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INDLEDNING 
 

Bloddonation i Danmark (BiD) er en frivillig og ubetalt gerning, som BiD ønsker at anerkende, både som tak 

for donors indsats, men også som en måde at fastholde donorerne på. 

Ifølge antropologen Steffen Dalsgaard (2) er det servicemindede personale1 samt den forplejning, som 

bloddonorerne møder i blodbanken, udtryk for anerkendelse af donorernes indsats. Dertil modtager donor 

en gave, som tak for sin indsats, når donor har nået et vist antal tapninger. 

Filosoffen Paul Ricoeur (7) argumenterer for, at anerkendelse kun er anerkendelse, når der ingen 

forpligtigelse eller forventninger er forbundet med anerkendelsen, da den ellers mister sin egentlige værdi. 

På samme vis er det ikke BiDs ønske at give en gave bare for at give en gave, men derimod alene for at 

anerkende2. 

Samme tilgang efterleves i høj grad i Holland, hvor de står fast på, at det der virkelig tæller, er, at donor 

føler sig værdsat og anerkendt for sin indsats, og dette i langt højere grad med en ordentlig tak og god 

service, end en fysisk gave. Donor skal have den bedst mulige oplevelse, og føle sig set, og ikke som et 

nummer i rækken, der blot ”fodres af” med en gave. Et højt prioriteret fokus Sanquin henter inspiration til 

hos tankesættet bag oplevelsesøkonomi3.  

Men hvad skal der egentlig til i relation til anerkendelse for at donorerne bliver ved med at komme og 

donere? Og hvad mener donorerne selv herom? Det ønsker BiD at undersøge nærmere, for at kunne 

anerkende donorerne ud fra en forbedret og aktuel model, der er i overensstemmelse med donorernes 

egne ønsker på dette område. 

En mere dybdegående viden om donorernes ønsker i relation til anerkendelse kan efterfølgende inddrages i 

den videre diskussion og proces omkring anerkendelse af donorerne og nytænkningen heraf set i forhold til 

den omstilling, der er undervejs i forbindelse med udviklingen indenfor fuldblods- og plasmatapninger. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Vigtigheden af et serviceminded personale, der med hilsner, smil og kyndig hånd skaber god stemning i blodbanken og giver donor en god 
oplevelse, understreges desuden i BiDs Donorundersøgelse fra 2010 (1).   
2 BiD er sig bevidst, at donors indsats skal anerkendes. Spørgsmålet er blot, om dette skal gøres på den traditionelle vis med en fysisk donorgave, 
eller om denne model er gået hen og blevet en automatisk forpligtelse, frem for egentlig anerkendelse, som derfor bør ”erstattes” af noget andet? 
3 Oplevelsesøkonomi er en økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelser i større eller mindre grad indgår i produktet eller 
serviceydelsen. Begrebet ’Experience Economy’ blev opfundet af James H. Gilmore og Joseph Pine. Tidligere så man mere forbrugere som passive – 
eller som nogle, der kunne designes rent logisk rationelt til – uden inddragelse af dem selv. Indenfor oplevelsesøkonomien er co-creation vigtig, da 
forbrugere har individuelle krav til oplevelser og individuelle opfattelser af oplevelser. 
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BAGGRUND 
 

De mange bloddonorkorps har alle deres lokale oplevelse af og holdning til, hvad der virker bedst som 

anerkendelse af de mange bloddonorer, for deres indsats i forhold til at give blod. Dette afspejler sig i de 

mange donorgaver, der spænder over fysiske gaver af forskellig art til oplevelser ud i eksempelvis 

koncerter, teaterture eller biografbilletter og diverse rabatter. Donorgaverne gives, når donor har nået 

henholdsvis 10, 25, 50, 75, 100, 125, og 150 x tapninger. Igen med undtagelsesvise lokale forskelle. Helt fast 

ligger det dog, at donor ved gang nr.100 får en pelikan, som symbol på det at give blod til andre, og et 

æresdiplom fra Bloddonorerne i Danmarks nuværende protektor Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik 

ved gang nr.150. 

Grundet et stigende forbrug af blodplasma og dertilhørende fokus på plasmatapninger, bliver der stadig 

flere plasmadonorer og -tapninger sammenlignet med fuldblodstapninger. 

Hvor en fuldblodsdonor kan blive tappet hver tredje måned, kan en plasmadonor i gennemsnittet blive 

tappet op til ti gange om året. Det stigende forbrug af plasma vil betyde en yderligere forskel mellem 

antallet af tapninger for de to donorgrupper, idet det gennemsnitlige antal tapninger for plasmadonorer vil 

blive langt højere end for fuldblodsdonorer. 

Hvis modellen med donorgaver for antal tapninger derfor fortsætter, som den er nu, vil det på den ene side 

betyde, at stadig flere plasmadonorer hurtigt vil opnå en del tapninger på relativt kort tid, imens 

fuldblodsdonorerne ikke vil opnå samme antal tapninger på samme tid. Fuldblodsdonorerne vil derfor 

opleve, at der går længere tid mellem deres jubilæumstapninger, hvilket kan være med til at skabe 

utilfredshed blandt donorerne. 

På den anden side betyder udviklingen, at der vil blive behov for flere gaver på kortere tid til en afgrænset 

gruppe plasmadonorer. Det stigende behov for flere gaver, der samtidigt stiger i værdi for hvert jubilæum, 

vil derfor betyde en væsentlig større økonomisk udgift, så længe modellen fortsætter, som den er nu. 

Det er derfor blevet tid til at revurdere den nuværende måde at anerkende donorerne på, for måske er 

gaver i den klassiske forstand ikke nødvendigvis den bedste model? Det kan også være at man i stedet 

udelukkende kan anerkende donorernes indsats med et håndtryk, eller ved et øget fokus på at skabe de 

bedst mulige forhold for donor, som det er tilfældet i Holland? Eller måske skal der tænkes i helt nye og 

andre baner i forhold til arbejdet med at anerkende donorerne? 

Men en ting er hvad de mener om anerkendelse af donorerne ude lokalt i de mange donorkorps, noget 

andet er hvad donorerne selv mener. Ikke bare om anerkendelse i sig selv og om donorgaverne, men også 

hvad de egentlig forventer sig af at donerer blod. Uden denne viden vil det nemlig ikke være muligt at 

anerkende donorerne ud fra donorernes egne ønsker. Derfor kræver det at donorerne inddrages, så de selv 

kan komme til orde i den fortsatte diskussion om anerkendelse af donorerne. 
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TIDLIGERE DONORUNDERSØGELSER VISER 
 

GivBlod 2008: ’Sådan er det at være bloddonor’ 

Udarbejdet af: Enheden for Brugerundersøgelser i samarbejde med GivBlod og blodbankerne i Region 

Hovedstaden (3). 

Hvem: i alt 24.465 donorer fra Region Hovedstaden (60 %). 

Hvad: Spørgeskemaundersøgelse vedrørende emnerne tidsbestilling, praktiske forhold i forbindelse med en 

tapning, personalet i blodbanken, tappefrekvens, information, motivation og gaver. 

Hovedfund i relation til undersøgelsen om anerkendelse: 

Undersøgelsens resultater viser blandt andet, at donorerne lægger stor vægt på betydningen af den gode 

oplevelse i blodbanken/blodbussen, og at personalet har stor indflydelse på denne oplevelse: 

 93-95 % af donorerne føler sig velkomne i blodbanken/blodbussen. 

 84-89 % af donorerne føler sig velkomne i blodbankerne, fordi der er en god stemning. 

 75-78 % af donorerne føler sig velkomne i blodbankerne, fordi personalet smiler. 

 69-71 % af donorerne føler sig velkomne i blodbankerne, fordi personalet hilser. 

 Det er den gode oplevelse der får donorerne til at vende tilbage. 

 At give blod er ikke noget, donorerne gør for gavernes skyld. 

 46-50 % af donorerne mener at festlige arrangementer udgør de mest attraktive donorgaver.  

 65-73 % af donorerne er meget tilfredse med den nuværende forplejning i 

blodbanken/blodbussen.  

 67-70 % af donorerne har meldt sig som donorer fordi der er behov for blodet. 

 78-83 % af donorerne motiveres til at møde op fra gang til gang, fordi det føles godt at hjælpe 

andre 

 76-80 % af donorerne motiveres til at møde op fra gang til gang, fordi der er behov for blod. 

 Motivationsfaktorer, der især kunne få donorerne til at give blod oftere er tilbud om måling af 

kolesteroltal, blodsukkertal og blodtryk. 

Relevante citater vedrørende donorgaver: 

”Jeg har vurderet de fleste gaver som mindre attraktive, fordi jeg ikke har behov for gaver. 

Jeg giver gerne blod uden.” 

”Gaver har ikke min interesse. Jeg giver blod, fordi det giver mening, og fordi det er 

nemt.” 

”Giv folk et bonuskort, hvor de kan samle points til et gavekort til et stormagasin. Det ville 

være topmotiverende.” 

”T-shirts, hættetrøjer i god pasform ville være fede ’gratialer’ – og en indbygget reklame.” 

Citaterne viser at donorerne lægger spredt hvad angår om de er for eller imod donorgaver. 
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Bloddonorerne i Danmark 2010: ’Donorundersøgelsen 2010 – en 

spørgeskemaundersøgelse blandt bloddonorer i Danmark’ 

Udarbejdet af: Bloddonorerne i Danmark (1). 

Hvem: i alt 674 donorer fra hele landet (45,4 %). 

Hvad: Spørgeskemaundersøgelse vedrørende donorernes forhold til det at være bloddonor, herunder 

deres motivation for at være bloddonor, deres oplevelser fra blodbanken samt deres kendskab til 

organisationen, karantænereglerne og Bloddonorerne i Danmarks medier. 

Hovedfund i relation til undersøgelsen om anerkendelse: 

Undersøgelsens resultater viser blandt andet, at donorerne lægger stor vægt på betydningen af den gode 

oplevelse i blodbanken/blodbussen, og at personalet har stor indflydelse på denne oplevelse: 

 40,6 % af donorerne melder sig på grund af behovet for blod. 

 93,8 % ad donorerne føler sig i høj grad velkommen, når de kommer for at blive tappet i 

blodbanken/blodbussen. 

 85 % af donorerne mener, at den vigtigste faktor for at deres besøg i blodbanken/blodbussen 

bliver en god oplevelse er, at der er en god stemning. 

 73,7 % af donorerne mener, at den vigtigste faktor for at deres besøg i blodbanken/blodbussen 

bliver en god oplevelse er, at personalet er smilende. 

 56,8 % af donorerne mener, at den vigtigste faktor for at deres besøg i blodbanken/blodbussen 

bliver en god oplevelse er, at personalet hilser på dem. 

 52,7 % af donorerne mener, at den vigtigste faktor for at deres besøg i blodbanken/blodbussen 

bliver en god oplevelse er, at personalet værdsætter deres indsats. 

 51,8 % af donorerne mener, at den vigtigste faktor for at deres besøg i blodbanken/blodbussen 

bliver en god oplevelse er, at der er mulighed for at få lidt at drikke eller spise før/efter tapningen. 
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FORMÅL OG UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL 
 

Formålet med undersøgelsen er: 

At undersøge donorernes holdning til anerkendelse i relation til bloddonation 

 

Herunder at besvare spørgsmålene: 

 Hvad er donorernes oplevelse i forhold til anerkendelse af deres indsats? 

 Hvad forventer donorerne egentligt, når de donerer? 

 Hvor stor betydning har donorgaverne egentlig når det kommer til stykket?  
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FOKUSPUNKTER OG AFGÆRNSNINGER 
 

Undersøgelsen henter inspiration fra henholdsvis antropologen Steffen Dalsgaards undersøgelse ’I do it for 

the chocolate’ (2007) (2), der peger på donorgaver og forplejning samt personalets service i blodbanken 

som værende en gensidig ikke-økonomisk strategi for at få donor til at vende tilbage, samt filosoffen Paul 

Ricoeurs argument om at anerkendelse mister sin egentlige værdi, hvis denne udgør en automatisk 

forpligtelse (7). Gavens funktion ligger, ifølge Ricoeur, i virkeligheden i forholdet mellem giver og modtager, 

som en tavs anerkendelse, der symbolsk udtrykkes i gaven. Det er derfor ikke den givne ting, gaven, der i 

sig selv kræver gengæld, hævder Ricoeur, men derimod giver og modtagers gensidige anerkendelse, som 

konstrueres igennem en ting, der er symbolsk, idet den symboliserer forholdet mellem giver og modtager. 

Ønsket med denne undersøgelse er alene at fokusere på anerkendelsen af donorerne, og hvordan dette 

gøres i overensstemmelse med BiDs egne tanker omkring anerkendelse af donorernes ubetalte indsats 

samt donorernes holdning hertil. Undersøgelsen vil derfor hverken gå i dybden med donorernes motivation 

for at blive donor eller hvad der karakteriserer den gængse eller stabile donor, ligesom der heller ikke vil 

blive fokuseret i lige så høj grad på donorernes motivation for at komme tilbage gang på gang og give blod. 

Tanken med denne undersøgelse er således, at kortlægge donorernes oplevelse af og holdning til 

donorgaverne samt deres holdning til anerkendelse, og hvad de ligger i dette i relation til bloddonation. 
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TEORETISK FORSTÅELSE AF ANERKENDELSE 
 

Filosoffen Paul Ricoeur (7) hævder, at det centrale ikke er gavens natur, men derimod den relation, der 

indstiftes mellem giverne. Og denne relation er anerkendelse. Men der er tale om en anerkendelse, der 

idet den ikke erkender sig selv som sådan, bliver symboliseret i gaven. Ifølge Ricoeur foregår to personers 

gensidige symbolske anerkendelse af hinanden i gaveudvekslingen ikke ved deres spekulative 

erkendelsessprog, men med deres gestussprog. Den gestus det er at give en gave konstruerer 

anerkendelsen igennem en ting, der symboliserer forholdet mellem giver og gavemodtager på et 

ceremonielt niveau. Derfor kan gaven, også være hvad som helst, både materielle ting eller fx løfter. 

Ricoeur påstår desuden, at gavegivningen lider nederlag som anerkendelse, når den taber sin ceremonielle 

karakter og bliver automatisk forpligtelse til at give en gave tilbage, som en parallel til den generelle 

kommercialisering af mellemmenneskelige forhold. 

Ifølge filosoffen Axel Honneth (5) er det centralt, at man erfarer at ens præstationer og færdigheder er 

værdifulde for samfundet. Han taler om en social værdsættelse gennem en gensidig forståelse for 

funktionelle tjenesteydelser, der er til gavn for det fælles gode. Honneth hævder derfor at menneskets 

værdighed krænkes, når det systematisk nægtes en rimelig anerkendelse. Der eksisterer en asymmetrisk 

relation, når den ene side nægter den anden behørig anerkendelse. 

Sociologen Marcel Mauss (6) skriver i ’The Gift’ at gavegivningslogikken forpligter modtageren til at kvittere 

ved at give giveren en gave retur, og konkluderer derfor at det der forbinder giver og modtager, er gaverne 

eller tingene i sig selv. Mauss fandt ud af, at man som regel giver gaver med en forventning om at få noget 

igen. Det princip kaldte han reciprocitet. Ligesom Honneth fandt han ligeledes ud af, at man er nødt til at 

gengælde en gaves omfang, da man ellers skaber ubalance; Man kan give gaven igen på et hvilket som helst 

tidspunkt, men mens man venter med at gengælde en gave, er der et spændingsforhold der minder om det 

vi i dag kender som “gæld”, bare uden renter. Gavens “ånd” skal videregives, men sker dette ikke vil 

alverdens ulykker ramme en – lidt ligesom hvis man ikke betaler licens eller skat.  
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METODE OG FREMGANGSMÅDE 
 

Der samlet gennemført to spørgeskemaundersøgelser, 14 enkeltinterview og 2 observationsstudier med 

bloddonorer fra hele landet samt et kursus for blodbankpersonale.  

 

Det indledende spørgeskema 

Et online spørgeskema blev sendt ud til 8 donorer i alderen 27-40 år. Heraf besvarede 7 spørgeskemaet, 

hvoraf der var to mænd og fem kvinder. Alle bliver tappet i København. 

Det var ønsket med spørgeskemaet, at få en fornemmelse for området omkring anerkendelse af 

donorerne, herunder deres forventninger og eventuelle kendskab til de eksisterende donorgaver. 

Spørgeskemaet bestod af de indledende spørgsmål, som efterfølgende blev anvendt ved de kvalitative 

enkeltinterviews med bloddonorer. Det indledende spørgeskema udgjorde således samtidigt en test af 

disse spørgsmål i forhold til om spørgsmålene genererede svar, der var i overensstemmelse med hensigten, 

og om spørgsmålene i det hele taget var til at forstå for donor. 

Læs mere om udarbejdelsen og tankerne bag de anvendte spørgsmål nedenfor, under ’Interview med 

donorerne’.  

Se desuden bilag 1 for spørgeskemaet samt bilag 2 for de indsamlede data i den indledende 

spørgeskemaundersøgelse. 

Spørgeskemaet og besvarelserne er udviklet og indsamlet ved hjælp af Google Analyse, samt analyseret i 

Google Analyse og i Microsoft Excel 2010 ved hjælp af Pivottabeller. 
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Interview med donorerne 

Der er foretaget to indledende PILOT-interview med to forskellige interviewguides, et PILOT-interview for 

hver af de to interviewguides, for at afprøve de endelige spørgsmål og de tilhørende øvelser i praksis, inden 

de egentlige interview. Begge PILOTs gik godt, og der blev derfor ikke foretaget yderligere ændringer i 

forhold til de efterfølgende interviews, udover enkelte noter til selve interviewteknikken. 

Derefter er der foretaget i alt 12 interviews med bloddonorer fra alle fem regioner, i alderen fra 18-64 år, 

fordelt på henholdsvis fem mænd og syv kvinder. Heraf var to plasmadonorer og ti fuldblodsdonorer, 

hvoraf den ene af fuldblodsdonorerne var tidligere plasmadonor. Se bilag 5 for en kort præsentation af alle 

de interviewede donorer, samt bilag 13 for transskriptioner og bilag 11 for lydfilerne fra de 14 interviews. 

Formålet med at lave enkeltinterviews med bloddonorer fra hele landet har været at afdække en 

dyberegående forståelse for donorernes holdning til og tanker om donorgaver og anerkendelse i forhold til 

deres indsats som bloddonorer. Ved at foretage interview med bloddonorer fra alle fem regioner, som er 

tilknyttet forskellige blodbanker/blodbusser, sikres samtidigt et så bredt og repræsentativt billede af 

donorernes holdninger som muligt, hvor eventuelle forskelle mellem blodbankernes/blodbussernes 

personale, forplejning mv. kan sammenholdes.  

