive fråga redogörs 

för under ”4.3. Analysmetoder och operationaliseringar” och ”5.1. Deskriptiv statistik”. Jag 

valde att inte ha frågorna obligatoriska för att jag ville förbehålla respondenten rätten att hoppa 

över en fråga men ändå fortsätta deltagandet i enkäten, problemet med detta är att några 

respondenter antingen har missförstått och hoppat över eller missat vissa frågor som är av 

största vikt för svarets betydelse, så som attitydmätningen till organdonation i fråga 7. Totalt 

1098 respondenter deltog i studien. Jag har delat enkäten både via sociala medier (Facebook, 

Instagram och Linkedin) men även i länkar i mail till personer som inte har Facebook eller 

andra sociala medier och bett dem svara och gärna vidarebefordra till vänner och bekanta. 

Enkäten har också skickats i privata meddelanden på Facebook till specifika personer som jag 

vet har varierande bakgrund och jag har även bett dessa personer att dela vidare enkäten till 

personer i deras närhet (jag har givetvis samtidigt informerat om att både delandet och 

deltagandet är frivilligt). För att få så många svar som möjligt har jag även spridit enkäten i 

stängda grupper på sociala medier där jag inte är bekant med de svarande. Jag kan dock inte 

kontrollera för vilka personer som nåtts av enkäten men svaren är av varierande karaktär och 

jag anser att de utgör en bra grund för mina analyser som är gjorda i IBM SPSS Statistics 24. 

Enkäten har varit öppen för insamling av svar från eftermiddagen 2017-11-17 till och med tidig 

morgon 2017-12-01. Variablerna som jag nämnt tidigare i detta stycke operationaliserats i 

nästkommande del ”4.3. Analysmetoder och operationaliseringar” och har inspirerats bland 

annat av SCB och Markörs enkätfrågor och utformningar och har därmed tidigare använts och 

accepterats som kvantitativa variabler. Det har varit relevant att använda korrelationstester och 

regressionsanalyser för att mäta sambandet mellan variablerna. Jag vill återigen tydligt 

understryka att jag inte ämnar generalisera mitt resultat och är medveten om att 

signifikansnivåer därför rent praktiskt spelar en ganska oviktig roll i mitt material eftersom att 

urvalet inte är slumpmässigt. Resultaten kan därför inte generaliseras till någon population utan 

gäller endast för de svarande. Jag har däremot valt att redogöra för signifikansnivåerna och 

även förhålla mig till dem när jag bestämmer hur jag ska gå vidare i mina analyser. 

Signifikansnivåerna bidrar tillsammans med B-koefficienten, till att fastställa styrkan i ett 

samband. De samband som visat en signifikans på minst 5 procentsnivå används framförallt i 

studien men jag redogör också vid varje tillfälle vilken signifikansnivå resultatet visat. De 

samband där signifikansnivån överstiger 5 procents risk till slumpartade samband har 

förkastats, de redogörs dock ändå för i materialet eftersom att de har en relation till hypoteserna. 

Sambandsmåttet redovisas som ”adjusted R2” och sträcker sig mellan -1 till 1 där 0 visar ett 

obefintligt samband och -1 eller 1 visar ett fullständigt samband (Djurfeldt, m.fl. 2010, s. 184–
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186, 260–266). B-koefficienten eller B-värdet, som jag kommer att benämna det i studien, visar 

om den beroende variabeln har en negativ eller positiv inverkan på den beroende variabeln och 

även styrkan i sambandet. 

4.3.   Analysmetoder och operationaliseringar 

Efter att enkätinsamlingen stängts exporterades de insamlade svaren till en Excel-fil och sedan 

fördes de in i IBM SPSS Statistics 24. För att analysera mitt material har jag använt mig av 

tester för samband och korrelation så som regressionsmodeller och envägs variansanalys (one-

way anova). Jag har även kontrollerat för icke-linjära samband, heteroskedasticitet, 

multikollinearitet och extremvärden genom en rad olika tester vilka jag redogör för under ”4.5. 

Regressionsdiagnostik”. Nedan kommer jag att redogöra för de olika begrepp jag använder mig 

av i studien och hur jag mätt dem i enkäten. De flesta variabler är på nominal eller 

ordinalskalnivå. Det är enbart ålder och inkomst som är på kvotskalnivå (Djurfeldt & Barmark 

2009, s. 110–111). Exempel på frågor och påståenden ges nedan men för mer utförlig 

information om frågeformuleringar och påståenden hänvisar jag till ”8.2. Bilaga 1” där frågor 

och svarsalternativ redogörs för. Svarsfrekvenser och statistik redogörs för under ”5.1. 

Deskriptiv statistik”. 

4.3.1.  Ålder 

Fråga 1 i enkäten. Här efterfrågas födelseår i enlighet med hur SCB frågar om ålder, därefter 

har åldern räknats ut i IBM SPSS Statistics 24 genom att ta 2017 minus födelseår vilket 

resulterar i nuvarande ålder. Eftersom att 2017 lider mot sitt slut ser jag inget problem i att 

räkna den åldern respondenten fyller under 2017. Ingen av de svarande uppgav födelseår efter 

2001 vilket ledde till 0 i bortfall på grund av ålder under 15. 

4.3.2.  Utbildningsnivå 

Fråga 2 i enkäten. Jag har valt att ha sex olika grader av utbildning då jag mäter ett brett spann 

av åldrar. Här har jag valt samma mätnivåer som SCB då jag anser att det är en bra mätskala 

för att få in så varierande svar som möjligt eftersom mitt urval sträcker sig långt upp i åldrarna. 

Fackskolor skapades år 1962 och 2-åriga allmänna linjer användes från år 1970, läsåret 95/96 

omordnades detta däremot till 3-åriga gymnasieutbildningar (www.hhogman.se). 

 

1. Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 
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2. 2-årig gymnasieutbildning eller fackskola 

3. 3- eller 4-årig gymnasieutbildning 

5. Högskole- eller universitetsnivå kortare än 3 år 

6. Högskole- eller universitetsnivå 3 år eller längre 

 

För att analysera variabeln högsta avslutade utbildning använder jag mig av dummyvariabler 

då skalnivån är ordinal och kräver en sådan lösning. 

4.3.3.  Könsidentitet 

Fråga 3 i enkäten. Frågan är ställd enligt följande: ”Vad har du för könsidentitet?” Här finns 

svarsalternativen ”kvinna”, ”man”, ”annan”. Ett förväntat litet urval utgör alternativet ”annan” 

och slås därför ihop med bortfall då det tyvärr är ett för litet urval att undersöka enskilt, detta 

tas även upp i resultatet under ”5.1. Deskriptiv statistik”. Kön används för att ge en bredare 

förståelse för syftet med uppsatsen, att förstå vilka som väljer att donera sina organ. 

4.3.4.  Religiositet 

Fråga 5 och 6 i enkäten. Religiositet mäts genom ett antal påståenden där svarsalternativen är 

instämmer helt – instämmer i hög grad – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar avstånd i 

hög grad – tar helt avstånd. Påståendena är totalt fem stycken och mäter delvis attityden 

gentemot tron och delvis hur aktiv en är inom sin tro. Detta kommer i studien att benämnas 

som religiositet trots att religiositeten är mycket mer komplex att mäta än så, baserat på hur 

Dillon (2003) beskriver att det finns många olika anledningar till aktiviteten inom sin religion. 