Udarbejdelse af spørgsmål 

Der blev udformet to interviewguides med forskellige indledende spørgsmål, der følges op af to ens 

praktiske øvelser samt dertilhørende spørgsmål: 

Model 1: Donors forventninger til det at være donor 

Model 2: Donors kendskab til donorgaver 

Hensigten med begge modeller var at se, hvilken indflydelse donors eventuelle forventninger til det at være 

bloddonor har på donors holdning og tanker omkring hvordan donor helst vil takkes for sin indsats som 

bloddonor, og ligeledes om donors kendskab til donorgaver spiller en rolle i forhold til donors holdning og 

tanker omkring anerkendelse af donors indsats som bloddonor. Se bilag 3 for rekrutteringskriterier fordelt 

på donorer i forhold til interviewmodel, køn, alder, region, donortype og antal tapninger, samt bilag 4 for 

invitation til interview i form af en flyer til uddeling i blodbankerne. 

Ideen med at opdele de i alt 14 gennemførte interviews i to interviewmodeller, har først og fremmest 

været af praktiske årsager, for ikke at skulle stille for mange spørgsmål til den enkelte donor, men samtidigt 

at få besvaret alle spørgsmålene. 

Øvelserne i begge interviewguide gik ud på at få donor til at tage stilling til henholdsvis hvordan vi bedst 

kan takke donorerne for deres indsats som bloddonorer (øvelse 1), samt med hvad donor i så fald helst vil 

takkes med (øvelse 2). Begge øvelser blev gennemført ved hjælp af kort med eksempler på hvordan eller 

med hvad, de kunne blive takket for deres indsats som bloddonorer (se bilag 9 og 10 for de anvendte 

eksempler i de to øvelser). Eksempelvis om donor helst ville takkes ved et jubilæum for x antal tapninger 

eller om det i så fald helst skulle være en unik donorgave med bloddråbelogo på. Under udvælgelsen og 

den efterfølgende prioritering af deres valg i forhold til hvordan og med hvad, blev donor spurgt 

uddybende ind til, hvorfor donor havde valgt som han/hun havde. Se de 14 donorers valg og prioriteringer i 

bilag 12. 
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Se bilag 7 og 8 for de to interviewguides, samt bilag 6 for skema til indsamling af baggrundsdata på 

donorerne. 

 

Metodeovervejelser 

Følgende overvejelser er gjort i forbindelse med interviewene med de 14 donorer: 

 Spørgsmålene kunne sagtens være blevet stille endnu mere direkte end det var tilfældet ved 

særligt de første interview. Særligt hvad angår de uddybende spørgsmål. 

 Øvelserne burde frem for at blive omtalt som ’Gavemodeller’ og ’Gavetyper’ i stedet været blevet 

kaldt ’Takkemodeller’ og ’Takketyper’ for at udgå at tale for meget om gaver som anerkendelse, 

men også om anerkendelse i en mere ren form. Dette blev dog pointeret undervejs i øvelserne. 

 Billeder og tekst på de anvendte kort i de to øvelser, udgjorde alene eksempler indenfor den 

enkelte kategori, men kan være blevet tolket anderledes af donor end intenderet, og kan have 

været det donor fokuserede på, uden at det fremgik tydeligt undervejs i interviewet. Dette blev dog 

understreget undervejs i øvelserne. 

 Kunne sagtens have været endnu mere eksplicit ved øvelserne i forhold til den ønskede viden fx 

ved indledende at sige ”Hvad synes DU? Hvad er mest attraktivt for DIG?”. Dette blev dog gjort 

undervejs i øvelserne. 

 

Bearbejdning af deltagernes kvalitative kommentarer 

De 14 interviews er analyseret ved hjælp af meningskondenserende analyse (4). Det kvalitative 

datamateriale er indledningsvist blevet systematisk kategoriseret inden for en række emner, der 

umiddelbart trådte frem. Ved at placere dele af materialet i sammenhæng med andre dele, der omhandler 

lignende aspekter, er det centrale indhold i kommentarerne herefter kondenseret til overordnede temaer 

(se bilag 14). De overordnede temaer udgør overskrifterne i præsentationen af de kvalitative resultater. 
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Observation i blodbanken 

Der er sammenlagt foretaget to observationsstudier fordelt på to blodbanker på Sjælland, henholdsvis 

Hvidovre og Roskilde blodbank, med i alt otte jubilæumsdonorer, der alle modtog en donorgave på dagen 

for observationen. De otte jubilæumsdonorer fordelte sig på henholdsvis tre plasmadonorer, og fem 

fuldblodsdonorer. Desuden indgik enkelte andre donorer, der var til tapning på observationstidspunktet. 

Observationsstudierne er foretaget ud fra ønsket om at opnå en praksisnær forståelse og erfaring med 

selve situationen, hvor donor modtager en donorgave. For hvordan reagerer donorerne rent faktisk, når de 

får en jubilæumsgave? Og hvilke tanker gør de sig om dette i øjeblikket, hvor de modtager gaven? 

I praksis foregik observationen ved at gå rundt mellem donorerne under deres tapninger inden i 

tappelokalet, med mindre stille og rolige samtaler med donorerne, og i særdeleshed jubilæumsdonorerne, 

på tidspunktet hvor donor modtog sin donorgave. 

Følgende spørgsmål blev forsøgt besvaret ved ovennævnte samtaler, for at få en uddybende forståelse for 

donors reaktion ved modtagelse af donorgaver. Brugen af spørgsmålene varierede afhængig af den 

pågældende donor: 

 Hvad betyder det for dig at få en gave i dag? 

 Hvis donor havde mulighed for at vælge mellem flere forskellige gaver? 

o Hvorfor valgte du denne gave? 

 Vidste du at; 

o Du havde jubilæum i dag? 

o Du skulle have en gave? 

o Hvad du kunne vælge imellem? 

 Har du fået gaver ved tidligere lejligheder/jubilæer? 

o Kan du huske hvad du fik? 

 Hvornår blev du donor? 

o Hvorfor blev du donor? 

Se samlede observationsnoter i bilag 15. 
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Kursus med blodbankspersonalet 

Der blev afholdt et kursus for blodbankpersonalet under overskriften ’Service i blodbanken – donorernes 

forventninger’ i november 2016. 

Formålet med at gennemføre dette kursus var at afdække blodbankpersonalets holdninger til anerkendelse 

af donorerne, og deres praktiske erfaringer fra blodbanken/blodbussen i forhold til at anerkende 

donorerne. Dette både til inspiration, men også til mulig sammenligning med donorernes holdninger til 

selvsamme emne. For er der rent faktisk overensstemmelse mellem donorernes holdninger og 

forventninger til anerkendelse og det personalet oplever og tænker med hensyn til at takke donorerne for 

deres indsats som bloddonorer? 

Kurset blev indledt med et oplæg af Steffen Dalsgaard, som talte med afsæt i hans tidligere undersøgelse 

om netop det med at være bloddonor, og hvilke elementer der har betydning for at vende tilbage i 

blodbanken/blodbussen og give blod. Herefter blev følgende emner og spørgsmål diskuteret, nogle i 

plenum, andre i grupper og derefter i plenum: 

1. Betydningen af et tak 

a. Hvad kan blodbankpersonalet konkret gøre for at anerkende donor, når donor kommer i 

blodbanken? 

2. Bloddonation er en ubetalt gerning 

a. Hvad vil det sige, at bloddonation er en ubetalt gerning? 

b. Hvordan anerkender man en ubetalt gerning? 

c. Hvordan oplever I, at donorerne helst vil anerkendes for deres indsats? 

d. Er der donorer, der vil stoppe med at donere, hvis der ingen gaver var? Hvorfor, hvorfor 

ikke? 

3. Hvorfor er det vigtigt for donor at modtage en gave? 

a. Hvad er værdien af en donorgave, for donor? 

Se bilag 16, 17og 19 for henholdsvis kursusprogram, dias og de samlede noter fra dagen samt bilag 18 for 

Steffen Dalsgaards oplæg. 
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Det opfølgende spørgeskema 

I perioden fra slut januar til start februar i 2017, blev der udsendt en invitation til 2000 tilfældigt udvalgte 

donorer, fordelt ud på alle fem regioner, med en opfordring til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen (jf. 

tabel 1 nedenfor for den repræsentative fordeling af donorer på de fem regioner). 

 

Tabel 1: Antal uddelte invitationer fordelt på region 

De 2000 donorer er tilfældigt udvalgt ved udtræk af alle bloddonorer i den enkelte region, som har fødselsdag den 2. i måneden, på tværs af køn, 

alder og geografi mv. 

 

Spørgsmålene i det opfølgende spørgeskema er udarbejdet på baggrund af de indsamlede data fra 

henholdsvis de 14 interview med bloddonorer rundt i landet, de to observationsstudier ude i blodbanker 

samt kurset med blodbankpersonale. Læs mere om udarbejdelsen og tankerne bag spørgsmålene 

nedenfor, under ’Udarbejdelse af spørgeguiden’. 

Formålet med det opfølgende spørgeskema har været at indhente viden om bloddonorernes egne 

holdninger til, hvordan de ønsker at blive anerkendt for deres indsats som bloddonorer på et 

repræsentativt grundlag. Dette for at finde ud af hvad og hvordan flest donorer rent faktisk ønsker at det 

skal være fremover, når de skal takkes for deres indsats med at give blod. 

 

Udarbejdelse af spørgeguiden 

Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om donors holdning til hvordan donor ønsker at blive 

anerkendt for sin indsats som bloddonor under overskriften ’Hvilke forventninger har du til, hvordan du 

bliver takket for din indsats som bloddonor?’: 

 Status qua som bloddonor – føler donor sig værdsat nok som det er? Er helhedsoplevelsen i 

blodbanken/blodbussen fx nok i sig selv? 

 Har donor modtaget en gave som bloddonor, hvorfor og hvordan har donor det med det?  

 Har donor en holdning til, hvad han/hun allerhelst vil have som tak for sin indsats, og hvad det 

bedste er ved at få en gave? 

 Hvornår vil donor helst blive takket, og hvor skal det helst foregå? 

 Er jubilæumsnålen forældet? 

 Hvilke elementer er vigtigst for at donor deltager, hvis en tak kommer i form af en oplevelse? 

 Hvad motiverer donor til at vende tilbage til blodbanken igen og igen og give blod? 

Dertil stilles der indledende en række baggrundsspørgsmål vedrørende donors køn, alder, beskæftigelse, 

civilstatus, antal børn, primære tappested, antal tapninger i alt samt antal tapninger i 2016. 

  Procent af antal 
donorer i regionen 

Antal invitationer  Antal invitationer udsendt i praksis 

Reg:H 31,8 636 625 

Sjælland 11,1 222 225 

Syd 24,5 490 500 

Midt 22,2 444 450 

Nord 10,4 208 200 

I alt  100 2000 2000 
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Se bilag 23 for spørgeskemaet, samt bilag 24-26 for indsamlede data. 

Spørgeskemaet og besvarelserne er udviklet og indsamlet ved hjælp af YouGov, samt analyseret i Microsoft 

Excel 2010 ved hjælp af Pivottabeller. Se desuden bilag 27 for yderligere kategoriseringer af spørgsmål 1, 4 

og 16. 

 

Udsendelse af spørgeskemaundersøgelsen  

Invitationerne til de 2000 donorer indeholdte alle en kort introduktion til undersøgelsen, en unik kode samt 

et link, som sendte donor ind til spørgeskemaundersøgelsens forside, hvor donor skulle indtaste den unikke 

kode, for at få adgang til selve undersøgelsen. Invitationerne er udsendt på følgende måde i de fem 

regioner. Alle invitationer blev udsendt med blodbanken som afsender. 

Elektronisk udsendelse af invitationen (se bilag 21 for den elektroniske invitation): 

 Region Hovedstaden – pr e-mail4 

 Region Sjælland – via e-boks 

 Region Midt – via e-boks + udskrevet og uddelt i blodbanken 

Invitation udsendt med posten som et postkort (se bilag 20 for postkort-invitationen): 

 Region Nord 

 Region Syd 

Der blev i alt indhentet besvarelser fra 659 donorer under dataindsamlingsperioden der fandt sted over lige 

knap to uger, fra den 25. januar til den 7. februar 2017. Det giver en svarprocent på 33. YouGov oplever 

normalvis en svarprocent på mellem 5-10 % for denne type undersøgelser, hvor der 1) er hentet data ude 

fra deres eget deltagerpanel, 2) ikke udloves incentives i form af eksempelvis gavekort o.lign. ved 

deltagelse, og 3) ikke har været mulighed for at udsende en reminder til de deltagere, der endnu ikke har 

fået besvaret spørgeskemaet. 

Den samlede svarprocent, kan dog til dels forklares med, at nogle af de invitationer, der blev udsendt med 

posten først kom frem til donor efter endt dataindsamling, samt at Region Sjælland oplevede tekniske 

problemer. Sidstnævnte forhindring i Region Sjælland betød, at invitationerne først blev udsendt henover 

den sidste weekend i dataindsamlingsperioden med kun få dage til deadline for donorerne i forhold til at 

afgive deres besvarelser. 

 

  

                                                           
4 Udover at være den region med flest udsendelser, valgte Region Hovedstaden desuden at udsende deres andel af invitationerne (620 stk.) direkte 
i mailen til donorerne, i stedet for som en vedhæftet fil (se bilag 22). For mange af donorernes vedkommende har det, ud fra data (se bilag 25), haft 
den effekt, at de rent faktisk har fået fulgt linket til undersøgelsen i invitationen, da de ikke først har skulle åbne en vedhæftet fil. 
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Deltagerne i undersøgelsen 

Her følger en beskrivelse af de donorer der har deltaget i undersøgelsen i forhold til køn, alder, 

beskæftigelse, familiesituation, primært tilknyttede tappested fordelt på henholdsvis postnummer og 

region, antal tapninger i alt samt i forhold til donors samlede antal tapninger i løbet af 2016. 

Tabel 2: Baggrundsdata for deltagerne 

 Procent 

Køn  

Mand 51 % 

Kvinde 49 % 

Alder
1
   

18-29 10 % 

30-39 16 % 

40-49 24 % 

50-59 30 % 

60-66 21 % 

Beskæftigelse  

Arbejder (faglært/ufaglært) 24 % 

Lavere funktionær/tjenestemand (Ingen eller kort uddannelse) 13 % 

Højere funktionær/tjenestemand (Mellemlang/lang uddannelse eller med personaleansvar) 41 % 

Selvstændig erhvervsdrivende 5 % 

Studerende/lærling/elev 5 % 

Ude af arbejde 2 % 

Pensionist/efterløn 8 % 

Andet 2 % 

Familiesituation  

Jeg bor hjemme hos mine forældre (eller én af dem) 1 % 

Jeg er single/enlig/ikke samboende og har hjemmeboende børn 6 % 

Jeg er single/enlig/ikke samboende og har ingen hjemmeboende børn 13 % 

Jeg er samboende/gift/registreret partnerskab og har hjemmeboende børn 38 % 

Jeg er samboende/gift/registreret partnerskab og har ingen hjemmeboende børn 40 % 

Jeg bor på anden vis og med hjemmeboende børn 0 % 

Jeg bor på anden vis og uden hjemmeboende børn 2 % 

Andet 0 % 

Tappested fordelt på region  

Hovedstaden 37 % 

Sjælland 12 % 

Syddanmark 15 % 

Midtjylland 26 % 

Nordjylland 10 % 

Antal tapninger i alt
2 

 

0-10 gange 18 % 

11-20 gange 17 % 
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21-50 gange 30 % 

Mere end 50 gange 35 % 

Antal tapninger i alt i 2016   

0 10 % 

1 15 % 

2 26 % 

3 24 % 

4 17 % 

5 eller flere (opnået ved specialtapning) 7 % 

Modtaget en gave som bloddonor  

Ja 74 % 

Nej 20 % 

Ved ikke/ Husker ikke 6 % 

Anledningen donor modtog en gave som bloddonor
3 

 

Ved tilmelding som bloddonor 3 % 

Ved første tapning 7 % 

Jubilæum ved tapning nr. 10/25/50/75/100/125/150/175 107 % 

Anden anledning 7 % 

Uden anledning 4 % 

Ved ikke 1 % 
1Procenterne summerer til mere end 100 % pga. afrunding til hele tal. 
2Procenterne summerer til mindre end 100 % pga. afrunding til hele tal. 
3Procentsatserne summerer til mere end 100 %, da donorerne har haft mulighed for at sætte flere kryds. 

Der deltog i alt 659 donorer i undersøgelsen, hvoraf 336 (51 %) er mænd og 323 kvinder (49 %). Omkring en 

tredjedel er mellem 50-59 år (30 %) og tre fjerdedele er over 40 år. 41 % har en mellemlang eller lang 

uddannelse, mens knap hver fjerde er faglært eller ufaglært. Flest bor sammen med deres partner, enten 

med (38 %) eller uden (40 %) hjemmeboende børn5. Størstedelen af donorerne bliver tappet i Region 

Hovedstaden (37 %) og færrest er tilknyttet en blodbank/blodbus i Region Nordjylland (10 %). Mere end 

hver tredje har samlet givet blod over 50 gange, imens det gælder for hele 65 % at de har givet 21 gange 

eller derover. I løbet af 2016 har halvdelen givet blod 2-3 gange og lige omkring en fjerdedel har givet 4 

gange eller mere. For hele 74 % af donorerne gælder, at de har prøvet at modtage en gave som bloddonor, 

heraf har størstedelen af de donorer, der har prøvet at modtage en gave som bloddonor, modtaget en gave 

i forbindelse med et jubilæum ved x antal tapninger. 

27 % af de som har svaret ’Anden anledning’ nævner at der enten har været tale om en gave i forbindelse 

med donors fødselsdag eller julen.   

                                                           
5 Det er desværre ikke muligt, ud fra indhentede data at udlede om donor har børn eller ej, kun om de har hjemmeboende børn eller ej. Således vil 
man eksempelvis godt kunne være single med børn, der bare ikke bor hjemme mere, hvis man svarer ’Jeg er single og har ingen hjemmeboende 
børn’. 
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Flowdiagram – dataindsamlingen 

Figur 1:  
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RESULTATER: BLODDONORERNES SVAR  

Det indledende spørgeskema 

De syv donorer, der deltog i den indledende spørgeskemaundersøgelse svarer primært indenfor følgende 

fem emner (se bilag 2 for samlede data), som alle præsenteres med centrale beskrivende citater: 

1. Donors forventninger til bloddonation 

2. Er det nemt eller ej at give blod? 

3. Om at føle sig værdsat 

4. Hvordan vil du helst takkes for din indsats som bloddonor? 

5. Donors kendskab til donorgaver 

 

Donors forventninger til bloddonation 

– ”Det er rart at give noget andre har brug for.” 

Af de donorer der havde forventninger til det at blive donor, inden de selv blev det, er der tale om 

forventninger til at det ville være mere krævende end, det har vist sig at være, samt at donor gerne vil have 

følelsen af at kunne gøre noget for samfundet. 

 

Er det nemt eller ej at give blod? 

– ”Det tager kun 20 min., og det er nemt at bestille tid på donorportalen.” 

Til spørgsmålet om hvorvidt donor synes at det er nemt at give blod og hvad der i så fald er med til at gøre 

det nemt, handler det især om den tid man bruger som bloddonor. På den ene side synes donorerne, at det 

går hurtigt, når de er i blodbanken, samt at det er nemt at bestille en ny tappetid via donorportalen. På den 

anden side giver donorerne udtryk for, at det ikke altid er nemt at finde en ny tappetid på grund af 

blodbankernes åbningstider, samt at det transportmæssigt er besværligt i forhold til tappesteder. 

 

Om at føle sig værdsat 

– ”Jeg føler, at det jeg gør, har en betydning.” 

Når donorerne kommer i blodbanken er det i særlig høj grad personalet, der får donor til at føle sig værdsat 

for sin indsats. Dette ved at sige tak til donor, samt generelt at være omsorgsfulde, imødekommende og 

venlige i deres fremtoning overfor donor. Dertil kommer den forplejning, som donor tilbydes før og efter 

selve tapningen, der får donor til at føle sig værdsat. En af donorerne oplever det som at få taget en 

blodprøve, når donor er inde og blive tappet, grundet de kliniske rammer og procedurer der tappes under. I 

dette tilfælde er personalets venlige fremtoning derfor ekstra vigtig for donors positive oplevelse, når 

donor kommer og giver blod.  
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Hvordan vil du helst takkes for din indsats som bloddonor? 

– ”Send en mail, giv et klistermærke. Intet stort, blot et tak.” 

Det er ikke de helt store armbevægelser der er på spil, når det gælder donorernes holdning til hvordan man 

bør takke dem for deres indsats som bloddonorer. Både forplejning og gaver går igen i donorernes svar, 

men tilsyneladende ikke som noget der partout skal være stort. Derudover nævner nogle af donorerne at 

de synes det fungerer fint, som det er på nuværende tidspunkt. 

 

Donors kendskab til donorgaver 

– ”Det er fint med en lille gave engang i mellem.” 

Det er kun fire af donorerne, der endnu har prøvet at modtage en donorgave, og dette i forbindelse med et 

jubilæum. Donorernes kendskab til mulige donorgaver er tilsvarende lille, og dækker samlet set over 

klistermærker, slips, pins og pelikanen. Gaver som donorerne med deres egne ord synes er ”hyggelige” og 

”fine”. Når det kommer til stykket er det dog kun tre ud af de fire, af de donorer som har prøvet at modtage 

en donorgave, samt en enkelt donor, der endnu ikke har prøvet at modtage en gave, der rent faktisk føler 

sig ekstra værdsat ved at modtage en gave, som tak for deres indsats som bloddonorer. 
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Opsummering 

Det er nemt at være bloddonor, fordi det ikke tager særligt langt tid at give blod, eller at booke en tid til 

tapning. Derimod kan det være lidt besværligt at finde en tid der passer donor, eller et sted i donors 

umiddelbare nærhed, for at blive tappet. Samlet har det dog vist sig at være mindre krævende at donere 

blod end ellers forventet hos nogle af donorerne. Når donor er i blodbanken/blodbussen er det i høj grad 

personalet og forplejningen på stedet, der får donor til at føle sig værdsat for sin indsats. Af samme grund 

går donorerne ikke op i at de skal have store fancy gaver, bare lidt en gang imellem, forplejningen inklusiv. 

Mere behøves der ikke, og egentligt fungerer det også ganske udmærket som det er på nuværende 

tidspunkt. Derudover er donorernes kendskab til donorgaver ret begrænset, men de fleste føler sig alligevel 

lige det lidt mere værdsat for deres indsats som bloddonor, når de får en gave.  Men så længe donor føler 

at hans/hendes indsats gør en forskel, er det faktisk det vigtigste for donorerne.  
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Interview med donorerne – en snak om anerkendelse 

De 14 interviews med bloddonorer fra hele landet er analyseret og kategoriseret (se bilag 14). 

Bloddonorernes kommentarer grupperer sig særligt under følgende 17 centrale temaer, hvor minimum 

halvdelen af de interviewede bloddonorer har berørt det pågældende emne. Procentandelen for antallet af 

donorer, der har udtalt sig om det pågældende tema er angivet i parentes: 

1. Helhedsoplevelsen (100 %) 

2. Milepæle (71 %) 

3. Værdien af en donorgave for donor (71 %) 

4. Oplevelser (71 %) 

5. Screening for sygdomme (71 %) 

6. Jubilæumsgaver ved x antal år eller tapninger? (71 %) 

7. Bør en donorgave stige i værdi i takt med antallet af ens tapninger? (64 %) 

8. Brugbarhed (64 %) 

9. En gave er en anerkendelse (57 %) 

10. Gavesystemet som det er nu (57 %) 

11. Unikt (57 %) 

12. Rabatter (57 %) 

13. DBDS – Det danske bloddonorstudie (57 %) 

14. Ønsker ikke noget for at give blod (57 %) 

15. At signalere at man er bloddonor (50 %) 

16. Donér din donation (50 %) 

17. Donorernes egne forslag (50 %) 

Nedenfor er lavet en kort samlet opsummering af donorernes holdning til hvad der virkelig betyder noget 

for dem i forhold til at blive anerkendt for deres indsats som bloddonorer, indenfor de 17 centrale temaer. 

Herefter præsenteres de 17 temaer enkeltvis, med en indledende opsummering af donorernes samlede 

holdning til emnet, der efterfølgende underbygges med enkelte beskrivende og centrale citater. Afsnittet 

afsluttes med en kort præsentation af donorernes bevæggrunde for at være bloddonorer.   

 

Opsummering 

Donorernes oplevelser i blodbanken/blodbussen er det, der betyder allermest for deres virke som 

bloddonorer. Den gode oplevelse er nemlig det, der får dem til at komme og give blod igen. Det er 

selvfølgelig altid dejligt at modtage en gave, særligt hvis det er noget man rent faktisk kan bruge, noget helt 

unikt eller en oplevelse man kan dele med andre, men det er ikke derfor at donorerne, efter egen mening, 

giver blod. De ønsker faktisk slet ikke at få noget for det, udover den gode oplevelse i 

blodbanken/blodbussen, og mener derfor at behovet for gaver er noget der skabes, i kraft af det 

eksisterende gavesystem. Det at blive anerkendt for ens vedholdenhed som bloddonor er dog alligevel, lidt 

modsætningsfyldt, vigtigt at honorere, ifølge donorerne, og dette med fordel på jubilæumsgange, fordi det 

har en særlig betydning for donor at markere disse milepæle. Endelig tiltaler alt der kan bidrage yderligere 

til forskning donorerne. 

 



 27 

1. Helhedsoplevelsen (100 %) 

Helhedsoplevelsen, forstået som personalet, faciliteterne, forplejningen, stemningen, service og omsorg, 

taknemmelighed o.lign. i blodbanken/blodbussen, tages i udgangspunktet for givet blandt donorerne, som 

noget der alligevel altid bare er der. Men helhedsoplevelsen er af stor betydning for donorerne, særligt i 

forhold til om de har lyst til at komme tilbage og give blod igen. For donorerne handler det nemlig om at 

have en god oplevelse imens de giver blod, herunder om donor føler sig set som individ, føler sig 

velkommen eller generelt oplever en god stemning i blodbanken/blodbussen. For det meste fungerer det, 

ifølge donorerne selv, fint som det er på nuværende tidspunkt: 

”Altså, jeg synes for mig, så er det mere helhedsoplevelsen af at være der. At sygeplejerskerne 
er rigtigt flinke, og man får lidt at drikke og lidt at spise, og de lige sådan ’hey er du okay?’. […] 
De er søde, det går hurtigt, det er nemt, og så kan jeg godt lide den der lille kakaomælk man får 
[griner].[…] Det der får mig til at komme tilbage, det er at jeg føler at jeg bliver taget godt imod, 
og at der bliver sat pris på det man gør, og det er helt klart det vigtigste for mig. […] Altså, det er 
ikke noget der fylder i min bevidsthed, hvor jeg tænker ’puh, nu skal du tage dig sammen’, det 
er bare sådan ’nå, men det er fint, det gør jeg lige’. Det er fordi jeg har haft positive oplevelser 
deroppe, og ved at så tager det en halv time af min dag, og så er det det.[…], og så er det jo bare 
vigtigt at det er en positiv oplevelse at komme derop, fordi det er jo det der sætter sig, det er 

det der lagres sig.” – kvinde, 27 år (PILOT2) 

”Jeg synes generelt, at folk er ret positive. Det havde jeg ikke forventet. Ikke fordi jeg havde 
forventet nogle folk der var ligeglade, men jeg synes da det er rart at man kommer hen til nogen 
mennesker der er glade for at man er der. […] Havde bare forventet at det var lidt mere 
neutralt, at man gik hen og gav blod, og så var det det, fordi det foregår i et hospitalsregi, og de 
har brug for blodet. Frem for at tænke at der sidder et menneske bag ved. Men det gør de. […] 
Jamen, så bliver man tilbudt alt muligt mad og drikke, og så siger de ’tak for hjælpen’. Og det er 
bare meget rart, også at vide at de rent faktisk gerne vil have en, og at man ikke bare er der for 

ens egen skyld. […] Men den er der jo hver gang.” – kvinde, 22 år (IP1) 

”Jamen, det er den følelse jeg har når jeg skal derhen, den følelse jeg har når jeg er der, og den 
følelse jeg har når jeg går. Og den skal være god. For hvis det er træls at være der, og hvis de 
ikke er seriøse omkring det, så ville jeg jo ikke synes at det var særligt fedt at skulle derhen 
næste gang. Eller hvis stemningen var dårlig. Ja, eller hvis de altid lige var løbet tør, så man kun 
lige kunne få en vand eller et eller andet. Altså, hvis de ikke lige havde tanket op ift hvad jeg ville 
synes var dejligt […] Fordi det handler om den gode følelse, som man går derind med og går 
derfra med. […] En gave, en fysisk ting, har ikke den samme værdi, som den følelse man går ud 

af blodbanken med ved ’helhedsoplevelse’.” – kvinde, 40 år (IP3) 

”Generelt i blodbanken, når man kommer, så føler man ligesom, at man bliver taget hånd om, 
og der er værter og man er gæsten, det kan man godt mærke. […] Man føler sig værdsat når 
man kommer i blodbanken, fordi man får chokolade, og personalet er søde, og det er super 
hyggeligt, og de er super fleksible i forhold til hvornår man kommer. Så man føler ligesom at de 
har brug for en, og de vil gøre alt for at man kommer. […] Hvis det havde været en dårlig 

oplevelse, så tror jeg ikke, jeg bliver ivrig efter at komme.” – mand, 18 år (IP5) 

”Og hvis det ikke fungerer, hvis det ikke spiller, hvis jeg føler at det er stressende og forjaget, så 
kan det jo godt være, at du ikke var lige så motiveret for at komme næste gang. […] Er det en 
dårlig oplevelse, er det nemmere at vælge fra. […] Hvis det ikke er der [helhedsoplevelsen red.], 
bliver det en sur pligt på en eller anden måde. […] Jeg synes ikke der skal skrues op eller ned for 
det, det plejer at være fint, også fordi man sidder der jo ikke i en halv time [i venterummet 

red.].” – kvinde, 24 år (IP8) 
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En stor del af helhedsoplevelsen i blodbanken/blodbussen handler rigtig meget om personalet, og 
det tak donorerne får med på vejen, når de kommer og giver blod, samt den forplejning donor 
bliver tilbudt imens de er der: 

”De er meget høflige alle sammen, og siger altid ’tak’. Så bliver jeg opmærksom på at jeg har 

gjort noget godt.” – kvinde, 48 år (IP6) 

”Jeg må sige, jeg må godt nok tage hatten af, for hvor søde og rare de er i blodbanken, når man 
kommer. Det er sådan noget man smiler lidt af hver gang man kommer, sådan ’nå okay’, ’tak for 
hjælpen’ og ’god dag’ og alt sådan noget. Det hører man jo dårligt nok ude i det almindelige liv, 
at folk er så venlige. Det er virkelig noget hvor man tænker ’det er bare super fedt at gøre’, hvor 
man tænker ’ jeg har jo bare givet det jeg havde’. Og det er næsten, det er ikke for meget, det er 
det overhoved ikke. Så det kan jeg ikke sætte en finger på. Jeg føler mig virkelig godt behandlet 

derude.” – mand, 39 år(IP2) 

”Ja, det synes jeg egentligt. De har godt humør, og byder velkommen, og siger tak fordi jeg kom 
igen når jeg går. Det synes jeg egentlig er meget fint, eller rart at der kommer en påskønnelse 
på den måde.[…] Og det der tak på vejen ud af døren og sådan noget. Det giver sådan en rigtig. 
Jeg ved godt at mit blod gør en forskel et tidspunkt, men lige den dag, der gjorde det faktisk 

også en forskel for dem der var der [mig som donor red.].” – kvinde, 40 år (IP3) 

”Når jeg er oppe i blodbanken og blive tappet, så kommer man ind og så siger de ’velkommen’ 
og alt det der, og så bliver man tappet, og så får man en sodavand og en chokolade. De kommer 
jo nærmest hele tiden og vil tilbyde både drikkevare eller chokolade. Og hver gang, når man så 
går, så siger de ’tak for hjælpen’ og ’tak for i dag’ og alt sådan noget. Så jeg føler mig rimelig 
værdsat, når jeg kommer der. Og man føler sig sku altid velkommen. De er glade og tilfredse sku 

jeg til at sige, så der er ikke noget der.” – mand, 46 år (IP10) 

”Ja, det er jo ikke bare vand, det er kakaomælk og juice og et stykke chokolade. Og hvis man 
kommer der sidst på eftermiddagen, og lige fra arbejde af, så er det egentlig meget rart lige at 
få noget der giver lidt energi. […] så kan man lige forkæle sig selv lidt, når man nu er der. Altså, 

selvom det har sit formål, så synes jeg det er dejligt alligevel, og man kan jo selv tage.” – kvinde, 
40 år (IP3) 

 

2. Milepæle (71 %) 

Der er noget særligt ved at runde en jubilæumsgang, for så kan donor virkelig tillade sig, at klappe 

sig selv på skulderen over sin egen indsats, eller prale af det til andre. Spørger man donorerne, er 

en jubilæumsgave først og fremmest en art milepæl, som motiverer donor, fordi det giver donor 

noget at stile efter at opnå. Ydermere er det, ifølge donorerne, milepælen i sig selv, og det at 

opnå den samt det en jubilæumsgave repræsenterer og er med til at markere som virkelig tæller, 

end det er hvad man får i gave, altså gaven i sig selv, og det at opnå en donorgave: 

”Det er også derfor at jeg er sur over, at jeg ikke når de 100 ik, for det ville jeg gerne op på. Det 
var sådan ligesom et mål. Det er sådan et eller andet magisk. Så synes jeg at jeg har været 
dygtig, hvis jeg kan nå de 100. […] Måske er det fordi jeg har det der konkurrencegen, hvor når 
jeg først sætter mig for noget, så vil jeg gerne, og så sætter jeg et nyt mål, og et nyt mål. […] En 

lille gulerod, det gør ikke noget. Altså, det er mit konkurrencegen der sætter ind.” – kvinde, 64 
år (IP11) 

”Der er det meget sjovt oppe i blodbanken, der har de lavet sådan en wall of fame midt i 
blodbanken. Så når du når 100 gange, så kommer du med et billede op på den der væg. Og da 
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jeg var oppe og blive tappet sidst der sagde hende sygeplejersken ’så, er det nu vi går efter den 
der wall of fame?’, ’det gør vi!’. Så nu er det den jeg stiler efter. Nu er der kun 25 gange tilbage 
til det. […] Jamen, jeg er sådan lidt stolt, og tænker ’yes, nu er jeg nået et stykke milepæl eller 
noget’. Man er lidt stolt og har lyst til at går og prale med det. […] Nu har jeg nået de 75 gange, 
så tænkte jeg ’fint, nu går jeg sku efter de 100’, fordi nu vil jeg op på den væg og hænge, det 
kunne være fedt, for så bliver man lige 5 cm højere, og stolt af sig selv, og at man har nået det. 
Der er gået lidt sport i det. […] For mit vedkommende er der gået sport i at nå gang nr.25 eller 
50, og nu har jeg nået 75, så nu skal jeg bare nå de 100. Så har du ligesom noget at stile efter. 
For jeg kan godt se, at hvis du starter som donor og ’nå, men du får den der når du når 100 
gange’, ja go morgen rød, der er fandeme da 100 år til ik. Der er jo også et eller andet stort ved 

at nå 100 gange ik.” – mand, 46 år (IP10) 

”Det er bare mere det der symbolske i det, hvad end det så er, en nål eller et håndklæde det 
betyder ikke så meget synes jeg. Men at runde de 25 eller at runde de 50, det er man sådan lidt 
stolt af. […] Altså, jeg synes jo at det er fedt at nå 25 gange. Altså, at jeg er under 40, og det her 
med at nå op på så mange gange som muligt, så hurtigt som muligt. Jeg ved ikke om det er 
sådan noget konkurrence-noget [griner]. Jeg synes da også at det kunne være fedt at nå 100, 
altså, det ved jeg ikke om jeg nogensinde når. Jeg ved ikke hvorfor jeg synes det er fedt, men jeg 

synes bare at så kan jeg da prale af det.” – mand, 38 år (IP4) 

Pelikanen nævnes i denne forbindelse, af især flere af de yngre donorer, som en rigtig fin ting at få ved 

gang nr.100. Både fordi 100 gange er mange gange at have givet blod, hvorfor dette gerne må blive 

markeret, men særligt grundet pelikanens symbolske værdi, det den er symbol på: 

”Jeg synes bare det er en meget sjov idé at have sådan et symbol på, at man er nået 100 gange, 
det synes jeg er meget sjovt, så den burde de holde fast i. Så kan man lige vise sin pelikan 

[griner].” – kvinde, 22 år (IP1) 

”Og 100 gange, så har man altså været her mange gange, så der kunne man måske godt få 

sådan en pelikan-plakat. Det er meget det symbolske, og så er det også 100 gange!” – kvinde, 
25 år (IP9) 