Svaren på påståendena kommer att utgöra en grund för att mäta religiositet med påståenden 

som ”Jag är stolt över min tro” till ”Jag aktiverar mig för att sprida kunskap om min tro till 

andra”. Jag skapade ett index där jag först hade 207 svarande eftersom att resterande 891 

antingen var bortfall eller sådana som svarat att de inte är troende och därmed inte svarat på 

frågan. Detta skapade problem när jag gjorde en multivariat regressionsanalys och för att få 

med samtliga svarande kodades religiositetsindexet om så att alla som inte är religiösa och som 

inte svarat (bortfall) fått värdet 0 - tar helt avstånd från påståendet vilket innebär en obefintlig 

religiositet. 

4.3.5.  Attityder gentemot organdonation 

Fråga 7 i enkäten. Detta är undersökningens enda beroende variabel och mäts genom olika 

påståenden som berör inställningen till organdonation. Här ombeds respondenten svara på tolv 
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påståenden som ämnar mäta attityden till organdonation. Här användes svarsalternativen, likt 

de som mäter religiositet, instämmer helt – instämmer i hög grad – instämmer delvis – tar delvis 

avstånd – tar avstånd i hög grad – tar helt avstånd. Påståenden om altruism ingår här och 

sammanlagt är det alltså tolv påståenden som mäter attityden gentemot organdonation. Det är 

bland annat påståenden som att ”Jag tycker det är jobbigt att prata om mitt ställningstagande 

med nära vänner och familj” och ”Det är viktigare för mig att rädda någons liv än att min 

kropp ska vara intakt efter min död”. 

4.3.6.  Altruism 

Fråga 7 i enkäten. Tre av de totalt tolv påståendena i fråga 7 i enkäten är ställda så att de både 

visar attityd till organdonation men också är ställda på ett sätt som ämnar mäta altruism. 

Svarsalternativen är de samma som resterande påståenden, alltså: instämmer helt – instämmer 

i hög grad – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar avstånd i hög grad – tar helt avstånd. 

Ett av påståendena som ämnar mäta altruismen hos en person lyder: ”Det är min medmänskliga 

plikt att donera mina organ efter min död”. 

4.3.7.  Organdonationsindex 

Indexet som används som den beroende variabeln genom hela studien skapades av samtliga 

tolv påståenden (se ”4.3.5. Attityder gentemot organdonation” och ”4.3.6. Altruism” eller ”8.2. 

Bilaga 1” för mer information om påståendena). Det högsta procentuella bortfallet på ett av 

påståendena i fråga 7 i enkäten var 14,3 procent och det lägsta procentuella bortfallet 10,3 var 

procent. Attityderna har först kodats om till siffor, sedan har bortfallet kodats om till ett 

medelvärde för svaret på respektive fråga för att undvika att sänka svarsfrekvensen på 

respektive påstående. De frågor som behövde vändas har vänts så att den som är mest positiv 

på alla frågor har ett värde på 60 och den som svarat mest negativt på alla frågor har ett värde 

på 0. 

4.3.8.  Yrkesverksam inom sjukvården 

Fråga 8 i enkäten. Frågan är ställd på följande sätt: ”Arbetar du inom sjukvården?” med 

svarsalternativen ”Ja, som sjuksköterska, undersköterska, läkare, kurator eller psykolog eller 

annat” och ”Nej”. 
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4.3.9.  Anmäld till organdonationsregister 

Fråga 9 i enkäten. Fråga: ”Har du anmält dig till något donationsregister?” med 

svarsalternativen: ”Ja” och ”Nej”. Denna fråga är ställd av intresse för statistiken och redovisas 

kort under resultat. 

4.3.10.   Närstående som donerat organ 

Fråga 10 i enkäten utgjordes av frågan: ”Har någon i din närhet donerat organ efter bortgång?” 

med svarsalternativenen ”Ja”, ”Nej” och ”Vet ej”. ”Nej” och ”Vet ej” har slagits ihop till en 

variabel eftersom att om den svarande inte har någon närstående som donerat eller inte vet om 

hen har någon närstående som donerat kan det inte påverka attityden i någon specifik riktning. 

Om en närstående har donerat organ skulle däremot kunna påverka attityden till organdonation. 

4.3.11.   Närstående som mottagit organdonation 

Fråga 11 i enkäten består av frågan: ”Har någon i din närhet mottagit organdonation som kräver 

organdonation efter bortgång?” med svarsalternativen ”Ja”, ”Nej”, ”Vet ej”. Precis som 

variabeln ”närstående som donerat organ” har svarsalternativen ”Nej” och ”Vet ej” slagits ihop 

till en variabel eftersom den svarandes attityd till organdonation enbart kan påverkas om hen 

har en närstående som mottagit organ. ”Nej” och ”Vet ej” blir därför likvärdiga i studien. 

4.4.   Problem med enkäten 

Efter att många respondenter svarat på enkäten uppkom några frågetecken med som 

problematiseras i detta kapitel. Samtliga problem kan sägas vara felkällor som påverkar 

resultatet och gör studien mindre reliabel och valid. 

4.4.1.  Bortfall 

Det är full svarsfrekvens på få frågor och svarsfrekvensen redogörs för mer ingående under 

”5.1. Deskriptiv statistik”. Anledningar till bortfallet kan vara flera. Det kan vara så att en 

svarande missat en fråga, missförstått hur de ska svara eller att de helt enkelt valt att avbryta 

deltagandet. Det kan också varit så att deltagande missat att svara på vissa av påståendena om 

de svarat via telefon där det är svårt att få en översikt av svarsalternativen på de attitydmätande 

frågorna där svaren sträcker sig från instämmer helt till tar helt avstånd. Det skulle kunna ha 

kontrollerats genom att jag gjorde samtliga frågor obligatoriska för att kunna skicka in 

enkätsvaren men jag ville också förbehålla den svarande rätten att välja att inte svara på en 
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specifik fråga men ändå fortsätta med deltagandet. På fråga sju i enkäten som avser att mäta 

attityden till organdonation genom påståenden var det högsta procentuella bortfallet på 14,3 

procent och det lägsta procentuella bortfallet 10,3 procent. Det var sex svarande som enbart 

svarat på en fråga eller mindre. Dessa togs bort helt ur materialet för att minska bortfallet i 

resten av materialet och för att inte få med dem i skapandet av religositetsindex och 

organdonationsindex där bortfallet får medelvärdet av resultaten på respektive fråga för att 

resten materialet ska fortsätta kunna användas och analyseras i sin fulla svarsfrekvens. 

4.5.   Regressionsdiagnostik 

Jag har som nämnt ovan valt att använda mig av några utvalda tester för att testa materialet och 

resultatet för icke-linjära samband, heteroskedasticitet, multikollinearitet, skattningsfel och 

extremvärden. Menard (2001, s. 90–91) menar att det är lätt att testa för dessa problem och att 

det borde vara en standardprocedur att testa för i samband med regressionsanalyser. Han 

skriver också att det är mer som konst än teknik att testa för problem i analysen och menar att 

det behöver bedömas från fall till fall. Ingen av variablerna lider av icke-linjäritet och därför 

tas det inte upp vidare i studien men delar av materialet lider av extremvärden och outliers 

vilket jag redogör för nedan. Heteroskedlasticitet förekommer för en variabel och redogörs för 

efter ”4.5.1. Outliers och extremvärden”. Slutligen redogörs för multikollinearitet. 

4.5.1.  Outliers och extremvärden 

Spridningsdiagrammet för religiositetsindexet visar en stor ansamling på värdet 0 vilket 

förklaras av att alla som svarat att de icke-religiösa (samt bortfall) har fått värdet 0. 