 

3. Værdien af en donorgave for donor (71 %) 

Værdien af en donorgave forbindes først og fremmest med det symbolske i gaven, som et minde om 

donors indsats og at denne indsats bliver værdsat, som noget donor vil kunne bryste sig af at have gjort sig 

fortjent til. Ifølge donorerne selv, er det nemlig ikke noget der vil kunne gøres op i kroner/øre: 

”Selvhellighedsfølelsen – ’jeg har sku gjort noget’. Det er en værdi i sig selv. […] Jeg synes ikke 
man kan sætte en pris på at hjælpe. Hvad skulle det gøres op i? Jeg kan ikke se hvad det skulle 
gøres op i. […] Som anerkendelse af det man har gjort er en lille nål lige så vigtig som en vase fra 
Lyngby eller Royal Copenhagen. Det er ikke det det kommer an på, det tror jeg ikke, det er det i 
hvert fald ikke for mig. Det tror jeg ikke, når folk har givet så mange gange, så tror jeg bare at 

den der nål er vigtig som et symbol på det man har givet.” – kvinde, 48 år (IP6) 

”Nålene er fine, men det er mere symbolværdien i at det er kobber, sølv og guld, end at det rent 

faktisk er kobber, sølv, guld.” – kvinde, 24 år (IP8) 

”Jeg synes da, at nu står den der hjemme i stuen [den røde pelikanvase red.], jeg ved ikke, der 
er jo ikke nogen andre i familien der tænker på hvorfor, lige hvad den har at gøre, den der røde 
vase, hvis ikke jeg har fortalt dem hvorfor vel, men jeg ser den jo selv hver dag jeg går forbi. Så 
det er da et minde om det jo. Så tænker man da lige ’nå ja, det var den dag jeg blev tappet gang 
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nr.100’. Jeg synes det er fint at have sådan en ting der stående til minde om det.” – mand, 63 år 
(IP7) 

”Det er jo noget med, at jeg har givet noget, og det har jeg så gjort i så og så mange år, ’som tak 
for det, så får du den her ting’, uden at det er min motivation for at gøre det, men det er noget 

jeg får, ja, som en påskønnelse, symbolsk.” – kvinde, 40 år (IP3) 

 

4. Oplevelser (71 %) 

Hvis man skal have noget for sin indsats som bloddonor, er der bred enighed blandt donorerne, om, at en 

oplevelse er en langt bedre gave end en fysisk gave. Især fordi donor, i højere grad end med en fysisk gave, 

har mulighed for at dele en oplevelse med andre. Nogle af donorerne ytrer i den forbindelse at de helst selv 

vil kunne vælge hvem de skal dele en oplevelse med, imens andre synes at det er fint at dyrke fællesskabet 

mellem bloddonorer, fordi det giver dem en mulighed for at møde andre med samme værdier som dem 

selv. En ulempe ved oplevelser, som flere af donorerne kommer ind på, er dog, at donor ikke vil få benyttet 

sig af sådanne oplevelses-tilbud, fordi donor simpelthen ikke kan finde tid til det: 

”Det her med at komme ud og lave noget, tæller lidt mere end at have et krus stående på sin 

arbejdsplads.” – kvinde, 30 år (IP12) 

”Altså de bedste gaver jeg kan få, det er oplevelsesgaver […]. Det har meget mere værdi for mig. 
Også fordi det er noget man kan, ja det er noget man kan dele med nogle andre.[…] Jeg vil 
hellere have en oplevelse eller et eller andet, end jeg vil have en fysisk gave, og hvis man så fik 

en fysisk gave, jamen så ville jeg sandsynligvis ikke benytte mig af den.” – mand, 38 år (IP4) 

”Der havde man købt en hel forestilling med bespisning og alt, så det synes jeg, at det er meget 
fornemt. Her havde jeg min kone med [til forskel fra jubilæumsfesterne ved gang nr.25 og 50 
red.]. Jeg tror vi betalte 100 kr. for at hun kom med. Det synes vi var godt da. Så bliver det jo lidt 
mere hyggeligt, når det er med spisning. Det synes jeg at det var et godt initiativ, at de havde 

lavet det også [med partner red.].” – mand, 63 år (IP7) 

”Jeg ved at de har haft de der rundvisninger i blodbanken, og det synes jeg er sjovt at de gør, og 
så møde nogle andre der også donerer, der har samme syn på det og tænker på samme måde. 

Det er sjovere at få end en gave, at opleve noget.” – kvinde, 22 år (IP1) 

”Jeg tænker sådan, jeg tror aldrig nogensinde selv jeg ville tage med. Der er så meget i forvejen, 
og der er så mange andre ting man skal. Så jeg tror det er sådan, hvis der nu var et eller andet 
arrangement lørdag eftermiddag for bloddonorerne [i lokalområdet red.], så tror jeg altså at jeg 
ville vælge at være sammen med mine veninder og min kæreste i stedet for. Igen fordi jeg har 

det sådan lidt ’ej, det magter jeg ikke’.” – kvinde, 27 år (PILOT2) 

 

5. Screening for sygdomme (71 %) 

Størstedelen af donorerne er inde og berøre emnet om screening som et godt tilbud til donorerne og en 

god måde at give dem noget igen for deres indsats. Der er stor enighed om at det i så fald skal være valgfrit, 

men at det ville være rart at have muligheden for at blive testet yderligere, som en sikkerhed for ens eget 

vedkommende. Til gengæld anses det ikke som en egentlig tak at blive screenet, men mere som noget der 

vil være rart at få tilbudt, fordi man er bloddonor: 
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”Det er jo en sikkerhed for en selv. Det er jo din egen sikkerhed i sidste ende. […] Altså, det 
behøver jo heller ikke at være hver gang, men hvis det var en gang om året man blev tjekket, så 

var det jo nok. Eller hvert andet år, for ikke at belaste systemet.” – mand, 63 år (IP7) 

”Jeg tror lige så meget det er fordi, jeg er disponeret for en masse sygdomme pga. mine 
forældre. Så hvis jeg havde mulighed for at få den her screening, så ville jeg være rigtig rigtig 
glad. Så kan de jo også redde en masse mennesker. […] Jeg synes bare at det er vigtigt at finde 

noget, hvis der er noget.” – kvinde, 22 år (IP1) 

 

6. Jubilæumsgaver ved x antal år eller tapninger? (71 %) 

Om det lige skal være efter antal tapninger eller antal år, synes som udgangspunkt at være lige meget for 

donorernes vedkommende, men når det kommer til stykket er donorerne dog alligevel enige om, at 

vedholdenhed er noget, der skal honoreres.  Det betyder således noget, at man rent faktisk er aktiv som 

donor, og ikke bare har givet blod en enkelt gang, hvis man skal belønnes for sin indsats: 

”Og om det så er den der ved antal tapninger eller ved antal år, det ved jeg ikke, det er jo også 
sådan lidt, fordi hvis man er gravid eller et eller andet, så fungerer man jo ikke som bloddonor, 

men derfor er man der jo alligevel altså i definitionen. Så det er sådan set hips om haps.” – 
kvinde, 40 år (IP3) 

”Fordi man måske kan honorere dem der er vedholdende, og ikke bare kommer herned en 
enkelt gang, og så glemmer det, eller synes at det er for omstændigt. Og så honorere den der 

vedholdenhed.” – kvinde, 24 år (IP8) 

”Der kan jo være nogen der har karantæne halvdelen af tiden. Ja altså, hvis der er en der har 
været donor i 20 år, så kan det være at de kun er blevet tappet 10 gange. Så det synes jeg ikke 

lige.” – mand, 63 år (IP7) 

”Men så er der mange der ikke bliver tappet, og bare står, og det er jo snyd.” – kvinde, 22 år 
(IP1) 

Når alt kommer til alt, giver det dog alligevel mest mening for donorerne, hvis man bliver fejret ved x antal 

tapninger i stedet for x antal år, fordi det er mere konkret, og en gulerod der er nemmere at stile efter. 

Samtidigt anser flere af donorerne fejringen af antal tapninger for den bedste måde at honorere egentlig 

vedholdenhed på: 

”Jeg tænker at det er mere sådan, du kan jo godt være bloddonor i tre år, men kun have lavet 
tre tapninger, fordi du ikke lige har kunne, eller har været i karantæne eller et eller andet. Så 
synes jeg måske at det er mere rigtigt at få en anerkendelse for de tapninger du har gjort, end 
de år du har været registreret som bloddonor. Det skal jo heller ikke være urimeligt, selvfølgelig 
skal dem der har fået tappet mest blod, have mest anerkendelse. Det synes jeg klart. Også fordi, 
alle kan sku da blive bloddonorer, og det er jo det fede i det, men det hårde arbejde i det ligger 
jo i at blive ved med det. Fordi nu har jeg selv fået tappet to gange, og det har ingen sag været, 
men jeg kunne da godt forestille mig, at når vi sådan kører på ottende tapning, at så kan det da 
godt være at ’nå, nu sker det der igen’ […]. Så jeg tror, at den rigtige loyalitet, og den rigtige 
anerkendelse ligger i dem der bliver ved med at gøre det. Så klart ’x antal tapninger’ i stedet for 

’x antal år’.” – kvinde, 25 år (IP9) 

”Det synes jeg er rigtigt fint. Men der var også den med ’x antal år’, men så er der jo tosser 
ligesom mig, som ikke kan blive tappet i kortere eller længere tid, og der synes jeg egentligt at 
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det er fint nok, at det er tapninger. Det er konkret og fint, og det kan jeg egentligt godt lide.” – 
kvinde, 27 år (PILOT2) 

”Antal tapninger er nemmest at forholde sig til.” – kvinde, 30 år (IP12) 
 

 

7. Bør en donorgave stige i værdi i takt med antallet af ens tapninger? (64 %) 

De fleste af donorerne giver i udgangspunktet udtryk for at de ikke synes at en donorgave bør stige i værdi i 

takt med antallet af tapninger, fordi det ikke er det det kommer an på for deres vedkommende. Slet ikke 

hvis det handler om kroner/øre. Men flere af donorerne får alligevel talt sig selv varme på, at det nok giver 

meget god mening at man ikke starter alt for stort ud, hvad gaverne angår, og i stedet lader det stige jo 

længere tid man er donor, for at honorere at man bliver ved, og markere at man er nået langt: 

”Man skal jo ikke have det store vilde, hvis man kun har været donor i fem år, det skal man ikke. 
Der skal være ræson i det. […] Jeg synes at man skal have mere ud af at blive ved. For at det ikke 

bare var en grille man har. Det skal honoreres at man bliver ved.” – kvinde, 64 år (IP11) 

”Altså, jeg synes da helt sikkert, at dem der har været bloddonorer hele deres liv, at hvis man 
giver en gave, så synes jeg det er meget fint at give dem en værdifuld ting, hvis man beslutter 

sig for at give gaver, frem for hvis du kun har været donor et år. At man differentierer.” – 
kvinde, 40 år (IP3) 

”Altså logisk gør det jo, at du får en bronzenål, når du har givet 10, og så bliver det sølv og guld 
jo længere du kommer op, altså det jo sådan et symbol på at nu har man været i gang i så 

mange år. Men mere behøves det jo altså ikke at være.” – mand, 38 år (IP4) 

”Altså det er ikke fordi jeg synes at det behøver at være sådan en ’bigger, better, faster, 
stronger’-ting, så skal du bare gå helt amok til sidst. […] Jeg synes slet ikke at det behøver at 
være noget der går op i selve den monetære værdi, bare det er et eller andet sejt eller et eller 
andet sjovt, noget der netop symboliserer noget. For eksempel pelikanen synes jeg er mega 
svedig. Men jeg ville være fløjtende om det har den ene eller den anden værdi, bare det er 
noget lidt specielt. Men en kaffekop er selvfølgelig ikke lige så sej som pelikanen, så man kan 
godt starte med kaffekoppen, og så ligesom rykke op af, og sige ’okay, nu får du fandeme 
pelikanen’. Man skal nødigt starte for højt. Man skal ligesom bygge op til at komme de næste 
mange år ik, men det er mere set i forhold til den symbolske værdi i det. Altså, tanken bag, fordi 

der ligger mere tanke bag en pelikan end en kaffekop.” – kvinde, 27 år (PILOT2) 

 

8. Brugbarhed (64 %) 

En donorgave skal, ifølge donorerne selv, være noget de kan bruge i deres hverdag. Jubilæumsnålen udgør i 

denne sammenhæng den direkte modpol, fordi den ikke anses af donorerne som værende særligt 

anvendelig, til trods for dens ellers fine signalværdig. Samtidigt lægger donorerne vægt på kvaliteten af en 

donorgave, som en del af dens brugbarhed. Donorerne vil hellere have noget ordentligt, end en masse 

skravl: 

”Altså, jeg bruger ikke rigtigt sådan nogle nåle. Det er sådan en lille ting der måske er lidt svær 
at anvende. Der er ikke lige min personlige smag, selvom at det selvfølgelig kan bruges til at 
reklamere for bloddonation.[…] Altså, jeg synes hellere at man skal koncentrere sig om, at der 
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er færre gaver, men pænere ting, i stedet for at man får smidt tingene i nakken hele tiden, fordi 
så bliver det bare sådan noget ’nå ja, fint nok’. […] så synes jeg hellere at man skal fokusere på 

noget der er ordentligt, end sådan noget halløj-tingel-tangel.”– kvinde, 27 år (PILOT2) 

”Så skal det hellere være sådan en eller anden ting, sådan en coffee mug, med jeres logo på 
eller et eller andet. Altså, noget man kan bruge. […] fordi det er dejligt at have og praktisk i 
hverdagen. Hvis man skal nogen steder hen, så tager man nogle gange en kop kaffe med. Og for 
mig er det vigtigt at det er noget der virker og holder, frem for meget. At der er noget kvalitet i 

det.” – kvinde, 40 år (IP3) 

”Fordi jeg ved ikke hvad jeg skal bruge nålen til. Jeg kunne selvfølgelig sætte den i kraven på et 
eller andet, men det er nok ikke lige mig at gå med sådan noget. Altså, det er et symbol på et 

eller andet, men jeg er bare ikke lige den der bruger det.” – mand, 38 år (IP4) 

 

9. En gave er en anerkendelse (57 %) 

En donorgave opfattes af donorerne som en lille gestus, der anerkender donors frivillige indsats som 

bloddonor. En anerkendelse der, ifølge donorerne, er rar at få, og som kan få donor til at føle sig stolt eller 

ligefrem styrke donors følelse af at være en del af et større fælleskab. Men det er, efter donorernes egen 

mening, ikke på grund af gaven at de kommer og giver blod: 

”[En donorgave red.] viser at de anerkender at man bruger en halv time på at give blod. […] det 
er meget rart at blive honoreret for ens indsats, selvom der er så lidt man gør. Materialisten vil 
gerne honoreres, men jeg ville have gjort det alligevel [uden gaver red.]. Det behøver egentligt 
ikke at være mere end et flag på min plads i blodbanken – som en lille markering af at man har 

gjort det godt.” – kvinde, 30 år (IP12) 

”Skal jeg være ærlig, så er det jo ikke derfor at jeg er donor, men jeg tager jo selvfølgelig imod 
det, når man får det, og synes også at det er fedt. […] Jeg synes også egentlig at det er godt at 
man bliver takket, fordi det er jo ganske frivilligt ik. Så et eller andet klap på skulderen. Og så er 
det jo meget hyggeligt ik. […] Det er et klap på skulderen [at få en gave red.], og det kan jeg godt 
lide, når man gør noget frivilligt, at man får et klap på skulderen og sige ’du var sku godt gjort’, 

fordi man gør noget frivillig der kan glæde og hjælpe andre.” – kvinde, 64 år (IP11) 

”Det gør bare én ekstra stolt [at personalet takker red.], når man går derfra og tænker ’nu har 
man givet en god portion’, men så oveni hatten at man lige bliver belønnet [med en gave red.]. 

Det synes jeg er fint.” – mand, 39 år (IP2) 

”Jo, det er jo dejligt at få den [nålen red.], men det er jo ikke derfor jeg gør det kan man sige. 
[…] Altså, det er rart at man gør noget, og at det så bliver anerkendt. Ikke at der skal gøres en 
masse ud af det, men der alligevel lige er nogen der ’nu har du gjort det i så lang tid’. Det synes 
jeg er rart, men altså jeg ville også gøre det selvom at jeg ikke fik den. […] Jeg har været det 
siden jeg var 18, og det [en donorgave red.] anerkender, at det ikke bare er noget man har gjort 

en enkelt gang, eller når man lige havde lyst, men fordi man holder ved.” – mand, 38 år (IP4) 

”Ja, det er sådan præmier. Jamen, jeg føler lidt at når man har været dygtig, så får man en 
præmie [griner]. […] Altså, det viser virkelig noget anerkendelse af, at ’vi sætter pris på at du 
kommer, så nu har vi noget her’. Altså, det er ikke det der gør at jeg bliver ved med at komme 
tilbage, og tænker ’ej, men så håber jeg at næste gang så’. Men jeg synes at det er en virkelig fin 
gestus at man får noget, og jeg synes at det er rigtigt fint at de også prøver at gøre noget for os 
der kommer der jævnligt. […] Altså bare man lige får et eller andet der lige anerkender ’hey, det 
er rigtigt fedt at du kommer tilbage’. Så kan man lige pudse sin glorie ik. Det er jo det det 
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handler om. Det handler jo om at sige ’ej, hvor er jeg dygtig!’. Det er det jeg mener med 

præmien ik [griner]. ’Se nu har du gjort det godt’.” – kvinde, 27 år (PILOT2) 

 

10. Gavesystemet som det er nu (57 %) 

I udgangspunktet er det at få en gave som tak for ens indsats som bloddonor ikke et behov fra donorernes 

side. Det er nemlig ikke derfor de giver blod. Men det fungerer fint som det er nu, med en tak i 

blodbanken/blodbussen og en gave i ny og næ. Og så er man, ifølge donorerne selv, heller ikke bedre end, 

at de da bliver glade, når de får en gave, fordi det altid er dejligt at få en gave: 

”Det kører jo fint. Gaver og tillykke i blodbanken.” – mand, 46 år (IP10) 

”Så jeg ved ikke, jeg synes egentlig at det er en ret fin måde, at man får noget til blodsukkeret 
[kakaoen/forplejningen red.], og en lille gave der en gang imellem. Der er ikke noget jeg føler 

jeg mangler vil jeg sige, for at det ville lokke mig ind mere.” – kvinde, 27 år (PILOT2) 

”Ikke derfor at jeg er bloddonor, det har ikke noget med gaverne at gøre. Jeg vidste slet ikke at 

der var noget. Jeg gjorde det bare for at hjælpe.” – mand, 18 år (IP5) 

”Man kunne selv vælge, men man kan jo også lade være, hvis du ikke vil have det. Der er jo 
ingen der tvinger dig. […] Jeg synes at det er nogle fine gaver, og valgmulighederne er også 

gode.” – kvinde, 64 år (IP11) 

”Hvis det bare fra starten var sådan, så ville jeg nok bare go with the flow, fordi det var sådan 
det var [IP har endnu ikke selv prøvet at modtage en gave, og vidste ikke at man kunne modtage 
donorgaver]. En større fighter er jeg bare heller ikke. Altså, jeg har mine grundværdier, som vi 
sagtens kan sidde og snakke om nu, men det er jo fordi at tingene er som de er nu. Hvis der nu 

var gaver, så havde jeg sikkert taget glædeligt imod dem, fordi sådan var det.” – kvinde, 25 år 
(IP9) 

 

11. Unikt (57 %) 

For nogle af donorerne gør det en forskel, at en donorgave er noget du kun kan få, i kraft af at du er 

bloddonor. En såkaldt unik donorgave er, ifølge donorerne, nemlig en påmindelse til donor om donors 

indsats, som gør donorgaven til noget helt specielt, fordi der er en mening bag den, og fordi det ikke bare 

er hvem som helst, som kan få en donorgave med eksempelvis bloddonorlogo på. Derudover har en unik 

donorgave en vis signalværdi udadtil i forhold til at kunne reklamere for bloddonorsagen i kraft af 

selvsamme bloddonorlogo: 

”Det er jo det der gør de der ting interessante, det er jo at der ikke er en eller anden 
bloddonorshop på Riget eller sådan et eller andet, hvor man kan gå hen og købe en kop, men at 
det er sådan noget du skal have gjort dig fortjent til. Det synes jeg er ret fedt, og der ligger en 

ret god værdi i at det er noget der bliver delt ud sådan lidt eksklusivt på en måde.” – kvinde, 27 
år (PILOT2) 

”Altså, jeg kan godt lide at det er unikt. Altså, at der ikke er andre der har det. Det viser ligesom 
at du har fået det af en god grund. […] Men ja, det er lidt specielt at man får det fordi man er 

bloddonor, og der er ikke andre der får den her mulighed.” – kvinde, 22 år (IP1) 
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”Jeg sætter mere pris på det [en unik donorgave red.] end noget andre bare kan gå hen i den 
nærmeste butik og købe. Når det er noget man kan bruge, som man kan være stolt af at have 
opnået […] og som man kan have stående fremme, som kan starte en samtale om bloddonation 

eller måske præge andre. [… ] Fordi der er en mening med det.” – kvinde, 30 år (IP12) 

”Jeg kan godt lide at have sådan nogle ’special’ ting stående, og så kan jeg også selv gå og kigge 
på dem, og sige ’klap på skulderen – du er sku god, at du var det alle de år’.[…] De laver noget 
specielt, det er jo ikke bare et fad, det er lavet specielt til bloddonorerne, og den tanke kan jeg 

godt lide.” – kvinde, 64 år (IP11) 

 

12. Rabatter (57 %) 

Det at få rabat på eksempelvis en oplevelse i forhold til normalprisen kan, efter donorernes mening, 

sagtens gøre det ud for en donorgave. For når donor selv skal betale noget, opfattes det ikke i lige så høj 

grad som betaling for ens indsats som bloddonor. Men alligevel lidt for tæt på, hvis man spørger 

donorerne. Samtidigt er rabatter ikke noget som donor nødvendigvis får benyttet sig af, fordi det er noget 

de får så mange andre steder i forvejen: 

”At jeg fik muligheden, fordi jeg er bloddonor, men stadigvæk selv skulle betale noget, det ville 

da være lidt sejt, fordi så betaler jeg også lidt selv, og så får man det ikke decideret.” – kvinde, 
48 år (IP6) 

”Og på den anden side, så synes jeg også at det forurener konceptet lidt ik. […] Altså, fordi 
konceptet i sig selv, med at give blod, synes jeg er meget rent altså. Det er noget man giver til 

andre, fordi man har lyst, fordi man vil.” – kvinde, 40 år (IP3) 

”Og så er det sådan lidt, så kan du få 10 % rabat, og man kan sku efterhånden få så mange 
rabatter. Der er ikke de medlemskort jeg ikke har i min pung, og man glemmer jo at bruge det.” 
– kvinde, 27 år (PILOT2) 

 

13. DBDS – Det danske bloddonorstudie (57 %) 

Muligheden for at kunne bidrage til forskningen, og dermed gøre en yderligere forskel, tiltaler en del af 

donorerne. Men det er mere et spørgsmål om at forskning er vigtigt, end det er et spørgsmål om hvorvidt 

deltagelse i DBDS’ forskningsprojekter kan gøre det ud for en tak: 

”Hvis du alligevel er her, så kan du bidrage med lidt ekstra, lige så godt hjælpe nogle flere og slå 

to fluer med et smæk. Men skal ikke føles som tvang.” – kvinde, 24 år (IP8) 

”Og så vil jeg egentlig gerne bidrage til at der er nogen der kan blive klogere på noget. Det kan 

jo komme andre og mig selv, muligvis, til gode.” – kvinde, 40 år (IP3) 

”Altså, det er jo det man gør det for, det er at føle at ’nu har jeg hjulpet nogen, nu har jeg 
gavnet noget’. Og for mig, så er det at gavne forskningen mega fedt, fordi det er super vigtigt. 

[…] Det er igen den der følelse af, at det gør noget.” – kvinde, 27 år (PILOT2) 
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14. Ønsker ikke noget for at give blod (57 %) 

Skal man følge donorerne, bør man ikke få noget for at give blod. For som donorerne selv siger, er det ikke 

det de selv gør det for, eller bør gøre det for. Donorerne synes derimod, at man bør gøre det fordi man har 

lyst til at give blod, og ikke fordi man bliver belønnet for at gøre det. Når der gives gaver, som det er 

tilfældet på nuværende tidspunkt, skabes der ifølge donorerne nemlig et behov, som ikke er der fra starten 

af hos donorerne: 

”Personligt synes jeg ikke at vi skal takkes, jeg synes at det er vores pligt – man bør hjælpe hvis 
man kan. Det vi får i dag er rigeligt [helhedsoplevelsen red.]. Jeg tror, at jeg ville skamme mig, 
hvis jeg skulle bede om noget. Det er nok for mig det jeg gør – så for mig behøver der slet ikke 
at være noget andet. Hvad skulle det være for en gave? Brug hellere pengene på noget andet.” 
– kvinde, 48 år (IP6) 

”Jeg synes ikke man burde have noget for det, fordi jeg synes det er nok at man får den der 

følelse af at man gør noget godt. Og det er egentlig, det er nok for mig.” – kvinde, 22 år (IP1) 

”Grunden til at jeg gør det, det er jo ikke fordi jeg har lyst til at få noget, eller at det skal være 
tydeligt at det er det jeg er. Jeg gør det fordi jeg har lyst til det. Og jeg tror ikke at der er nogen 
ting, som jeg ville kunne få, eller noget som så ville få mig til at sige ’nå, men så gør jeg det’. […] 
Hvis jeg skulle modtage blod så vil jeg gerne modtage blod fra nogen som gør det fordi de gerne 

vil, og ikke fordi de får noget ud af det. […] Det er ikke det der driver værket for mig.” – kvinde, 
40 år (IP3) 

”Altså hele filosofien i det er at jeg giver mit blod, så en syg person kan få det bedre, eller redde 
et liv, eller et eller andet. Det synes jeg, at det er en smuk tankegang.[…]  det går jo i hvert fald 
lidt imod hovedværdierne [i bloddonation; frivilligt, ubetalt og anonymt red.], i hvert fald det 
med at det er ubetalt, hvis man får en gave, det synes jeg. Fordi det behøves jo ikke at være 
penge man får, men det er jo en materialistisk ting, så det er jo betaling, det synes jeg. […] men 
det her [bloddonation red.], i mit hoved er mit lille velgørenhedsprojekt. Det gør jeg gratis, og 
jeg vil give noget til mig selv, og så behøver jeg ikke noget for det. Så en gave ville måske lidt 
mere symbolisere, at jeg var gået på kompromis med mine værdier i forhold til at være 

bloddonor. Det er jo det der med at skabe behovet ik. Behovet er der ikke lige nu.” – kvinde, 25 
år (IP9) 

Til trods for at behovet for gaver, ifølge flere af donorerne, ikke er et behov de har i udgangspunktet, men 

derimod noget der skabes, er et klap på skulderen for ens gerning alligevel ikke helt dumt, når det kommer 

til stykket. Ifølge en mindre andel af donorerne er det således ikke en løsning helt at undlade at give gaver: 

”Den synes jeg er lidt kedelig [ingen gaver red.]. Og det er jo stadigvæk den der med et klap på 
skulderen, for det har vi sku alle sammen brug for en gang imellem. Og det får man jo ikke, hvis 
der ingenting er. Også selvom at det ikke er derfor at de fleste er her. Men de fleste af os kan 

sku også godt lide at få et håndtryk, et klap på skulderen der siger ’det var sku godt gået’.” – 
kvinde, 64 år (IP11) 

”Jeg synes det er vigtigt, at der er noget anerkendelse af, at man gør det, på en eller anden 
måde. Fordi det er sådan en lille sjov ting. Jeg synes på ingen måde at man skal have betaling for 
det, og på den måde noget der skal gøre så meget ud af, men jeg tror alligevel at det er vigtigt at 
der er noget – også set i forhold til dem der ellers har en masse undskyldninger for ikke at 

donere.” – kvinde 27 år (PILOT2) 
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15. At signalere at man er bloddonor (50 %) 

En donorgave kan, ifølge donorerne, være en fin måde at fortælle andre, at man er bloddonor, og samtidigt 

reklamere for bloddonorsagen. Særligt hvis donor ikke selv har lyst til at gå rundt og fortælle det til alle og 

enhver, at man er bloddonor, men også hvis man netop ønsker at fortælle det på en lidt diskret måde. I det 

tilfælde giver en donorgave nemlig donor mulighed for at reklamere for bloddonorsagen eller indirekte 

fortælle omverdenen af man er donor: 

”Jamen, min mor har et indkøbsnet, hvor der står bloddonor på, og det er da en god måde at få 
det ud på. Men personligt ville jeg ikke gå med nålen eller et indkøbsnet. Mange ville sikkert vise 
det, men jeg ville ikke gøre det. Fordi så skulle det være et bevidst valg, at nu tager jeg den her 
på og går ud og viser at jeg er bloddonor, og så bevidst er jeg nok ikke om det. […] Altså, hvis det 
var en hættetrøje med en dråbe på, som jeg synes var rar at gå med, så ville jeg se et formål 
med at gå med den, udover at den havde en bloddråbe. Og så ville jeg bruge den, fordi det var 
en hættetrøje der var god at gå med, jeg ville ikke bruge den fordi den havde en bloddråbe på.” 
– mand, 38 år (IP4) 

”Ja, den er jo så lille og diskret [jubilæumsnålen red.], så det er jo ikke sådan så man kommer 
med en kæmpe t-shirt med et kæmpe bloddonormærke på. Så hvis man havde lyst til at 
signalere det, så er det en meget fin måde at gøre det på. Ja, jeg kan godt lide at det er sådan 
lidt diskret, og at man signalere det. Og igen, så er der andre der ligger mærke til det uden at 
det [skriger ’se mig’ red.]. Jeg kan godt lide at det er diskret og at folk der selv ved det 

genkender det.” – mand, 39 år (IP2) 

”Men det er en god måde at vise at man gør det, sådan så andre tænker ’nå, det gør hun, nå, 

det kunne være at jeg også skulle gøre det’-agtigt. Jo flere jo bedre tænker jeg.” – kvinde, 25 år 
(IP9) 

”Måske er det mere signalværdien for mig, med hvad end jeg så får, at jeg kan sige ’ja ja, men 
det er fordi jeg har givet blod så og så mange gange, at så har jeg det her.’ Det er måske mere 
den signalværdi der ligger i det, og at andre der af den ene eller anden årsag har været i kontakt 
med bloddonation ved at ’nå, den der kan man ikke bare gå hen og købe, du skal ligesom have 
gjort noget for den.’ […] Der synes jeg, at det er ret sjovt at have et eller andet, om det så ligger 
der hjemme eller en kaffekop på arbejdet, eller sådan noget i den dur, det synes jeg, det kan da 
være meget sjovt lige at have med, fordi det er jo lidt en ting at være stolt af, synes jeg, og vise 
frem. […] Jeg havde fx den der nøglering i et nøglebundt, som tit bliver lånt ud, og så er det 
sådan ’nå, hvor har du den fra? Jamen, sådan og sådan’. Så blev den ligesom også brugt til 

noget, og det var meget fedt.” – kvinde, 27 år (PILOT2) 

 

16. Donér din donation (50 %) 

Muligheden for at kunne donere værdien af ens bloddonation videre til eksempelvis forskning eller en 

anden velgørenhedsorganisation, tiltaler flere af donorerne. Både fordi det giver donor mulighed for at 

gøre to gode gerninger på en gang, men også fordi donor hellere vil give til et godt formål, hvor deres 

indsats kommer til gavn, frem for at få en fysisk gave, som donor alligevel aldrig får anvendt: 

”Det er fordi, at et eller andet sted så burde der ringe en lille klokke der sagde ’nu har du hjulpet 
nogen, bare ved at give det du havde i dine årer, og hvad koster det dig så at donere din 

donation til nogen andre, som også har brug for din hjælp, så har du hjulpet to på en gang?’.” – 
mand, 39 år (IP2) 
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”Og så synes jeg egentlig også at det er en meget sympatisk tanke […]. For en skål ville ikke gøre 

det hverken værre eller bedre, men det her tænker jeg kan gøre det bedre for nogen.” – kvinde, 
40 år (IP3) 

”Jeg tror ikke selv jeg ville få glæde af en eller anden ting som gave jeg fik, at så ville jeg hellere 
bare give den, i stedet for at sige ’tak’ og så stille den over i hjørnet derhjemme. Så kan jeg lige 

så godt give den væk.” – mand, 38 år (IP4) 

”Det synes jeg er ret sejt, og kunne jeg sagtens forestille mig, at folk ville synes var cool.” – 
kvinde, 27 år (PILOT2) 

 

17. Donorernes egne forslag (50 %) 

Herunder er kort opridset de forskellige bud, som donorerne er kommet med i forhold til hvordan de helst 

vil takkes for deres indsats som bloddonorer:  

 Unikke jubilæumsgaver ved x antal tapninger. 

 Jubilæumsgaver ved x antal aktive år som bloddonor. 

 Særarrangementer i blodbanken/blodbussen, hvor donorerne har mulighed for at tage deres børn 

med, så de kan opleve, hvad det vil sige at være bloddonor og give blod. 

 En personlig tak på skrift fra generalsekretæren. 

 Mere let tilgængelig viden om hvad blodet bruges til gennem foredrag samt i form af foldere og 

plakater i blodbanken/blodbussen. 

 Et donorrabatkort. 
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Hvorfor bloddonor? 

Donorerne blev desuden spurgt ind til deres bevæggrunde for at donere blod. Fra tidligere undersøgelser 

ved vi, at der næsten altid er lige så mange grunde til at være bloddonor, som der er donorer, hvilket ikke 

er meget anderledes i dette tilfælde. Der er dog alligevel nogle forhold der går igen hos donorerne. Blandt 

andet at donor gør det for at hjælpe andre, for at få det godt med sig selv, herunder for at opnå en den 

gode følelse det giver at give blod, efter selve tapningen, samt fordi donor føler sig forpligtet til at donere. 

Dertil fortæller nogle af donorerne, at de er bloddonorer fordi det er nemt at give blod eller fordi det er en 

familietradition. En enkelt af donorerne er også inde på at det giver en sikkerhed, fordi ens blod bliver 

tjekket, når man giver blod: 

”[Jeg red.] gør det for at hjælpe andre, og for at få det rart med mig selv, at man føler at man 

har gjort noget godt, og det er selvfølgelig også en stor værdi i sig selv.” – mand, 18 år (IP5) 

”Jeg er med, fordi jeg bør være det. Så længe jeg er frisk, så bør jeg være det.” – kvinde, 64 år 
(IP11) 

”Altså, jeg synes jo at det er det mindste jeg kan gøre. Det kræver jo ikke ret meget af mig, 
andet at booke en tid, og så køre herover. Og så får jeg chokolade og lidt at drikke og så tager 
de lidt blod, og så er det det. Altså, det kræver ingenting. Det kan jeg sagtens finde tid til. […] 
Altså, jeg tænker ikke sådan videre over, hvorfor jeg giver blod. Altså, jeg ved godt at det 

hjælper en masse mennesker, og det er dejligt, og det er jo det mindste jeg kan gøre.” – kvinde, 
38 år (IP4) 

”Når man så har været nede at blive tappet, så er man næsten flyvende.” – mand, 46 år (IP10) 

”Der er bare en selvfølgelighed over det, fordi det gør så meget godt. […] Og så også fordi det er 
så pisse nemt. Det tager mig en halv time, og så kan jeg tage til spinning dagen efter uden at 

mærke det.” – kvinde, 27 år (PILOT2) 

”Jeg tror, det taler nok bare til mig det her med, selvom at vi kan tale om at det kan give en god 
følelse, og man kan klappe sig selv på skulderen, fordi nu har man hjulpet andre, men det er jo 
den der følelse af at gøre noget, som egentlig er uselvisk, at give det til andre, som har brug for 
det. I mit hoved. Altså, der er ingen der forventer at jeg gør det, der er ingen der har bedt mig 
om at gøre det, og jeg får ikke noget for at gøre det. Jeg gør det fordi at det har jeg lyst til, et 
eller andet sted ik. Og det er ikke noget, jeg fortæller ikke særligt mange at jeg er bloddonor 

egentlig, fordi det er sådan min egen ting, at det har jeg lyst til.” – kvinde, 40 år (IP3) 

 

Se desuden en samlet kort præsentation af de 14 donorer i bilag 5.  
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Observation i blodbanken – donorgaver i praksis 

Resultaterne fra de to observationsstudier præsenteres samlet for alle donorerne, der var til stede i 

tappestuen under observationerne, indenfor følgende tre centrale temaer (se bilag 15): 

1. Fejringen af jubilæer 

2. Oplevelsen i blodbanken 

3. Derfor donor 

De adspurgte donorer fordeler sig på henholdsvis førstegangsdonorer, samt 10, 25, 37, 50, 117 og 175 

gangs jubilarer. 