Histogrammet visar en liten snedfördelning med svans till vänster. P Plot visar att medellåga 

värden är överskattade och när det kommer till höga värden är de litet underskattade. 

Boxplotten visar att det finns en del outliers inom religiositetsindexet men jag har valt att 

behålla samtliga då det är ganska få som angivit att de är religiösa. Histogrammet för 

variablerna närstående som donerat organ och närstående som mottagit organdonation visar en 

liten snedfördelning med outliers åt vänster, precis som variabeln religiositetsindex. På 

variabeln närstående som donerat visar P Plot att medellåga värden är överskattade och höga 

värden underskattade. Boxplotten visar på en del outliers och även några enstaka extremvärden 

på både de som har närstående som donerat och mottagit organdonation men framförallt på de 

som inte har närstående som donerat organ efter döden eller mottagit organdonation. Även för 

variablerna kön och utbildning visar histogrammen en snedfördelning åt vänster. P plot visar 
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en överskattning på medellåga värden men underskattning på höga värden även för dessa 

variabler. I boxplotten för utbildning är det outliers och extremvärden för samtliga men 

framförallt på de som gått utbildning på högskola eller universitet, 3 år eller längre. För kön 

kan man se att det framförallt är kvinnor som har outliers och extremvärden, vilket troligtvis 

kan förklaras av att det är så många fler svarande kvinnor (941 stycken) än män (153 stycken). 

För variabeln ålder visar histogrammet att det finns en snedfördelning åt vänster. P Ploten visar 

en överskattning på de mellanliggande värdena och en underskattning på de höga värdena. 

Boxplotten visar att det finns några outliers och få extremvärden i olika åldrar. 

 

Samtliga outliers och extremvärden går i den negativa riktningen till organdonation. De flesta 

är mycket positiva till organdonation och eftersom att outliers och extremvärden är mer 

negativa än resterande till organdonation känns svaren relevanta att behålla för att få spridning 

i materialet. Annars får jag ett homogent resultat och kan inte dra några slutsatser ur materialet. 

4.5.2.  Heteroskedasticitet 

Spridningsdiagrammet för variabeln ålder visar en antydan till heteroskedlasticitet. Jag har valt 

att inte göra något med variabeln ålder utan behålla den som den är och med insikten och 

kunskapen att resultatet för denna variabel kan uppträda som mer eller mindre signifikant än 

vad det i verkligheten är. 

4.5.3.  Multikollinearitet 

För att kontrollera för huruvida modellerna lider av multikollinearitet eller inte har jag använt 

mig av ”collinearity statistics”, vilket visar hur starkt de oberoende variablernas korrelation är. 

Jag har kontrollerat för variablerna ålder, kön, religiositet, utbildning, yrkesverksam inom 

sjukvården, närstående som donerat organ och närstående som mottagit organdonation. 

Resultatet under Tolerance är som lägst 0,901 vilket är långt ifrån att understiga det kritiska 

värdet 0,2 och resultatet under VIF är som högst 1,110 vilket är långt ifrån att överstiga den 

kritiska gränsen vid 2,5. När jag tar bort icke-signifikanta variabler får jag ett lägsta Tolerance-

värde på 0,972 och ett högsta VIF-värde på 1,029. Detta indikerar att de oberoende variablernas 

påverkan till variansen i den beroende variabeln inte korrelerar för starkt (Djurfeldt & Barmark 

2009, s. 113, Menard 2001, s. 75–77). 
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4.6.   Etiska aspekter 

I enlighet med de etiska kodexar som vetenskapsrådet (2017, s. 13–14) tar upp har jag har valt 

att inte studera personer under 15 då det kräver godkännande från målsman. Ingen svarande 

har fyllt i en ålder under 15 vilket lett till att ingen räknats som bortfall på grund av sin ålder. 

I enlighet med informationskravet har jag innan den svarande börjar svara på enkäten redogjort 

för hur informationen ska användas samt definierat vad jag menar med organdonation i just 

denna studie (enbart efter bortgång och donation till andra människor). Jag har även skrivit att 

deltagande är frivilligt och att en när som helst kan avbryta sitt deltagande. För att ha så hög 

integritet i datamaterialet som möjligt har jag valt att anonymisera svaren redan vid insamling. 

Jag efterfrågar inga personuppgifter eller andra uppgifter som kan härleda till en person övrigt 

de variabler jag beskrivit under ”4.3. Analysmetoder och operationaliseringar”. Sekretess och 

tystnadsplikt omfattar inte materialet, både på grund av ämnet och metoden för insamling av 

material, det finns inte många utrymmen att skriva något som inte har med studien att göra men 

inte heller frågor som (om svarat på korrekt) skulle kunna innehålla ett svar med information 

där anmälningsplikten väger tyngre än forskningsplikten (vetenskapsrådet 2017, s. 30–31, 39–

42, vetenskapsrådet 2002, s. 7–14, 40). 

 

Källdatan arkiveras privat då datamaterialet inte antas vara representativt för Sveriges 

befolkning och insamlingsmetoden kan ifrågasättas då det är ett bekvämlighetsurval 

(vetenskapsrådet 2002, s. 42). Vetenskapsrådet skriver om 2 rekommendationer som forskare 

bör ta hänsyn till (vetenskapsrådet 2002, s. 15). Rekommendation 1 syftar till att forskaren bör 

ge uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare tillfälle att ta del av känsliga avsnitt är 

ingenting jag direkt kommer att omfattas av då insamlingen av materialet är anonymt och 

resultaten redovisas statistiskt och inte enskilt. Rekommendation 2 syftar till att forskaren vid 

lämpligt tillfälle bör fråga de deltagande om de är intresserade av att ta del av 

forskningsresultaten och vart de publiceras. Jag i enlighet med detta angett min mailadress i 

början av enkäten och bett de som vill ta del av färdigställda resultatet informera mig om det 

via mail. 
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5.   Resultat 

I det kommande kapitlet redogör jag för resultatet av de insamlade och analyserade 

enkätsvaren. Först presenteras deskriptiv statistik, därefter variablers förklaringsgrad, riktning, 

styrka och signifikansnivå i förhållande till attityden till organdonation som presenteras som 

organdonation_index i tabellerna tillsammans med kontrollvariabler. Slutligen presenteras en 

tabell med information om de signifikanta variablernas gemensamma förklaringsgrad samt 

riktning, styrka samt signifikansnivå för respektive variabel i samma analys med 

organdonations_index som beroende variabel. 

5.1.   Deskriptiv statistik 
Här redogörs för centrala resultat, så som hur många svarande respektive variabel har. 

Statistiken som redogörs för är efter att variabler kodats om och gjorts till binära, dummy- eller 

indexvariabler. Hur kodningen gått till redogörs för under ”4.3. Analysmetoder och 

operationaliseringar”. 

Tabell 5.1 Översikt av centrala resultat. 