 

Fejringen af jubilæer 

Flere af donorerne giver udtryk for at de er overraskede over at de får en gave. Dette gælder især for 

donorerne med færre end 50 tapninger. I modsætning hertil er de fleste af donorerne med over 50 

tapninger helt klar over hvornår de har jubilæum, samt at de får en gave ved denne lejlighed.  

 Alle donorerne er glade for deres gave, og at de selv har haft mulighed for at vælge hvad de fik eller ej. Det 

samme gælder for de gaver nogle af donorerne har fået ved tidligere lejligheder eller de tilbud donorerne 

får i Region H via nyhedsbrevet til bloddonorer. Som en af donorerne siger, så er det ikke på grund af 

gaverne at donor giver blod, men når nu de er der, så tager man jo glædeligt imod dem, for bedre end det 

er man heller ikke. 

Flere af donorerne har valgt deres gave, fordi det efter deres mening var den mest brugbare blandt de 

gaver de kunne vælge imellem. Dette gælder gaver som nøgleringen, indkøbspoletten og oplevelser. Dertil 

er der flere af donorerne med plus 50 tapninger, som stolt fortæller at de har deres pelikan eller 

pelikanvase stående fremme derhjemme, således at andre kan se den. Donors antal tapninger er ligeledes 

noget som særligt donorerne med flere tapninger bag sig går lidt konkurrerende op i. Eksempelvis sammen 

med andre familiemedlemmer der også donerer blod. 

Der sættes som regel et flag frem ved siden af donor, når donor har jubilæum. Nogle af donorerne synes at 

det er helt fint, at det lige bliver markeret, og understreger deres opnåede milepæl, sammen med gaven. 

Andre lægger knap mærke til det, og en enkelt synes ikke at den pågældende jubilæumsgang er værd at 

markere med et flag. Donor vil hellere vente med flaget til næste gang donor runder et skarpt hjørne. 

 

Oplevelsen i blodbanken 

Det donorerne taler allermest om imens de bliver tappet i blodbanken er den betydning personalet har for 

den gode oplevelse. En af donorerne fortæller således, at donor kommer i den pågældende blodbank på 

grund af det personale der arbejder i netop denne blodbank, selvom at det egentlig er en omvej i forhold til 

hvor donor arbejder. 

Afstanden til blodbanken har tilsyneladende ingen betydning for donorerne i forhold til at komme og give 

blod en gang imellem. Tværtimod. Donorerne fortæller at de gerne tager turen til blodbanken, selvom at 
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det ikke er lige i nærheden af hvor de bor. For så besværligt er det jo heller ikke. En af donorerne fortæller 

ligefrem at donor sætter tid af til at blive tappet, inden donor skal på arbejdet, en gang om måneden, hvor 

donor alligevel har fri til at gøre det. En anden donor fortæller desuden at donor har brugt netop dette 

argument med afstanden overfor sine kollegaer, når donor har opfordret dem til også at donere blod. 

Endelig er forplejningen heller ikke helt uden betydning for donorerne, når de kommer i blodbanken. For 

nogen dog mere end for andre. Flere af donorerne er ret vilde med de små kakaomælk, som en af 

donorerne beskriver som noget donor ikke normalt tillader sig selv at drikke, hvorfor det er lige det mere 

hyggeligt når donor er i blodbanken, og kan få sin lille kakaomælk. Der er desuden ret entydig holdning til, 

at der ikke behøves mere forplejning i blodbanken end der er på nuværende tidspunkt. En af donorerne 

tilføjer ligefrem, at det ville være nemmere at vælge, hvad man skulle have, hvis der var mindre at vælge 

imellem. 

 

Derfor donor 

Når donorerne fortæller hvorfor de i sin tid er blevet donorer, er der som det vanligvis gør sig gældende, 

mange forskellige ting der har fået dem til at melde sig. Fælles for de fleste af donorerne er dog, at de 

meldte sig som bloddonorer, fordi de kendte andre der var det allerede, eller fordi alle andre omkring dem 

tilmeldte sig. En af donorerne meldte sig således som bloddonor i sin tid, da alle andre på gymnasiet også 

gjorde det.  

Derudover giver flere af donorerne som begrundelse for at de er bloddonorer, at det er en god gerning at 

give blod. En enkelt understøtter dette med, at et nært familiemedlem blev syg, og fik brug for blod, hvilket 

blev den udslagsgivende faktor for at donor meldte sig. 

Endelig fortæller en af donorerne, at donor meldte sig som bloddonor, da donor i sin tid skulle aftjene sin 

værnepligt, fordi man fik fri til at give blod. Samtidigt viste det sig at afhjælpe donor med donors 

hovedpine, når donor blev tappet. 
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Opsummering 

En gave er ikke noget som donor i udgangspunktet forventer at få for at give blod, men derimod noget 

donor bliver positivt overrasket over at modtage, og glædeligt tager imod. Særligt hvis der er tale om en 

gave, som donor kan tage i brug i hverdagen. Med tiden bliver det med gaver dog noget donor går mere op 

i, særligt i forhold til at markere sine milepæle.  Personalet, afstanden til blodbanken og forplejningen er tre 

vigtige faktorer ifølge donorerne, set i forhold til deres samlede oplevelse i blodbanken, og deres holdning 

til at det er nemt at give blod. Donorerne lader sig nemlig ikke afskrække af afstanden til blodbanken, men 

kommer selvom at det ikke er lige i nærheden. Endelig har det ikke helt overraskende en ret stor betydning 

om donor kendte nogen der var bloddonorer i forvejen, eller at der var andre omkring donor som også 

tilmeldte sig som bloddonorer, da donor selv tilmeldte sig i sin tid. 
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Det opfølgende spørgeskema 

De 659 donorer, som har deltaget i den afsluttende spørgeskemaundersøgelse, har svaret på i alt 18 

spørgsmål, som fordeler sig under følgende fire overordnede emner: 

1. Helhedsoplevelsen 

2. Jubilæer 

3. Gaver 

4. Oplevelser 

I det følgende præsenteres donorernes svar i tabeller og figurer6 under ovennævnte fire emner. I 

gennemgangen af resultaterne er der oftest fokuseret på den største andel. Dette fordi den største andel 

viser donorernes primære præferencer i forhold til anerkendelse af deres indsats som bloddonorer. 

Procentsatserne, der er angivet for de enkelte spørgsmål, bygger på det antal donorer (n), som har svaret 

på det pågældende spørgsmål, og varierer idet alle donorerne ikke har svaret på alle spørgsmålene i 

spørgeskemaet. Ved spørgsmål, hvor der var mulighed for at sætte flere kryds, er procentsatsen beregnet 

ud fra det samlede antal svar, som er afgivet, og kan derfor overstige 100 %. I disse tilfælde, er det angivet i 

figurteksten. 

For spørgsmål, hvor der er signifikante sammenhænge, er resultaterne opgjort i forhold til 

baggrundsvariablerne køn, alder og antal tapninger i alt. 

Se bilag 24 og 25 for samlet dataoversigt.  

 

  

                                                           
6 Tabeller og figurer præsenteres med enten rød eller blå farve, hvor blå indikerer at der er tale om et skalaspørgsmål. 
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Helhedsoplevelsen 

Figur 2: Hvad får dig til at føle dig værdsat for din indsats som bloddonor? (n=659) 

 

Procentsatserne summerer til mere end 100 %, da donorerne har haft mulighed for at sætte op til to kryds. 68 % af donorerne har afgivet to ud af 

to mulige svar. 

Personalets tak til donor, når donor er i blodbanken/blodbussen for at give blod, er det der betyder 

allermest i forhold til at donorerne føler sig værdsatte for deres indsats (49 %). Donorerne vægter 

henholdsvis forplejningen i blodbanken/blodbussen og den information de får om blodet og hvad det 

bruges til mv., som det næst vigtigste i forhold til at føle sig værdsat for deres indsats som bloddonorer (26 

%).  

65 % af de donorer der svarer ’Andet’, svarende til 10 % af det samlede antal donorer, fortæller, at det der 

får dem til at føle sig værdsat er, at de er med til at redde liv, når de giver blod. 

Når donorerne selv peger på hvad, der er af betydning for om de føler sig værdsat for deres indsats, er der 

således først og fremmest tale om faktorer, som især personalet er med til at facilitere for donorerne; en 

personlig tak, blodbankens/blodbussens forplejning og information om blodet. De næstmest 

betydningsfulde faktorer, som donorerne udpeger, er derimod faktorer, som ikke lige umiddelbart er inde 

for organisationens rækkevidde; anerkendelse fra folk omkring donor og det at donor er med til at redde 

liv. Endelig er det de færreste donorer for hvem det at få noget for at give blod, er med til at give dem 

følelsen af at være værdsat for deres indsats som bloddonorer; jubilæer (9 %), særarrangementer (9 %), en 

gave i ny og næ (5 %) samt særtilbud (3 %). 

 

49% 

26% 

26% 
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3% 

15% 

5% 
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At personalet siger tak for min indsats i
blodbanken/blodbussen i forbindelse med en tapning

At der er noget jeg kan få at drikke og/eller spise før/efter at
jeg har givet blod i blodbanken/blodbussen

At jeg får information om blodet, hvad blodet bliver brugt til
eller historier om personer der har haft brug for blod etc.

At folk, der ved, at jeg er bloddonor, anerkender min indsats

At mine jubilæer ved x antal tapninger bliver fejret

At der laves særarrangementer for os bloddonorer (fx en
koncert)

At jeg får en gave i ny og næ

At jeg modtager særtilbud, fordi jeg er bloddonor

Andet, notér venligst

Ved ikke
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Tabel 3: ’At der er noget jeg kan få at drikke og/eller spise før/efter at jeg har givet blod i blodbanken/blodbussen’ 

fordelt på køn, alder og antal tapninger i alt (n=174) 

  Procent 

Køn mænd  24 % 

kvinde  28 % 

Alder 18-29        40 % ** 

30-39        40 % ** 

40-49  32 % 

50-59     19 % * 

60-66     14 % * 

Antal tapninger i alt 0-10 gange        37 % ** 

11-20 gange        38 % ** 

21-50 gange  26 % 

Mere end 50 gange     16 % * 
1Procentsatserne summerer nogle steder til mere end 100 % og andre steder til mindre end 100 %, da de angivne procenter alene er baseret på 

fordelingen af henholdsvis køn, alder og antal tapninger i alt, på den aktuelle svarmulighed vedr. forplejning i figur 2. Det vil sige at eksempelvis lige 

knap en fjerdedel af alle mændene har svaret at forplejningen er vigtig for dem i forhold til at føle sig værdsat. 
2To stjerner indikerer at resultatet er signifikant højere end totalen på 26 %, for alle de donorer der har svaret ’At der er noget jeg kan få at drikke 

og/eller spise før/efter at jeg har givet blod i blodbanken/blodbussen’ i figur 2, og en stjerne at resultatet er signifikant lavere end totalen. 

Der er ikke den store forskel mellem mænd (24 %) og kvinder (28 %) i forhold til, hvad der får dem til at føle 

sig mest værdsat for deres indsats som bloddonor. Til gengæld er forplejningen langt vigtigere for donorer i 

alderen 18-39 år (40 %), end for donorer i aldersgruppen fra 50-66 år (14-19 %). Det samme gør sig 

gældende, når man kigger på donors sammenlagte antal tapninger. Forplejningen er nemlig ligeledes 

vigtigere for donorer, der har givet blod mellem 0 og 20 gange (37-38 %), end for donorer der har givet blod 

mere end 50 gange (16 %). Betydningen af forplejningen er altså noget der især er vigtigt i starten af donors 

donorkarriere, men som derefter aftager i takt med donors antal af tapninger samt donors alder. 

 

Figur 3: Hvor enig eller uenig er du i, at helhedsoplevelsen, forstået som personalet, faciliteterne, forplejningen, 

stemningen, service og omsorg, taknemmelighed o. lign. i blodbanken/blodbussen, er nok i sig selv som tak for din 

indsats som bloddonor? (n=659) 

 

Størstedelen af donorerne er enten enige eller helt enige i, at helhedsoplevelsen i blodbanken/blodbussen, 

er nok i sig selv som et tak for deres indsats som bloddonorer, når de kommer og giver blod (85 %). 
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Figur 4: Hvad motiverer dig allermest til at komme tilbage i blodbanken/blodbussen og give blod igen og igen? 

(n=659) 

 

Procentsatserne summerer til mere end 100 %, da donorerne har haft mulighed for at sætte op til tre kryds. 80 % af donorerne har afgivet tre ud af 

tre mulige svar. 

I spørgeskemaets afsluttende spørgsmål vedrørende donors motivation i forhold til at komme tilbage og 

give blod igen og igen, svarer størstedelen af donorerne (75 %), at det først og fremmest er det, at donor er 

med til at redde liv, som får dem til at komme igen i blodbanken/blodbussen og fortsat give blod. Til forskel 

fra det indledende spørgsmål vedrørende forhold, der får donor til at føle sig værdsat (jf. figur 2), hvor 10 % 

af donorerne selv kom ind på betydningen af at redde liv, er donorerne i dette afsluttende spørgsmål fra 

spørgeskemaet blevet præsenteret direkte for svarmuligheden om betydningen af at kunne være med til at 

redde liv, hvilket kan være forklaringen på den tilsvarende procentvise højere forskel.  

For 44 % af donorerne betyder det desuden meget, at de føler at der rent faktisk er et reelt behov for deres 

indsats, og for lidt over hver tredje donor, handler det om, at de skal føle sig velkommende i 

blodbanken/blodbussen samt at deres indsats bliver værdsat, når de kommer og giver blod. 
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At jeg får det psykisk bedre af at give blod

At jeg stiler efter at nå mit næste jubilæum ved x…
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At jeg får en gave i ny og næ

Andet, notér venligst
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Tabel 4: ’Hvad motiverer dig allermest til at komme tilbage i blodbanken/blodbussen og give blod igen og igen?’ – 

de tre mest gængse svar blandt donorerne, set i forhold til hvad de som har afgivet et af disse tre mulige svar, ellers 

har svaret (n=659) 

 Hvad har donor ellers svaret 
som hhv. 2. og 3. svar? 

Antal der har svaret 
dette 

Procent 

At jeg er med til at hjælpe 
andre og redde liv (1), n=493 

At jeg føler, at der er behov for 
mit blod (2) 

211 43 % 

At jeg føler mig velkommen og 
værdsat for min indsats (3) 

160 32 % 

At jeg føler, at der er behov 
for mit blod (2), n=292 

At jeg er med til at hjælpe andre 
og redde liv (1) 

211 72 % 

At jeg føler mig velkommen og 
værdsat for min indsats (3) 

88 30 % 

At jeg føler mig velkommen 
og værdsat for min indsats (3), 
n=224 

At jeg er med til at hjælpe andre 
og redde liv (1) 

160 71 % 

At jeg føler, at der er behov for 
mit blod (2) 

88 39 % 

1Procentsatserne summerer nogle steder til mere end 100 % og andre steder til mindre end 100 %, da de angivne procenter alene er baseret på 

fordelingen af donorernes svar på de tre mest gængse svarmuligheder til spørgsmålet om hvad der kan få dem til at komme tilbage i blodbanken (i 

figur 4). 

De donorer, som har svaret at ’At jeg er med til at hjælpe andre og redde liv’ (1), svarer oftest ’At jeg føler, 

at der er behov for mit blod’ (43 %), som deres andet svar, og ’At jeg føler mig velkommen og værdsat for 

min indsats’ (32 %), som deres tredje svar. For de som har svaret ’At jeg føler, at der er behov for mit blod’ 

(2) gælder, at flest oftest har svaret ’At jeg er med til at hjælpe andre og redde liv’ (72 %), som deres andet 

svar. Det samme gør sig gældende for 71 % af de, som har svaret ’At jeg føler mig velkommen og værdsat 

for min indsats’ (3). 
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Jubilæer 

Figur 5: Hvornår vil du helst takkes for din indsats som bloddonor? (n=659) 

 

Står det til donorerne selv, vil de helst takkes for deres indsats som bloddonorer ved jubilæer, beregnet i 

forhold til antallet af donors tapninger. Det mener hele 39 % af donorerne i hvert fald. Sammenlignet 

hermed er det kun 7 % af donorerne, der synes, at deres jubilæer bør fejres i forhold til de antal år, som 

man har været bloddonor. 

Ser man bort fra den andel af donorer, som angiver at det ikke har nogen betydning, eller at de ikke vil have 

noget for det at give blod (’Jeg vil ikke have noget for det’), svarer andelen af donorer, der helst vil takkes 

for deres indsats ved jubilæer ved x antal tapninger, til hele 61 %. 
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Tabel 5: ’Jubilæum ved x antal tapninger’ fordelt på køn, alder og antal tapninger i alt (n=260) 

  Procent 

Køn mænd       47 % ** 

kvinde     32 % * 

Alder 18-29  51 % 

30-39  38 % 

40-49  36 % 

50-59  37 % 

60-66  43 % 

Antal tapninger i alt 0-10 gange     26 % * 

11-20 gange  36 % 

21-50 gange  42 % 

Mere end 50 gange  47 % 
1Procentsatserne summerer nogle steder til mere end 100 % og andre steder til mindre end 100 %, da de angivne procenter alene er baseret på 

fordelingen af henholdsvis køn, alder og antal tapninger i alt, på den aktuelle svarmulighed vedr. jubilæum ved x antal tapninger i figur 5. Det vil sige 

at eksempelvis lige knap en halvdelen af alle mændene har svaret at de helst vil takkes for deres indsats som bloddonor ved et jubilæum ved x antal 

tapninger. 
2To stjerner indikerer at resultatet er signifikant højere end totalen på 39 %, for alle de donorer der har svaret ’Jubilæum ved x antal tapninger’ i 

figur 5, og en stjerne at resultatet er signifikant lavere end totalen. 

Mændene (47 %) vil i langt højere grad end kvinderne (32 %) takkes, for deres indsats som bloddonor, ved 

et jubilæum ved x antal tapninger. Til gengæld er der ikke de store udtalte forskelle set i forhold til 

donorernes alder. Her er der kun tale om lidt flere donorer i alderen 18-29 år (51 %), som ønsker at blive 

takket ved jubilæer beregnet i forhold til antallet af deres tapninger sammenlignet med de andre 

aldersgrupper (36-43 %). Andelen af donorer, der har givet blod mellem 0 og 10 gange, er dog den gruppe, 

hvor færrest går op i at blive takket ved deres jubilæum ved antal tapninger (26 %). Betydningen af at blive 

takket ved en jubilæum ved antal tapninger er altså noget, der især er vigtigt for mænd, som er blevet 

tappet mere end ti gange. 