Variabel  Svarande   Bortfall Medelvärde Median 

Ålder  1085 13 39,1880 36,0000 

Kön  1094 4 

Religiös_dikotom 1089 9 

Religiositet_index 1098 0 2,7851 0,0000 

Yrkesverksam_inom_sjuk 1092 6 

Utbildning_siffror 1095 3 

Närstående_donerat 1098 0 

Närstående_motta_OD 1094 4 

Organdonations_index 1098 0 51,9645 53,0425 

Anmäld_ODregister 1096 2 

 

Kvinnor lägger i genomsnitt mer tid på sociala medier än vad män gör och de som använder 

sociala medier mest är unga kvinnor mellan 16–25 år (www.soi2016.se) vilket leder till en 

förväntat högre svarsfrekvens bland unga kvinnor. I tabell 6.1 kan vi se att variabeln ålder har 

1085 svarande. Resterande 13 är bortfall och både medelvärdet (cirka 39) och medianen (36) 
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är ganska höga med tanke på att enkäten delats på sociala medier. Kanske intresserar sig äldre 

mer för ämnet organdonation än yngre då fler kan ha kommit i kontakt med ämnet eller hunnit 

fundera över det. Den äldsta som svarade var 91 år gammal och den yngsta var 16 år gammal. 

 

Totalt 1094 svarade att de identifierade sig som kvinna (941 stycken, 86 procent) eller man 

(153 svarande, 14 procent). Bortfallet på 4 svar innefattar 3 svarande som identifierar sig som 

annat än kvinna eller man och 1 svarande har ej svarat på denna fråga. 

 

Tabell 5.1 visar att 1089 svarade på frågan om de ansåg sig själva vara religiösa, varav 893 (82 

procent) svarade nej och 196 (18 procent) svarade ja. Bortfallet på 9 svarande tillsammans med 

de som inte ansåg sig vara religiösa (893+9=902) lades till med värdet 0 när religiositetsindexet 

skapades. Därför finns inga bortfall på religiositetsindex utan det är full svarsfrekvens på den 

variabeln. Det lägsta värdet en svarande kan ha i religiositetsindexet ör 0 och det högsta är 30. 

Bland de svarande finns det ett spann mellan värdet 0 och värdet 25. Medelvärdet på indexet 

är 2,7851 vilket är lågt men inte förvånande eftersom så pass få svarande angett att de anser 

sig själva vara religiösa. Detsamma gäller medianen som är 0. Detta beror givetvis på den stora 

andelen som svarat nej och därmed fått värdet 0. 

 

På frågan om den svarande är yrkesverksam inom sjukvården har 1092 svarat vilket ger oss ett 

bortfall på 6 individer. Av de svarande angav 290 (26,6 procent) att de är yrkesverksamma 

inom sjukvården och 802 (73,4 procent) att de inte är yrkesverksamma inom sjukvården. 

 

Frågan om högsta avslutade utbildning generade totalt 1095 svar och 3 bortfall. Av de svarande 

har 57 svarande (5,2 procent) en högsta avslutade utbildning som är grundskola, folkskola, 

realskola eller liknande. 80 svarande (7,3 procent) har avslutat 2-årig gymnasieutbildning eller 

fackskola som högsta avslutade utbildning. 269 svarande (24,6 procent) har slutfört 3-, eller 4-

årig gymnasieutbildning, 157 (14,3 procent) har slutfört utbildning på högskole- eller 

universitetsnivå kortare än 3 år och 532 svarande (48,6 procent) har avslutat utbildning på 

högskole- eller universitetsnivå 3 år eller längre. 

 

Det är full svarsfrekvens (1098 svar) på frågan om en närstående donerat organ eller inte. 79 

svarande (7,2 procent) har svarat ja. I studien har de som svarat nej och de som svarat vet ej 

slagits ihop till ett och utgör därmed 1019 svar (92,8 procent). Eftersom att en svarande enbart 

kan bli påverkad av donerandet av organ från en närstående om hen vet om att det skett. 
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På frågan om en närstående mottagit organdonation är det 1094 svarande och 4 bortfall. Av de 

svarande har 232 svarande (21,2 procent) svarat ja. Och 862 svarande (78,8 procent) svarat nej 

eller vet ej vilket även i denna variabeln slagits ihop då den svarande behöver veta att en 

närstående mottagit organdonation för att det ska vara en faktor som påverkar attityden till 

organdonation. 

 

På påståendena om attityd till organdonation, som sedan gjorts om till ett index för attityderna 

till organdonation, kan en svarande ha lägsta värde på 0 och högsta värde på 60. De insamlade 

svaren har lägsta värde på 7 och det högsta insamlade värdet är 60. Ju högre värde desto mer 

positiv till organdonation. Det är full svarsfrekvens på även denna variabel (1098 svar) på 

grund av att de bortfall som förekommit har fått ett medelvärde av de svarande för respektive 

påståendet. Det här beskrivs mer djupgående under ”4.3. Analysmetoder och 

operationaliseringar”. Medelvärdet för attityden till organdonation är 51,9645 och medianen är 

53,0425 vilket inte skiljer sig markant åt, de flesta svarande är positiva till organdonation. 

 

1096 respondenter har svarat på frågan om de är anmälda till något donationsregister, 2 har 

inte svarat på frågan. Av de svarande är det 852 (77,7 procent) som angett att de redan är 

anmälda till organdonationsregister och 244 (22,3 procent) som svarat att de inte är anmälda 

till något register för organdonation. 

5.2.   Hypotesprövningar med hjälp av regressionsanalyser 

och kontrollvariabler 

I följande framställning har varje enskild oberoende variabel fått en underrubrik för att lätt 

kunna navigera mellan respektive variabel och dess resultat. Först redogörs för den enskilda 

oberoende variabeln i relation till den beroende variabeln attityd till organdonation 

(organdonation_index) som är ett mått på hur positiv eller negativ en individ är till 

organdonation. Därefter läggs kontrollvariabler till för att kontrollera resultatet, samtliga 

resultat presenteras i tabeller under respektive underrubrik. Underrubrikerna börjar med att kort 

presentera respektive hypotes (samtliga hypoteser och deras teoretiska stöd hittas under ”3.5. 

Hypoteser”), därefter redovisas resultaten med hjälp av förklaringsgrad (adjusted r2) och B-

värde, det vill säga hur många enheter en variabel varierar i en viss riktning. 
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5.2.1.  Utbildning relaterat till attityd gentemot organdonation 

Utbildning är studiens första hypotes och menar att högre utbildning bidrar till en mer positiv 

attityd gentemot organdonation.  

 

Tabell 5.1. Attityd gentemot organdonation regresserat på utbildning samt kontrollvariablerna kön och 

ålder. 

Variabel  Modell 1  Modell 2  Modell 3 

Adjusted R2  0,002  0,007  0,013 

Utb_2gymn  1,486  1,562  1,262 

Utb_3gymn  -0,578  -0,585  0,100 

Utb_hogskola_kort -0,400  -0,423  -0,126 

Utb_hogskola_lang 0,305  0,180  0,495 

Kön     1,815**  1,856** 

Ålder      0,051** 

*** = Sig. p <0,000 ** = Sig. p <0,01 * = Sig. p <0,05 

+:Referenskategori: Utb_grund 

 

Variabeln var som tidigare nämnt under ”4.3. Analysmetoder och operationaliseringar” 

uppdelad i dummy-variabler och referenskategorin som användes i den linjära 

regressionsanalysen var de respondenter vars högsta avslutade utbildning är grundskola, 

folkskola, realskola eller liknande. Tabell 5.1 visar att förklaringsgraden (adjusted r2) för 

utbildning är 0,2 procent vilket är mycket lågt. Ingen av dummy-variablerna för utbildning är 

signifikanta, det finns alltså inga signifikanta samband mellan den oberoende variabeln 

utbildning och den beroende variabeln attityd gentemot organdonation och variablerna har 

därför inte använts i vidare multivariata regressionsanalyser. Kunskap om organdonation har i 

Rodrigue m.fl.:s (2006) forskning visat sig vara en viktig aspekt till attityden gentemot 

organdonation och därför väntades högre utbildning bidra till en mer positiv attityd gentemot 

organdonation. Resultatet är svårtolkat och hypotesen motbevisas till viss del i materialet där 

de svarande vars högsta utbildning är 3- eller 4-årig gymnasieutbildning eller högskole- eller 

universitetsutbildning kortare än 3 år har en mer negativ inställning till organdonation. De 

svarande vars högsta avslutade utbildning är grundskola, folkskola, realskola eller liknande, 2-

årig gymnasieutbildning eller fackskola eller högskole- eller universitetsutbildning 3 år eller 

längre är däremot mer positiva till organdonation vilket till viss del bekräftar hypotesen. Det 

kan också bero på att de personer vars högsta avslutade utbildning är grundskola, folkskola, 
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realskola eller liknande, 2-årig gymnasieutbildning eller fackskola förmodligen är äldre då det 

i nutid är ovanligt att enbart genomgått grundskoleutbildning och de 2-åriga 

gymnasieutbildningarna samt folkskola ändrades till 3-åriga läsåret 1995/96. 

Förklaringsgraden och B-värdet förändras inte märkvärdigt när kontrollvariabeln kön adderas 

i regressionsanalysen. När kontrollvariabeln ålder adderas till regressionsanalysen sker dock 

något intressant med de svarande vars högsta avslutade utbildning är 3- eller 4-årig 

gymnasieutbildning. Med både kön och ålder som kontrollvariabler går denna utbildningsnivå 

från negativ inverkan till positiv inverkan på attityd gentemot organdonation. Det blir dock 

inget signifikant samband och i och med att variabeln kontrollerats för icke-linjära samband 

beror resultatet troligtvis på slumpen. 

5.2.2.  Ålder relaterat till attityd gentemot organdonation 

Hypotesen för ålder i den här studien stipulerar att yngre är mer positiva till organdonation än 

äldre. 

 

Tabell 5.2 Attityd gentemot organdonation regresserat på ålder samt kontrollvariablerna kön och 

närstående som mottagit organdonation. 

Variabel  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Adj. R2   0,009 0,015 0,044 

Ålder  0,055** 0,056** 0,039* 

Kön   1,866** 2,021** 

Närstående_mottagit   3,295*** 

*** = Sig. p <0,000 ** = Sig. p <0,01 * = Sig. p <0,05 

 

Tabell 5.2 visar att ålder påverkar attityden gentemot organdonation i en positiv riktning om 

än svagt med ett B-värde på 0,055. Det vill säga att ju äldre respondenten är desto mer positiv 

till organdonation är hen än yngre och för varje år äldre respondenten blir ökar positiviteten 

med 0,055 enheter. Resultatet går emot den här studiens hypotes om att yngre skulle vara mer 

positiva gentemot organdonation än äldre och hypotesen får därmed förkastas. Kanske beror 

det på att fler i medelåldern och äldre varit med om att personer i deras omgivning behövt 

organdonation eller att de själva donerat organ till någon närstående. När kontrollvariabeln kön 

adderas i regressionsanalysen förändras inget markant förutom att förklaringsvärdet stiger. När 

kontrollvariabeln närstående som mottagit organdonation adderas sjunker ålderns B-värde och 

signifikansnivå vilket skulle kunna bero på att variabeln fångar en del av ålders effekt då det 
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är troligt att en äldre, snarare än en yngre person haft en närstående som mottagit 

organdonation. För variabeln kön ökade B-värdet med bibehållen signifikansnivå. Adjusted r2 

steg också kraftigt från en förklaringsgrad på 1,5 procent till 4,4 procent. 

5.2.3.  Kön relaterat till attityd gentemot organdonation 

Hypotesen för kön lyder att kvinnor är mer positiva än män till organdonation. 

 

Tabell 5.3 Attityd gentemot organdonation regresserat på kön samt kontrollvariablerna religiositet och 

yrkesverksam inom sjukvården. 

Variabel  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Adj. R2   0,006 0,010 0,032 

Kön  1,818** 1,883** 1,642* 

Religiositet_index  -0,083* -0,096** 

Yrkesverksam_sjukvård   2,646*** 

*** = Sig. p <0,000 ** = Sig. p <0,01 * = Sig. p <0,05 

Referenskategori: Man 

 

Variabeln kön har en relativt låg förklaringsgrad på 0,6 procent men ett signifikant resultat på 

1 procentsnivån vilket är synligt i tabell 5.3. B-värdet på 1,818 indikerar att kvinnor är mer 

positiva än män till organdonation. Resultatet går alltså i linje med hypotesen att kvinnor är 

mer positiva till organdonation än män och bekräftar därmed hypotesen. När kontrollvariabeln 

religiositet adderas sker en ökning i adjusted r2 för kön. B-värdet förändras dock mer när den 

andra kontrollvariabeln, yrkesverksam inom sjukvården, läggs till och både B-värdet men även 

signifikansnivån för kön sjunker något vilket skulle kunna bero på att variabeln yrkesverksam 

inom sjukvården tar en del av effekten då många kvinnor är yrkesverksamma inom sjukvården. 

Signifikansnivån för religiositet ökar dock ett steg. 

5.2.4.  Religiositet relaterat till attityd gentemot organdonation 

Hypotesen för religiositet stipulerar att högre grad av religiositet resulterar i en mer positiv 

attityd gentemot organdonation. 

 

Tabell 5.4 Attityd gentemot organdonation regresserat på religiositet samt kontrollvariablerna ålder och 

närstående som mottagit organdonation. 

Variabel  Modell 1 Modell 2 Modell 3 
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Adj. R2   0,003 0,012 0,041 

Religiositet_index -0,077* -0,079* -0,090* 

Ålder   0,056** 0,041* 

Närstående_mottagit   3,296*** 

*** = Sig. p <0,000 ** = Sig. p <0,01 * = Sig. p <0,05 

 

Tabell 5.4 visar att riktningen på variabeln religiositet är negativ med ett B-värde på -0,077. 

Sambandet är alltså svagt negativt vilket indikerar att högre grad av religiositet resulterar i mer 

negativ attityd gentemot organdonation, det bör dock nämnas att styrkan är ganska svag även 

om sambandet är signifikant på 5 procentsnivån. Hypotesen att högre grad av religiositet leder 

till högre positivitet gentemot organdonation stödjs ej av resultatet och hypotesen får i den här 

studien förkastas. Ingen av kontrollvariablerna ålder och närstående som mottagit 

organdonation förändrar detta resultat markant. 

5.2.5.  Yrkesverksamma inom sjukvården relaterat till attityd gentemot organdonation 

Hypotesen menar att yrkesverksamma inom sjukvården har en mer positiv attityd gentemot 

organdonation än individer yrkesverksamma i andra tjänsteområden. 

 

Tabell 5.5 Attityd gentemot organdonation regresserat på yrkesverksam inom sjukvården samt 

kontrollvariablerna kön och närstående som mottagit organdonation. 

Variabel  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Adj. R2   0,023 0,027 0,062 

Yrkesverksam_sjukvården 2,702*** 2,573*** 2,522*** 

Kön    1,565* 1,710** 

Närstående_mottagit   3,547*** 

*** = Sig. p <0,000 ** = Sig. p <0,01 * = Sig. p <0,05 

 

De som är yrkesverksamma inom sjukvården enligt tabell 5.5 en positiv inställning till 

organdonation, med ett B-värde på 2,702 visar tabellen att det är ett starkt positivt samband. 