 

  



 50 

Figur 6: Hvor vigtigt er det for dig, at dine jubilæer ved x antal tapninger (10/ 25/ 50/ 75/ 100/ 125/ 150/ 175) bliver 

markeret i blodbanken/blodbussen i forbindelse med selve tapningen? (n=659) 

 

Til trods for at donorernes svar vejer meget ligeligt i deres vurdering af vigtigheden af at deres jubilæer 

bliver markeret i blodbanken/blodbussen, er der stadigvæk en overvejende andel af donorerne, for hvem 

det ikke, eller slet ikke, er vigtigt at deres jubilæer bliver markeret (43 %). Til sammenligning er der kun 4 % 

af donorerne, der finder det meget vigtigt at markere jubilæerne i blodbanken/blodbussen i forbindelse 

med selve tapningen. Det er altså tilsyneladende ikke det vigtigste for donorerne, at de får deres jubilæer 

markeret i blodbanken/blodbussen i forbindelse med selve tapningen. 
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Figur 7: Hvordan vil du helst have, at dine jubilæer som bloddonor bliver markeret? (n=659) 

 

Knap en tredjedel af donorerne vægter øjeblikket i blodbanken/blodbussen, i forbindelse med at de giver 

blod, højest, hvad angår rammerne for fejringen af deres jubilæer. Et tilsvarende antal donorer er dog 

ligeglade med hvordan deres jubilæer markeres (31 %). 
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Figur 8: Hvordan vil du helst have, at dine jubilæer som bloddonor bliver markeret? (n=659) 
Figuren viser fordelingen af svar blandt de donorer, der har svaret ’slet ikke vigtigt’, ’ikke er vigtigt’ samt ’hverken/eller’, grupperet som ’Ikke vigtigt’ 

(n=422), sat overfor de donorer, der har svaret ’meget vigtigt’ og ’vigtigt’, grupperet som ’Vigtigt’ (n=237). 

 

Af de donorer, som svarer, at det er lidt eller meget vigtigt for dem at får markeret deres jubilæer i 

blodbanken/blodbussen i forbindelse med selve tapningen, er der tilsvarende flere der helst vil have at 

deres jubilæer markeres i netop blodbanken/blodbussen (52 %). Næst flest af de donorer, som finder det 

vigtigt at få deres jubilæer markeret, vil helst have at deres jubilæer markeres ved en donorfest for alle 

jubilarer i deres lokalområde (20 %). Modsat giver størstedelen af de donorer, for hvem det ikke er vigtigt, 

eller at det er ligegyldigt hvorvidt at deres jubilæer bliver markeret i blodbanken/blodbussen i forbindelse 

med selve tapningen, udtryk for at det ikke har nogen betydning hvad angår hvordan deres jubilæer bliver 

markeret (41 %) samt at de helst ikke vil have at deres jubilæer bliver markeret (19 %). Men skal deres 

jubilæer alligevel markeres skal det, ligesom for de donorer der finder det vigtigt at markerer jubilæerne, 

helst foregå i blodbanken/blodbussen (19 %).  
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Figur 9: Der har i mange blodbanker/blodbusser været tradition for at give en jubilæumsnål i henholdsvis bronze, 

sølv og guld, når man som bloddonor runder henholdsvis 10, 25 og 50 tapninger. Hvor enig eller uenig er du i at 

jubilæumsnålene er en god tradition, som vi skal fortsætte med at have? (n=659) 

 

Flest donorer erklærer sig hverken for eller imod traditionen med jubilæumsnålene (42 %). Andelen af 

donorer der er glade for traditionen med jubilæumsnålene, og derfor svarer at de er enige eller helt enige i, 

at det er en god tradition, som bør fortsætte uforandret (39 %), overstiger dog andelen der er imod (20 %). 
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Gaver 

Figur 10: Hvilket udsagn beskriver bedst, hvad det betyder for dig at modtage en gave som tak for din indsats som 

bloddonor? (n=659) 
Figuren viser fordelingen af svar blandt de donorer, der har svaret at de har modtaget en gave som bloddonor (n=489), sat overfor de donorer, der 

ikke har modtaget en gave som bloddonor (n=134). 

 

Størstedelen af donorerne svarer, at de bliver/ville blive positivt overrasket, når/hvis de modtager en gave 

som bloddonor, fordi de ikke forventer at få noget for deres indsats. Dette uanset om donor har prøvet at 

modtage en gave som bloddonor (27 %), eller endnu ikke har prøvet at modtage en gave som bloddonor 

(56 %). Dette gør sig, med en forskel på hele 29 %, dog i langt højere grad gældende blandt de donorer, der 

endnu ikke har prøvet at modtage en gave som bloddonor. 

Knap en fjerdel af de donorer, der endnu ikke har prøvet at modtage en gave som bloddonor, svarer, at de 

ikke ønsker at få noget for at give blod (22 %). Det samme gælder for 5 % af dem der har prøvet at modtage 

en gave. Det har altså en betydning for donors holdning, til at modtage gaver for sin indsats som 

bloddonor, om donor har prøvet at modtage en gave eller ej. Har donor endnu ikke prøvet at modtage en 

gave for sin indsats som bloddonor, har gaver nemlig ikke den samme udtalte betydning for donor, som det 

har for de donorer, der har prøvet at modtage en gave. I de tilfælde, hvor donor ikke har modtaget en gave, 

vil der således i langt højere grad være andre faktorer på spil, end at få en gave, som har betydning for 

donors indsats med at give blod.  

For de donorer, som har prøvet at modtage en gave, mener 16 %, at gaverne ikke må grænse til betaling. 
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Figur 11: Hvis du selv skulle vælge noget som tak for din indsats som bloddonor, hvad skulle det så helst være? 

(n=659) 

 

Procentsatserne summerer til mere end 100 %, da donorerne har haft mulighed for at sætte op til tre kryds. 78 % af donorerne har afgivet to ud af 

tre mulige svar. 

Hvis donorerne helt selv skal vælge hvad de helst vil have som tak for deres indsats som bloddonorer, står 

et personligt tak fra blodbankpersonalet endnu en gang øverst på listen (27 %) (se figur 2). Oplevelser ligger 

med 27 % ligeledes øverst på donorernes liste over gaveønsker. Donorerne er dog mest interesseret i 

oplevelser, der ikke udelukkende er for donorer, som det for det meste er tilfældet ved en donorfest (10 

%). 

Omkring en femtedel af donorerne svarer, at der gerne må være tale om unikke gaver, som kun er mulige 

at få, fordi man er bloddonor. Ligesom at det personlige tak går igen fra figur 2, som noget af stor 

betydning for donorerne, vægtes også det at få information om blodet endnu en gang højt blandt 

donorerne (17 %). En tilsvarende andel af donorer på 17 % foretrækker rabatter på oplevelser eller diverse 

goder. 

Mest af alt viser figur 11 dog, at donorernes præferencer i forhold til hvad de helst vil have som tak for 

deres indsats som bloddonorer, er meget varieret. 
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Figur 12: Når du generelt får en gave, hvad sætter du så størst pris på ved den? (n=659) 

 

Procentsatserne summerer til mere end 100 %, da donorerne har haft mulighed for at sætte op til to kryds. 63 % af donorerne har afgivet to ud af 

to mulige svar. 

42 % af donorerne sætter generelt størst pris på at få en gave, som har en symbolsk værdi, fordi der i så 

fald er en tanke bag selve gaven. Mere end hver femte donor bliver dog bare glad for i det hele taget at få 

en gave, når de generelt får en gave af den ene eller anden grund. Endelig har det unikke ved en gave, 

ligesom i figur 11, endnu en gang stor betydning for donorerne, når de generelt får en gave (20 %). 
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Tabel 6: ’At den er unik (fx speciallavet kun til bloddonorer)’ fordelt på køn, alder og antal tapninger i alt (n=130) 

  Procent 

Køn mænd      26 % ** 

kvinde    14 % * 

Alder 18-29    11 % * 

30-39       8 % * 

40-49  17 % 

50-59  20 % 

60-66        35 % ** 

Antal tapninger i alt 0-10 gange       8 % * 

11-20 gange  14 % 

21-50 gange  17 % 

Mere end 50 gange        31 % ** 
1Procentsatserne summerer nogle steder til mere end 100 % og andre steder til mindre end 100 %, da de angivne procenter alene er baseret på 

fordelingen af henholdsvis køn, alder og antal tapninger i alt, på den aktuelle svarmulighed vedr. unikke gaver i figur 12. Det vil sige at eksempelvis 

mere end hver tredje af alle donorer i alderen 60-99 år har svaret, at de sætter størst pris på at gaven er unik, når de generelt får en gave. 
2To stjerner indikerer at resultatet er signifikant højere end totalen på 20 %, for alle de donorer der har svaret ’At den er unik (fx speciallavet kun til 

bloddonorer)’ i figur 12, og en stjerne at resultatet er signifikant lavere end totalen. 

Mænd (26 %) angiver oftere end kvinder (14 %), at de generelt sætter størst pris på en gave, hvis den er 

unik. Det samme gør sig gældende for mere end hver tredje donor i alderen 60-66 år. Endelig svarer flest af 

de donorer, som har givet blod mere end 50 gange (31 %), at de foretrækker at gaven er unik, når de 

generelt får en gave. Samtidigt er der færrest blandt donorerne i alderen 18-39 år (8-11 %) og donorer med 

højest ti tapninger (8 %), som sætter størst pris på en unik gave. Betydningen af en unik gave er altså noget, 

der især er vigtigt for mænd i alderen 60-66 år, med mere en 50 tapninger bag sig. 
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Oplevelser 

Figur 13: Hvor enig eller uenig er du i, at en oplevelse, forstået som en koncert, film, teaterforestilling, sportskamp, 

rundvisning, jubilæumsfest o.lign., vil være en flot tak for din indsats som bloddonor? (n=659) 

 

En oplevelse vil efter donorernes mening klart være en flot tak for deres indsats som bloddonorer. Hele 63 

% er således enten enige eller helt enige i, at en oplevelse vil være en flot tak, imens det kun er 12 %, som 

samlet set ser sig uenige eller helt uenige i dette. 
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Figur 14: Forestil dig, at du har fået tilbudt en oplevelse som tak for din indsats som bloddonor. Hvad er vigtigst for 

dig, for at du deltager? – oplevelsens form (n=659) 

 

Donorerne ønsker at have mulighed for at kunne have en ledsager med, hvis de skal deltage ved en 

oplevelse. Dette mere eller mindre uafhængigt af om der er tale om en oplevelse, som kun er for 

bloddonorer eller ikke udelukkende for bloddonorer.  

 

Figur 15: ’Forestil dig, at du har fået tilbudt en oplevelse som tak for din indsats som bloddonor. Hvad er vigtigst for 

dig, for at du deltager?’ – med eller uden ledsager (n=407) 

 

Procentsatserne summerer til mindre end 100 %, da de angivne procenter ikke inkluderer de donorer der har svaret, at det ingen betydning har 

eller at de ikke vil have noget for det (38 %). 

60 % af donorerne er for, at en oplevelse skal være med ledsager, hvorimod 2 % af donorerne foretrækker 

oplevelser uden ledsager, som samtidigt kun er for donorer. 
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Figur 16: Forestil dig, at du har fået tilbudt en oplevelse som tak for din indsats som bloddonor. Hvad er vigtigst for 

dig, for at du deltager? – oplevelsens tidpunkt (n=659) 

 

Knap halvdelen af donorerne er umiddelbart ligeglade med, hvornår på dagen eller ugen en oplevelse helst 

skal ligge for at de deltager.  

 

Figur 17: ’Forestil dig, at du har fået tilbudt en oplevelse som tak for din indsats som bloddonor. Hvad er vigtigst for 

dig, for at du deltager?’ – i dagtimerne eller om aftenen (n=252) 

 

Procentsatserne summerer til mindre end 100 %, da de angivne procenter ikke inkluderer de donorer der har svaret, at det ingen betydning har 

eller at de ikke vil have noget for det (62 %). 

Hver tredje donor hælder dog mest til, at oplevelser helst skal foregå om aftenen, imens 6 % mener, at det 

helst skal foregå i dagtimerne. 
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Tabel 7: ’At det ligger på en fredag eller lørdag efter kl.18’ fordelt på køn, alder og antal tapninger i alt (n=121) 

  Procent 

Køn mænd       24 % ** 

kvinde     12 % * 

Alder 18-29  17 % 

30-39  18 % 

40-49     10 % * 

50-59  22 % 

60-99  23 % 

Antal tapninger i alt 0-10 gange       9 % * 

11-20 gange  16 % 

21-50 gange  16 % 

Mere end 50 gange        27 % ** 
1Procentsatserne summerer nogle steder til mere end 100 % og andre steder til mindre end 100 %, da de angivne procenter alene er baseret på 

fordelingen af henholdsvis køn, alder og antal tapninger i alt, på den aktuelle svarmulighed vedr. at tidspunktet for oplevelsen helst skal ligge på en 

fredag eller lørdag efter kl.18 i figur 16. Det vil sige at eksempelvis lige knap en fjerdedel af alle mændene har svaret at de vil deltage, hvis der er 

tale om en oplevelse, som ligger på en fredag eller lørdag efter kl.18. 
2To stjerner indikerer at resultatet er signifikant højere end totalen på 18 %, for alle de donorer der har svaret ’At det ligger på en fredag eller lørdag 

efter kl.18’ i figur 16, og en stjerne at resultatet er signifikant lavere end totalen. 

Der er flere mænd (24 %) end kvinder (12 %), som angiver, at de vil deltage på en oplevelse, hvis den ligger 

på en fredag eller lørdag efter kl.18. Samtidigt er det gruppen af 40-49 årige donorer, hvor færrest 

foretrækker dette. Med 27 %, er andelen af donorer, der har givet blod mere en 50 gange, dem, hvor flest 

vil deltage, hvis oplevelsen ligger på en fredag eller lørdag i aftentimerne. Modsat er der færrest blandt de 

donorer, der har givet blod mellem 0-10 gange, som ønsker det samme. Det er således især mænd, som er 

blevet tappet mere end 50 gange, der bedst kan afse tid til oplevelser der ligger om fredagen eller om 

lørdagen efter kl.18. 
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Figur 18: Forestil dig, at du har fået tilbudt en oplevelse som tak for din indsats som bloddonor. Hvad er vigtigst for 

dig, for at du deltager? – oplevelsens indhold (n=659) 

 

Næsten halvdelen af donorerne svarer, at det er uden betydning hvad oplevelsens indhold angår. Skal 

donorerne alligevel vælge noget, synes 16 %, at oplevelsen helst skal være noget med musik for at de 

deltager. Dette til trods for, at der med musik er tale om en meget bred og varieret kategori, hvor det af 

samme grund vil være svært at ramme indenfor alle donorernes musikalske præferencer. 

Af de donorer, der svarer ’Andet’, ytrer knap en fjerdedel et ønske om at oplevelsen helst skal være en tur i 

biografen. Derudover svarer en del af donorerne under ’Andet’, at en rundvisning eller standup kunne være 

interessant. 
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Figur 19: Forestil dig, at du har fået tilbudt en oplevelse som tak for din indsats som bloddonor. Hvad er vigtigst for 

dig, for at du deltager? – oplevelsens omkostninger (n=659) 

 

For 37 % af donorerne har det ingen betydning om en oplevelse, som donor fik tilbudt som tak for sin 

indsats, koster noget for donor eller ej at deltage på. Derimod har en overvejende andel af donorerne, 

svarende til mere en hver fjerde donor, en holdning til, at der ikke skal være tale om arrangementer, som 

har været alt for omkostningsfulde for organisationen at afholde. 
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Opsummering 

Det der først og fremmest betyder noget for donorerne, for at de føler sig værdsat for deres indsats som 

bloddonorer er, det personlige tak fra blodbankpersonalet, når de kommer i blodbanken/blodbussen og 

giver blod. Næst derefter kommer den forplejning der er i blodbanken/blodbussen samt den information 

der gives til donorerne om hvad blodet bliver brugt til og dertilhørende historier om personer der har haft 

brug for blod mv., hvor betydningen af forplejningen er noget der aftager i takt med donors alder og antal 

tapninger i alt. Der er således i særlig grad tale om faktorer, der ikke indebærer at donor skal takkes 

yderligere med gaver o.lign. for at føle sig værdsat, men derimod allerede grundlæggende finder sted i 

blodbanken/blodbussen, som en del af den daglige drift og kultur. At helhedsoplevelsen i blodbanken er af 

stor betydning for donorerne, understreges samtidigt, idet størstedelen af donorerne mener, at 

helhedsoplevelsen udgør en tak i sig selv. Dette understøttes yderligere af, at mere end hver tredje donor 

svarer, at det er følelsen af at være velkommen og blive værdsat for deres indsats, når de kommer for at 

give blod i blodbanken/blodbussen, der får dem til at komme igen til næste tapning. Vigtigst i denne 

sammenhæng for donorerne er det dog at de er med til at redde liv, samt føler at der er behov for deres 

blod. 

I forbindelse med donorernes jubilæer ønsker flertallet af donorerne, at dette fejres i forhold til deres antal 

tapninger, hvilket især gør sig gældende for mænd, der er blevet tappet mere end 10 gange. Til gengæld er 

den generelle holdning blandt donorerne, at det ikke er særligt vigtigt for dem, at deres jubilæer bliver 

markeret i blodbanken/blodbussen, når de kommer for at blive tappet. Men skal jubilæet imidlertid fejres, 

vil flest donorer helst at det foregår i blodbanken/blodbussen, dette uafhængigt af om donor finder det 

vigtigt at deres jubilæum fejres eller ej. Så øjeblikket, hvor donor kommer i blodbanken/blodbussen for at 

donerer, er alligevel af en vis betydning. Når der udelukkende spørges ind til om traditionen med 

jubilæumsnålene bør besvares, giver en overvægt af donorerne udtryk for at vi skal bevare denne tradition 

i forbindelse med jubilæer ved gang nr.10, 25 og 50. Andelen ad donorer, som er neutrale hvad 

jubilæumsnålene angår, er dog stadigvæk størst. 