Variabeln yrkesverksam inom sjukvården har en förklaringsgrad på 2,3 procent och resultatet 

är signifikant på promillenivå. Detta resultat bekräftar hypotesen om att yrkesverksamma inom 

sjukvården har en mer positiv attityd gentemot organdonation än yrkesverksamma inom andra 

tjänsteområden. När kontrollvariabeln kön adderas stiger förklaringsgraden knappt men B-

värdet för yrkesverksam inom sjukvården sjunker litet, vilket skulle kunna bero på att det finns 
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fler yrkesverksamma kvinnor inom sjukvården och att kön då fångar upp en del av effekten för 

variabeln yrkesverksam inom sjukvården. När den sista kontrollvariabeln närstående som 

mottagit organ läggs till förändras förklaringsgraden markant från 2,7 procent till 6,2 procent 

och B-värdet för yrkesverksam inom sjukvården sjunker något men signifikansnivån för kön 

stiger en nivå, även B-värdet för kön stiger något. Att förklaringsgraden förändras så pass 

markant när den oberoende variabeln närstående som mottagit organdonation tilläggs till 

regressionsanalysen tyder på att den i sig har en högre förklaringsgrad i jämförelse med andra 

oberoende variabler. 

5.2.6.  Erfarenhet av organdonation i sin närhet relaterat till attityd gentemot 

organdonation 

Hypotesen stipulerar att erfarenhet av organdonation i sin närhet påverkar attityden till 

organdonation i en positiv riktning. Att en närstående berörts av organdonation har i studien 

mätts på två sätt, resultaten för dessa presenteras separat nedan och är uppdelade baserat att 

den närstående mottagit organdonation och att den närstående donerat organ efter bortgång.  

 

Tabell 5.6 Attityd gentemot organdonation regresserat på närstående som mottagit organdonation samt 

kontrollvariablerna ålder och yrkesverksam inom sjukvården. 

Variabel  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Adj. R2   0,033 0,036 0,058 

Närstående_mottagit 3,493*** 3,231*** 3,258*** 

Ålder   0,040* 0,036* 

Yrkesverksam_sjukvård   2,563***  

*** = Sig. p <0,000 ** = Sig. p <0,01 * = Sig. p <0,05 

 

Tabell 5.6 visar att de respondenter som har en närstående som mottagit organ har den starkaste 

och mest positiva attityden till organdonation med ett B-värde på 3,493. Denna variabel har 

också det högsta förklaringsvärdet på 3,3 procent och resultatet är signifikant på promillenivå. 

Detta bekräftar hypotesen om att de svarande som har erfarenhet av organdonation i sin närhet 

är mer positiva till organdonation när erfarenheten är att den närstående mottagit 

organdonation. När kontrollvariabeln ålder adderas sjunker B-värdet något men 

signifikansnivå och förklaringsgrad förändras inte märkvärdigt. När kontrollvariabeln 

yrkesverksam inom sjukvården adderas sker inga större förändringar i B-värden eller 

signifikansnivåer men förklaringsgraden går från 3,6 procent till 5,8 procent vilket indikerar 
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att den sistnämna variabeln yrkesverksam inom sjukvården har en hög förklaringsgrad i sig 

själv i jämförelse med andra oberoende variabler. 

 

Tabell 5.7 Attityd gentemot organdonation regresserat på närstående som donerat organ samt 

kontrollvariablerna religiositet och kön. 

Variabel  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Adj. R2   0,001 0,005 0,011 

Närstående_donerat 1,390 1,496 1,534 

Religiositet_index  -0,080* -0,087* 

Kön    1,897**  

*** = Sig. p <0,000 ** = Sig. p <0,01 * = Sig. p <0,05 

 

De svarande som har en närstående som har donerat organ har också en ganska stark positiv 

riktning med ett B-värde på 1,390, visar tabell 5.7. Variabeln har däremot en mycket låg 

förklaringsgrad på 0,1 procent och resultatet är inte signifikant. På grund av den låga 

förklaringsgraden i samband med att resultatet inte är signifikant har jag valt att vidare inte 

använda mig av den här variabeln i de multivariata regressionsanalyserna. Trots att resultatet 

inte är signifikant bekräftar styrkan och riktningen hypotesen att svarande med erfarenhet av 

organdonation i sin närhet har en mer positiv attityd gentemot organdonation. När 

kontrollvariablerna religiositet och kön adderas ökar den oberoende variabeln närstående som 

donerat organs B-värde. Variabeln för svarande med närstående som donerat organ blir aldrig 

signifikant men klättrar ändå närmre för varje variabel som läggs till. När andra variabler 

adderas går dock signifikansnivåerna för svarande som har närstående som donerat organ upp 

mot 0,1 igen. Förklaringsgraden går från 0,1 procent med enbart en variabel till 1,1 procent 

med alla tre. 

5.3.   Multivariata regressionsanalyser med signifikanta 

oberoende variabler 

Här redogörs för de multivariata regressionsanalyser som genomförts med de signifikanta 

oberoende variablerna. Jag har lagt på en ny variabel varje gång för att se hur förklaringsvärdet 

förändras men också för att se hur de olika variablernas styrka varierar beroende på vilken 

ytterligare variabel som adderats. Nedanstående regressionsanalyser har alltså enbart gjorts 
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med variabler som fått signifikansnivå på minst 5 procentsnivå i tidigare presenterade 

regressionsanalyser. 

 

Tabell 5.8 Attityd gentemot organdonation regresserat på ålder, kön, religiositet, yrkesverksam inom 

sjukvården samt närstående som mottagit organdonation. 

Variabel  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Adj. R2   0,015 0,019 0,040 0,071 

Ålder  0,056** 0,057** 0,053** 0,037* 

Kön  1,866** 1,927** 1,693* 1,861** 

Religiositet_index  -0,085* -0,097** -0,108** 

Yrkesverksam_sjukvård   2,517*** 2,500*** 

Närstående_mottagit    3,391*** 

*** = Sig. p <0,000 ** = Sig. p <0,01 * = Sig. p <0,05 

 

Tabell 5.8 visar att ålder och kön tillsammans har en förklaringsgrad på 1,5 procent. När 

variabeln religiositet adderas sker inga större förändringar i B-värdena, för kön ökar det något 

men för ålder håller sig stadigt. Förklaringsgraden ökar dock från 1,5 procent till 1,9 procent 

en liten men relevant ökning. Vid adderingen av variabeln yrkesverksam inom sjukvården ökar 

förklaringsgraden markant från 1,9 procent till 4 procent. B-värdet för ålder ligger stadigt, för 

religiositet ökar det något och för kön sjunker det med 0,234 vilket indikerar att yrkesverksam 

inom sjukvården också förklarar en del av den ökning som kön tidigare stått för. I sista 

modellen när variabeln närstående som mottagit organdonation adderas ligger de flesta B-

värdena ligger stadigt, värdet för kön stiger återigen till nära sitt ursprungliga värde och B-

värdet för ålder sjunker något. Förklaringsgraden ökar återigen markant från 4 procent till 7,1 

procent vilket är den maximala förklaringsgraden detta material uppnår med signifikanta 

oberoende variabler. 

6.   Analys 

I kommande kapitel redogörs svaren för samtliga frågeställningar och jag går djupare in i 

bakgrunden till svaren, vad det kan bero på och leda till. Kopplingar till det ursprungliga syftet, 

att undersöka bakgrund för vilka faktorer som gör att respondenterna som har en positiv attityd 
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till organdonation och vill donera sina egna organ. Jag använder mig av de teorier som 

presenterades under ”2. Tidigare forskning” och ”3. Teoretiska referensramar” för att analysera 

mina resultat och kopplar varje frågeställning till respektive hypotes. 

6.1.   Vilken inverkan har utbildningsnivå på valet att donera 

sina organ? 

Hypotesen att högre utbildning genererar en mer positiv attityd till organdonation fick inget 

signifikant stöd i den här studien och måste därför förkastas då variabeln utbildning är mer 

komplicerad än bara att högre utbildning genererar positiv attityd. Resultatet är tvetydigt där 

några utbildningsnivåer genererar en mer positiv attityd och andra genererar en mer negativ 

attityd till organdonation. De som är mer positiva till organdonation är de vars högsta avslutade 

utbildning är grundskola, folkskola, realskola eller liknande, 2-årig gymnasieutbildning eller 

fackskola eller högskole- eller universitetsutbildning 3 år eller längre, detta skulle kunna bero 

på att de individerna kan antas vara äldre än resterande och trots att ålder hade en mycket liten 

inverkan på attityden var det ändå en positiv riktning på sambandet. Kunskap om 

organdonation har i Rodrigue m.fl.:s (2006) tidigare forskning visat sig vara en viktig aspekt 

till attityden gentemot organdonation och förväntades bidra till en positiv attityd gentemot 

organdonation. Rodrigue m.fl.:s (2006) studie är utförd i USA och kanske kan det vara så att 

utbildning är mer lättillgängligt i Sverige och att det i sin tur påverkar resultatet. Trots en 

utgångspunkt i Berger och Luckmanns (1998) socialiseringsteori visar denna studiens resultat 

att utbildning inte förklarar attityden till organdonation på ett signifikant sätt. Den grupp 

respondenter som är överhängande mest positiva är de med högsta avslutade utbildning som är 

2-årig gymnasieutbildning eller fackskola vilket indikerar att det snarare är ålder än utbildning 

som bidrar till attityden till organdonation. 

6.2.   Vilken roll spelar ålder in på valet att donera sina organ? 

I studien av Rodrigue m.fl. (2006) visade sig ålder vara en påverkande faktor där yngre var mer 

positiva till organdonation än äldre. Resultaten i denna studie visar dock det motsatta, att ju 

äldre respondenten är desto mer positiv är attityden gentemot organdonation, det är en svag 

positiv riktning men ändock positiv. Hypotesen för ålder får därmed förkastas. Kanske beror 

resultatet på möjligheten att en äldre person varit i kontakt med fler som behövt nya organ eller 

att de kommit till insikten att döden närmar sig för alla och att livet är skört på ett annat sätt än 
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yngre genom erfarenheter som kommer med åldern. Utifrån Berger och Luckmanns (1998) 

socialiseringsteori och specifikt den sekundära socialiseringsprocessen som menar att det är 

yrkesval och arbetsplats som bidrar till att fästa och utöka individens förståelse för världen och 

tysta överenskommelser går det att dra ett likhetstecken till ålder. Med åldern förvärvs 

yrkesrollen och den sekundära socialiseringsprocessen är konstant pågående. Nya yrkesroller, 

kollegor och arbetsrelaterade utmaningar bidrar till än mer rotade värderingar och åsikter vilket 

leder in på hur yrkesverksamma inom sjukvården kan påverkas av sitt yrke. Detta kommer jag 

dock djupare in på under ”6.5. Hur påverkas attityden gentemot organdonation av kunskap 

utifrån yrke?” nedan. Innan jag går djupare in på det analyseras resultatet för könet och 

religiositetens inverkan på attityden till organdonation. 

6.3.   Vilken roll spelar kön in på valet att donera sina organ? 

Resultatet visar att kvinnor är mer positiva till organdonation än män. Detta resultat både 

bekräftar hypotesen om att kvinnor är mer positiva till organdonation än män och stödjer 

samtidigt Chodowrows genusteori (1993) som menar att kvinnor fostras till att vara mer 

omhändertagande och moderligt inställda till sina medmänniskor. Det stödjer även Berger och 

Luckmanns (1998) socialiseringsteori som menar att individer under både den primära och den 

sekundära socialiseringsprocessen internaliseras i föreställningarna om kvinnligt och manligt 

och att kvinnor förväntas ha en mer omtänksam inställning till människor än män. Sanner 

(1994) skriver att kvinnor är mer känsliga än män inför tanken på operation på den döda 

kroppen vilket jag anser borde resultera i att kvinnor är mer negativa till organdonation 

eftersom att det innebär operation på den döda kroppen men med bakgrund av teorierna som 

presenterats i detta stycke och resultatet i studien kan slutsatsen dras att kvinnor, trots sin mer 

känsliga inställning till operation på den döda kroppen, har en större inneboende känsla av 

altruism och att det visar sig genom det omhändertagande och kanske till och med osjälviska 

beteende de visar på genom den positiva attityden till organdonation. 

6.4.   Vilken roll spelar graden av religiositet in på valet att 

donera sina organ? 

Hypotesen som prövas i studien är att en högre grad av religiositet skulle generera en mer 

positiv attityd till organdonation. Resultatet i studien visar dock det motsatta, det vill säga desto 

mer religiös respondenten är desto mer negativ attityd har hen till organdonation. Sambandet 
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är svagt negativt men ändock negativt och hypotesen måste därför förkastas. Dillons (2003) 

teori behöver nödvändigtvis inte motsägas utan kan även stärkas av resultatet, att det finns en 

riktning där de troende har en liknande inställning och att deras socialisering i form av aktivitet 

inom religionen förstärker de religiösa övertygelserna och etiska värderingar som 

respondentens religion förespråkar. I ljus av resultatet stödjs dock inte Rodrigue m.fl.:s studie 

från 2006 som visade att de som tillskrev organdonationen ett högre värde eller hade religiösa 

övertygelser var mer positiva till organdonation. Likt hypotesen om utbildning som även den 

grundade sig i Rodrigue m.fl:s studie (2006) går resultatet emot hypotesen, det är möjligt att 

det skulle kunna bero på olika grader av religiositet i själva landet som studien utförs i, i dessa 

fall Sverige och USA. Vilken religion eller tro en respondent identifierar sig med skulle också 

kunna vara en variabel som påverkar resultatet och i studien är det ej specificerat. 

6.5.   Hur påverkas attityden gentemot organdonation av 

kunskap utifrån yrke? 

Resultatet visar att attityden till organdonation är avsevärt mycket mer positiv bland de 

personer som är yrkesverksamma inom sjukvården. Det är den näst starkaste faktorn vad gäller 

förklaringsgrad till attityden till organdonation, den starkaste är att en närstående mottagit 

organdonation vilket redogörs för mer djupgående i nästkommande avsnitt under ”6.6.1 

Respondenter med närstående som mottagit organdonation”. Hypotesen som lyder att 

yrkesverksamma inom sjukvården är mer positiva än individer som är yrkesverksamma inom 

annat område bekräftas av resultatet och styrker därmed Berger och Luckmanns (1998) 

socialiseringsteori med fokus på den sekundära socialiseringsprocessen där kunskap och 

värderingar om ämnen som organdonation internaliseras. Möjligtvis förändras även synen på 

kroppen och ger de yrkesverksamma ett annat förhållningssätt som inte är lika känslomässigt 

laddat till döden, operationer och organ. Kanske också för att de som är yrkesverksamma inom 

sjukvården tagit del av historier från kollegor som vårdat individer som mottagit organ och ser 

vilken lycka det genererar hos respektive familj efter ett lyckat ingrepp. Den faktor som visade 

sig ha den högsta förklaringsgraden var dock som tidigare nämnt att en närstående mottagit 

organdonation, vilket jag ämnar fördjupa mig härnäst. 
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6.6.   På vilket sätt spelar erfarenhet av organdonation i ens 

närhet in i beslutet om att donera? 

Hypotesen här lyder att erfarenhet av organdonation i en individs närhet bidrar till mer positiv 

attityd till organdonation. Hypotesen testades genom två enskilda frågor som tydligare 

redogörs för nedan och resultatet visar att båda styrker hypotesen och går i samma positiva 

riktning men med olika styrka. Att ha en närstående som mottagit organdonation visade sig ha 

ett mycket högre förklaringsvärde än att en närstående donerat organ. Resultatet är inte 

häpnadsväckande eftersom att den närstående som mottagit organ i de allra flesta fall kan 

fortsätta leva vilket av naturliga och egoistiska skäl värderas mycket högre än att någon annan 

okänd person kan fortsätta leva. 

6.6.1.  Respondenter med närstående som mottagit organdonation 

Denna variabel visade sig ha den absolut starkaste förklaringsgraden av de faktorer som 

involverats i studien. Resultatet bekräftar som ovan nämnt hypotesen att de svarande som har 

erfarenhet av organdonation i sin närhet är mer positiva till organdonation. Den näst starkaste 

variabeln i riktning och förklaringsgrad kan läsas mer om under ”6.5. hur påverkas attityden 

till organdonation av kunskap utifrån yrke?”. Anledningen till att de båda variablerna är så 

starka i sin förklaringsgrad och riktning skulle kunna bero på kunskapen om vad det genererar 

att donera organ antingen teoretiskt eller känslan av att få behålla en närstående i livet längre 

bidrar till den positiva attityden. 

6.6.2.  Respondenter med närstående som donerat organ 

Att en närstående donerat organ visar sig i resultatet också ha en positiv inverkan på attityden 

till organdonation men är dock inte signifikant och inte alls lika starkt som att en närstående 

mottagit organ. Variabeln har också en mycket låg förklaringsgrad. Variabeln kan därför inte 

redovisas som en faktor som med säkerhet påverkar respondenternas attityd till organdonation 

men den indikerar en positiv attityd bland respondenterna och stödjer därmed alltså hypotesen 

om att erfarenhet av organdonation i sin närhet påverkar attityden positivt. 
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7.   Övergripande diskussion och 

slutsatser 

Syftet med studien är huvudsakligen att undersöka vilka faktorer det är som gör att en individ 

vill donera sina organ. Resultaten av föreliggande undersökning påvisar en över lag mycket 

positiv attityd till organdonation, inget värde uppmättes på det lägsta värdet 0 och den absoluta 

majoriteten låg på höga värden, en del uppmättes till och med på det högsta möjliga värdet 60 

vilket i studien innebär en extremt positiv attityd till organdonation. Det som visade sig vara 

de viktigaste faktorerna till den positiva attityden gentemot organdonation var att en närstående 

mottagit organdonation och att respondenten var yrkesverksam inom sjukvården. Andra 

faktorer som påverkade attityden till organdonation i positiv riktning var att respondenten var 

kvinna, äldre och att en närstående donerat organ. Den faktorn som påverkade attityden 

negativt visade sig vara religiositet, den gick också emot min hypotes om att högre grad av 

religiositet skulle bidra till en mer positiv attityd till organdonation. Jag tog avstamp för den 

hypotesen i Dillons (2003) teori om att individer som deltar i religiösa aktiviteter får en 

gemensam uppfattning om samhälleliga frågor och valde riktning på hypotesen baserat på 

Rodrigue m.fl.:s (2006) studie som menade att religiösa är mer positiva till organdonation. Att 

resultatet skiljde sig från hypotesen skulle kunna bero på att Rodrigue m.fl.:s (2006) studie 

utfördes i USA och att USA och Sverige skiljer sig åt på dessa punkter. Kanske skulle det 

finnas relation mellan religiositeten samt vilken religion respondenten ansåg sig tillhöra och 

attityden till organdonation men att utföra en sådan utförlig undersökning inom just det 

området skulle bli alldeles för stort och var heller inte syftet med den här studien men är 

däremot intressant för vidare forskning. Utbildning hade ingen starkare effekt och resultatet 

var även tvetydigt och svårtolkat där respondenter vars högsta avslutade utbildning var 

grundskola, folkskola, realskola eller liknande, 2-årig gymnasieutbildning eller fackskola och 

högskole- eller universitetsutbildning 3 år eller längre resulterade i en positiv attityd till 

organdonation medans respondenter vars högsta avslutade utbildning var 3- eller 4-årig 

gymnasieutbildning och högskole- eller universitetsutbildning kortare än 3 år resulterade i en 

mer negativ attityd till organdonation. Detta skulle kunna bero på att effekten skapas av ålder 

snarare än utbildning. Faktorn ålder visade sig ha en positiv inverkan på attityden till 

organdonation, när åldern ökade gjorde positiviteten till organdonation också det. Detta gick 
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emot min hypotes som lydde att yngre skulle vara mer positiva till organdonation. Även denna 

hypotes grundade sig i Rodrigue m.fl.:s (2006) studie från USA och jag föreställer mig att detta 

kan ha påverkan då jag, som tidigare nämnt, upplever USA som ett land som värderar sin 

religion högre än Sverige och på grund av det kan antas vara mer konservativa. Med bakgrund 

av det är det troligt att yngre i USA är mer positiva till organdonation än äldre medans bland 

respondenterna som antas bo eller komma från Sverige bidrar åldrande till en mer positiv 

attityd då individerna troligtvis fäster sina åsikter i annat än religion, exempelvis kunskap från 

utbildning, yrkesverksamhet eller annan erfarenhet av organdonation. 

7.1.   Val av metod 

Vetenskapsrådet (2017, s. 26) tar upp vikten av olika metodingångar till ett material och jag 

menar att för att vidareutveckla resultat och få en djupare förståelse skulle intervjuer vara ett 

nästa steg för att utveckla resultatet. Resultatet skulle alltså kunna utvecklas genom att 

kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. Genom en kombinerad metod skulle studien 

både kunna bidra med en bred förståelse för vilka det är som väljer att donera men också genom 

intervjuer få en djupare förståelse för de avgörande och bakomliggande faktorerna. Hade jag 

använt mig av ett slumpmässigt obundet urval hade jag kunnat fått en större urvalsgrupp och 

generalisera till populationen, det var däremot inte min intention med denna studien men skulle 

dock vara en intressant vidareutveckling för framtida studier. Jag upplever dock att jag genom 

valet av metod har kunnat svara på mina forskningsfrågor som varit min utgångspunkt för den 

här studien och med en god mängd svarande (1089 svarande) fått en varierad och tillräcklig 

svarsfrekvens. 

 

Den sista frågan i enkäten är ”vill du tillägga någonting?” där jag mottagit olika typer av 

feedback. Bland annat av personer som själva donerat och gärna hade velat fylla i det vilket 

skulle kunnat vara med som fråga men kanske desto mer intressant att genom kvalitativa 

intervjuer studera mottagare av organ som inte vill donera själva. En annan intressant ingång 

är levande donation, det är inte det studien ämnar undersöka men är en mycket intressant 

ingång för vidare studier, vad är det som gör att personer donerar levande? Och kanske 

framförallt donerar anonymt levande? 
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