Når donorerne får en gave som tak for deres indsats som bloddonorer, bliver de først og fremmest positivt 

overraskede, fordi de ikke forventer noget til gengæld. Dette uafhængig af om donor har prøvet at 

modtage en gave som tak endnu eller ej. Det er til gengæld ikke ligegyldigt om donor har prøvet at 

modtage en gave, når det kommer til om de ønsker at få noget for at give blod. Her svarer langt flere, af de 

som endnu ikke har prøvet at modtage en gave endnu, at de ikke vil have noget for deres indsats. Sammen 

med oplevelser, er det endnu en gang den personlige tak i blodbanken/blodbussen fra personalet, der 

vægtes højest, når donorerne selv skal vælge hvad de helst vil have som tak for deres indsats som 

bloddonorer. Der er dog først og fremmest tale om oplevelser, der til forskel fra de fleste donorfester, ikke 

udelukkende er for donorer. Donorerne peger desuden på at tanken bag en gave, den symbolske værdi, er 

det de sætter størst pris på, når de generelt får en gave. Dertil at de generelt bare bliver glade for at få en 

gave, samt at unikke gaver, der eksempelvis er lavet specielt til dem, for eksempel når gaver speciallaves til 

bloddonorerne, ligger i toppen hvad angår faktorer donorerne sætter størst pris på, når de generelt 

modtager en gave. 
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Endelig er der udtalt enighed blandt donorerne i forhold til deres vurdering af en oplevelse, som værende 

en flot tak for deres indsats som bloddonorer. En oplevelse skal dog primært opfylde følgende krav, før end 

af størstedelen af donorerne ville vælge at deltage: at der er mulighed for at tage en ledsager med, at det 

ligger i aftentimerne, at det er noget med musik, hvor bred denne genre end er, samt at det er gratis for 

donor at deltage, uden at det samlet set har kostet alt for meget for organisationen at afholde 

arrangementet. 
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RESULTATER: BLODBANKPERSONALETS OPLEVELSER 

Der blev taget noter undervejs i blodbankpersonalekurset i forhold til blodbankpersonalets holdning til og 

oplevelser med at anerkende donorerne for donorernes indsats med at give blod.  Resultaterne fra kursets 

diskussioner præsenteres her under de samme fire overskrifter, som dagens tema ’Service i blodbanken – 

donorernes forventninger’ arbejdede indenfor: 

1. ’I do it for the chocolate’ 

2. Betydningen af et tak 

3. Bloddonation er en ubetalt gerning 

4. Hvorfor er det vigtigt for donor at modtage en gave? 

 Se desuden bilag 19 for de samlede noter fra kursusdagen. 

 

’I do it for the chocolate’ 

Der var en bred enighed blandt blodbankpersonalet om at en gave er en gratis ydelse, men ikke i forhold til 

at en gave nødvendigvis skal gengældes. Blodbankpersonalet var ligeledes ikke enige i, at en bloddonation 

er en gave, eller at det forpligter, hvis man modtager en gave som bloddonor, i forhold til at skulle give 

tilbage. Det skal nemlig ikke være en pligt at give blod. Samtidigt var blodbankpersonalet inde og berøre 

selve gavegivningsøjeblikket i blodbanken, som et øjeblik der med fordel kan gennemføres ved at inddrage 

de andre tilstedeværende bloddonorer på tappestuen, for at skabe en større fællesskabsfølelse blandt 

donorerne. De understreger dog, at donorerne hellere vil have en ’tak for hjælpen’ med på vejen, frem for 

en ’tak for gaven’ efter endt tapning, samt at det er bloddonororganisationen og ikke bloddonorerne der er 

med til at skrue op for konkurrencen omkring donorgaver, i kraft af at vi premierer donorerne for deres 

mange antal tapninger. I blodbankpersonalets optik er det at give en gave til donorerne et bevis på tillid og 

rådighed. Ikke et spørgsmål om x antal tapninger.  

 

Betydningen af et tak 

Hvad kan blodbankpersonalet konkret gøre for at anerkende donor, når donor kommer i blodbanken? 

Blodbankpersonalet mener at det vigtigste i forhold til at anerkende donorerne for deres indsats, når de 

kommer i blodbanken, er at skabe så gode rammer og give donor en så god og positiv oplevelse som muligt, 

hvor donor føler sig velkommen, set som individ og tryg. Dette blandt andet ved at skabe en god og 

hyggelig stemning i blodbanken/blodbussen, med plads til smalltalk og fællesskab mellem donorerne. 

Udfordringen i praksis er dog at personalet ofte oplever, at de ikke har den tid der skal til, i forhold til at 

være der, for den enkelte donor, som ønsket, men at de i stedet er nødsaget til at rende fra den ene donor 

til den anden. 

Samtidigt er det blodbankpersonalets oplevelse, at donorerne i udtalt grad kommer med en forventning 

om at deres tapning udgør et sundhedstjek, som en god service, når nu de giver blod. Ifølge 

blodbankpersonalet handler donorernes forventninger desuden om, at de synes det er nemt at give blod, 

men også at det skal være nemt for dem at gøre det for eksempel i forhold til transport og 

parkeringsforhold. Derudover er der de donorer der ser deres tapning i blodbanken/blodbussen som et 
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break i en ellers travl hverdag, de donorer der helst bare skal have det som det plejer, samt de donorer der 

egentlig gerne vil have at det er hurtigt overstået, så de kan komme videre i teksten. 

 

Et tak, øjeblikket og helhedsoplevelsen 

Som nævnt ovenfor er en ’tak for hjælpen’ den mest passende tak at sende donorerne videre med, efter 

deres tapning. Spørgsmålet der bliver stillet i denne sammenhæng er så bare hvem den egentlige afsender 

af dette tak er. I diskussionen om ’øjeblikket’, når donor er i blodbanken/blodbussen og bliver tappet, var 

blodbankpersonalet helt enige om, at det er der donor først og fremmest er donor, samt at det lige præcis 

er øjeblikket, der lagre sig hos donor. Det er af samme grund vigtigt at skabe de gode oplevelser for 

donorerne, når de er i blodbanken/blodbussen. Og netop den gode oplevelse, er noget der skabes som en 

helhedsoplevelse i blodbanken/blodbussen, blandt andet ved genkendelse fra donors side i forhold til de 

fysiske og sociale forhold eller donors vaner. Sidstnævnte eksempelvis i forhold til hvilken forplejning donor 

plejer at få eller helst vil have, fordi det hører med til den samlede oplevelse af at give blod. Dertil skal det, 

som også tidligere nævnt, være nemt for donor at være donor, for eksempel hvad angår transport eller 

bookning af tappetider. 

 

Bloddonation er en ubetalt gerning 

Hvad vil det sige, at bloddonation er en ubetalt gerning? 

Grundlæggende skal frivilligt arbejde forstås som en indsats, der blandt andet: er frivillig, ikke er lønnet og 

er til gavn for andre end én selv og ens familie. Blodbankpersonalet er da også alle enige om, at en ubetalt 

gerning først og fremmest er ensbetydende med, at det er frivilligt. Derudover byder blodbankpersonalet 

ind med nedenstående ord i forhold til hvad der, efter deres mening, definerer en ubetalt gerning, som 

grupperer sig på følgende måde: 

 troværdighed, ærlighed 

 sikkerhed, høj kvalitet, billigere 

 tradition 

 god gerning, medmenneskelighed, omsorg 

 en del af fællesskabet 

 viser overskud 

 stolthed 

 

Hvordan anerkender man en ubetalt gerning? 

Blodbankpersonalet understreger her endnu en gang, at særligt servicen i blodbanken er vigtig, fordi det er 

med til at skabe den gode positive helhedsoplevelse for donor. Helhedsoplevelsen inkluderer, med 

blodbankpersonalets egne ord, alt fra at få donor til at føle sig velkommen og godt tilpas (herunder nærvær 

og omsorg, dette eksempelvis i form af jerntabeletter), at kunne tilbyde noget forplejning mens donor 

ligger på tappebriksen før, under og efter selve tapningen, til at sige tak for hjælpen, når donor forlader 
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blodbanken/blodbussen igen efter sin tapning. Derudover sætter blodbankpersonalet følgende ord på i 

forhold til hvordan man efter deres mening anerkender en ubetalt gerning, der grupperer sig som følger: 

 faglighed, opmærksom 

 gerning i fokus 

 at de er værdifulde 

 fejring, gaver, jubilæumsfest 

 

Hvordan oplever I, at donorerne helst vil anerkendes for deres indsats? 

Fejringen af donorernes jubilæer er, ifølge blodbankpersonalet, ikke noget, som donorerne i 

udgangspunktet forventer, og af samme grund bliver meget overraskede, når de bliver gjort 

opmærksomme på at de har jubilæum eller får en gave. Donorernes motivation er, ifølge 

blodbankpersonalet, nemlig ikke gaverne – i hvert fald ikke før de nærmer sig Pelikan-milepælen. Flere af 

donorerne tager, ifølge blodbankpersonalet, blot imod gaven, nu de får den tilbudt. Der går, efter 

blodbankpersonalets egne udsagn, først status i det med at have jubilæum, når donor får at vide, at donor 

nærmer sig samt får at vide, at man kan få en gave ved sit jubilæum. Blodbankpersonalet konkluderer 

derfor, at det er dem selv, der giver donorerne gulerødder i forhold til jubilæerne. Det vigtige for donorerne 

er nemlig i særlig grad øjeblikket og helhedsoplevelsen i blodbanken/blodbussen, hvilket som tidligere 

nævnt blandt andet betyder, at donorerne gerne vil føle sig set og velkomne, når de er i 

blodbanken/blodbussen. 

 

Er der donorer, der vil stoppe med at donere, hvis der ingen gaver var? Hvorfor, hvorfor ikke? 

Der er flertal blandt blodbankpersonalet for et nej til at donorerne ville stoppe med at give blod, hvis de 

ikke kunne få nogen gaver for deres indsats. Svaret argumenteres med, at der ikke er nogen donorer der 

melder sig for at få gaver. De få der medgiver, at ingen gaver rent faktisk godt ville kunne få nogle donorer 

til stoppe som bloddonorer, fortæller at der i fald ville være tale om de 1-2 pct. af donorerne, som går op i 

det med gaver, og bliver ved med at donere for at få gaver. Heriblandt de donorer, som er blevet 

rekrutteret og ”opflasket” med gaver, fordi deres udgangspunkt, forventninger og motivation er en anden 

til det at give blod. 

 

Hvorfor er det vigtigt for donor at modtage en gave? 

Hvad er værdien af en donorgave, for donor? 

I diskussionen om hvilken betydning en donorgave har, for donor, taler blodbankpersonalet om en 

donorgave ud fra følgende termer: 

 påskønnelse 

 anerkendelse 

 fastholdelses-boost 

 prestige 
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Herefter blev blodbankpersonalet udfordret med konkrete eksempler på mulige donorgaver, som de skulle 

vurdere, hvilken værdi den pågældende donorgave har for donor, og hvad der mere generelt har værdi for 

donor i forhold til at få en donorgave. Følgende ord var i denne sammenhæng fremtrædende, for de 

konkrete eksempler såvel som donorgaver generelt: 

 signalværdi udadtil 

 kvalitet 

 brugbarhed 

 up to date 

 fællesskab 

 unikt 

 spontant  

Blodbankpersonalet fastslog i forlængelse af denne diskussion, at ens retningslinjer for gaver og forplejning 

i hele landet, ville være at foretrække. Som det er nu, er der nemlig en række forskelle fra region til region 

og fra blodbank til blodbank, eksempelvis hvilke gaver der gives i hvilken anledning, og hvor mange gaver 

der gives af gangen. 
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Opsummering 

Spørger man blodbankpersonalet, skal bloddonation ikke være en pligt, og en gave derfor ikke noget der 

nødvendigvis skal gengældes. De mener af samme grund, at det er os selv, der skruer gaveræset unødigt i 

vejret, som noget der opstår som følge af blodbankpersonalets egen opmærksomhed overfor donorerne i 

forhold til donorernes jubilæer. Donorernes motivation for at give blod ligger nemlig ikke i gaverne. 

Derimod er det der betyder noget for bloddonorerne, ifølge blodbankpersonalet, øjeblikket, når donor 

kommer i blodbanken/blodbussen for at give blod. Det er nemlig først og fremmest der, at donor er 

bloddonor, og derfor at blodbankpersonalet vægter betydningen af at skabe den gode oplevelse for den 

enkelte donor. 

Med blodbankpersonalets egne ord skabes den gode oplevelse, som en helhedsoplevelse i 

blodbanken/blodbussen, inkluderende alt fra at donor føler sig set som individ, velkommen samt får den 

fornødne omsorg og opmærksomhed. Det at skabe de gode rammer, der samlet set faciliterer den gode 

oplevelse er, efter blodbankpersonalets egen mening, samtidigt den bedste måde, at anerkende en ubetalt 

gerning, som bloddonation nu en gang er. 

Blodbankpersonalet beskriver desuden donorernes egne præferencer og oplevelser i forbindelse med at 

give blod, som noget der er nemt, men også skal være nemt, samt noget der helst skal være som det plejer.    

Det er samtidigt blodbankpersonalets opfattelse, at det vil være de færreste donorer, der vælger at stoppe 

med at donerer blod, hvis der ingen gaver blev givet. I dette tilfælde ville det, ifølge blodbankpersonalet, 

særligt gøre sig gældende for de donorer, der er blevet for forvente med at få gaver. Blodbankpersonalet 

går dog ikke nødvendigvis ind for at undlade gaverne. For dem er gaverne nemlig ensbetydende med en 

påskønnelse og anerkendelse af og for donor. Derimod vil blodbankpersonalet foretrække en ensretning af 

henholdsvis gaver og forplejning i hele landet. 
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KONKLUSION 

Formålet med nærværende undersøgelse har været at undersøge donorernes holdning til anerkendelse i 

relation til bloddonation. Dette ved at besvare følgende tre spørgsmål: 

 Hvad er donorernes oplevelse i forhold til anerkendelse af deres indsats? 

 Hvad forventer donorerne egentligt, når de donerer? 

 Hvor stor betydning har donorgaverne egentlig når det kommer til stykket? 

Ved hjælp af en mindre indledende spørgeskemaundersøgelse, to observationsstudier, et kursus med 

blodbankpersonale, 14 interview med bloddonorer fra alle fem regioner samt en større afsluttende 

spørgeskemaundersøgelse med bloddonorer fra hele landet, er der indsamlet data, som efterfølgende er 

blevet bearbejdet og analyseret. 

Undersøgelsen viser overordnet, at helhedsoplevelsen i blodbanken/blodbussen er af stor betydning for 

donorerne. Den gode oplevelse i blodbanken/blodbussen er nemlig det der får donor til at komme tilbage 

og give blod igen. Størstedelen af donorerne er imidlertid også ret godt tilfredse med deres oplevelser i 

blodbanken/blodbussen, og ser det som en flot tak i sig selv.  Undersøgelsens resultater illustrerer desuden 

en generel skepsis i forhold til donorgaver. Donorerne giver nemlig ikke blod for gavernes skyld, men for at 

redde liv og bliver derfor ”forurenet” af det eksisterende gaveræs. Med det sagt synes donorerne dog, at 

det er dejligt at få gaver, og markere deres milepæle – uden at det dog handler om gaverne i sig selv, men 

mere det de symboliserer. Vedholdenhed må nemlig gerne blive belønnet, og her er en donorgave en fin 

gestus, som gør donor stolt, og med fordel kan gives ved et jubilæum ved x antal tapninger. I den 

forbindelse viser resultaterne, at gaverne helst skal være noget brugbart og unikt, med en symbolsk værdi, 

samt oplevelser, hvor donor har mulighed for at tage en ledsager med. Så længe gaverne ikke kommer i 

overflod. 

I det følgende præsenteres undersøgelsens hovedfund samlet i resumeret format under følgende fire 

overskrifter: 

1. Helhedsoplevelsen – det er den gode oplevelse, der får mig til at komme tilbage og give blod 

2. Jubilæer – det er vigtigt at honorere vedholdenhed 

3. Gaver – det er altid dejligt at få en gave, men det er ikke derfor jeg er bloddonor 

4. Oplevelser – en oplevelse er en rigtig flot tak for min indsats som bloddonor, særligt når jeg har 

mulighed for at dele den med andre 

Hvert af de fire emner indledes med et centralt beskrivende citat fra de kvalitative interview, samt nøgletal 

fra den afsluttende kvantitative spørgeskemaundersøgelse.   
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Helhedsoplevelsen – det er den gode oplevelse, der får mig til at komme tilbage og give 

blod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helhedsoplevelsen, forstået som personalet, faciliteterne, forplejningen, stemningen, service og omsorg, 

taknemmelighed o.lign. i blodbanken/blodbussen, er af meget stor betydning for at donorerne får en god 

oplevelse, når de kommer for at give blod. Særligt personalet spiller en stor rolle i denne sammenhæng, for 

det er dem der med smil, hilsner og værdsættelse af donors indsats får donor til at føle sig velkommen, set 

som individ og tilpas under tapningen. Det er af samme grund den gode oplevelse i 

blodbanken/blodbussen, der, ifølge donorerne selv, får dem til at vende tilbage igen og igen. Og 

blodbankpersonalet er helt enige, for som de pointerer, er det øjeblikket i blodbanken/blodbussen, at 

donor først og fremmest er bloddonor, og netop derfor ekstra vigtigt at give donor en god oplevelse skabt 

gennem helhedsoplevelsen. Blodbankspersonalet understreger samtidigt, at den gode oplevelse samtidigt 

er langt den bedste måde at anerkende en ubetalt og frivillig gerning, som bloddonation nu en gang er. 

Donorernes primære motivator for at give blod er dog, at de er med til at hjælpe andre og redde liv.  

Betydningen af særligt den gode stemning, personalets nærvær og imødekommenhed samt tilfredsheden 

med forplejningen i blodbanken/blodbussen afspejles i høj grad i resultaterne fra GivBlods 

donorundersøgelse fra 2008 og Bloddonorerne i Danmarks donorundersøgelse fra 2010, hvor disse forhold 

ligeledes vægtes højt blandt donorerne. Det samme gælder for donorernes motivationsfaktor med hensyn 

til at redde liv.  

 49 % føler sig mest værdsat for deres indsats som bloddonorer, når personalet siger tak for deres 

indsats i forbindelse med en tapning. For 26 % er det forplejningen i blodbanken/blodbussen og 

informationen om blodets brug mv., der får dem til at føle sig værdsat. 

 

 Forplejningen i blodbanken/blodbussen har størst betydning for om donors føler sig værdsat for sin 

indsats i starten af donors donorkarriere, og aftager således i takt med antallet af tapninger stiger 

samt donors alder. 

 

 85 % er enige eller helt enige i, at helhedsoplevelsen i blodbanken/blodbussen i sig selv er nok som 

en tak for donors indsats som bloddonor. 

 

 75 % motiveres til at komme tilbage i blodbanken/blodbussen og give blod igen af, at de er med til at 

hjælpe andre og redde liv. 44 % motiveres af følelsen af, at der er brug for deres blod, og 34 % 

motiveres af, at de føler sig velkommen og værdsat for deres indsats som bloddonorer. 

 

”Jamen, det er den følelse jeg har når jeg skal derhen, den følelse jeg har når jeg er der, 

og den følelse jeg har når jeg går. Og den skal være god. For hvis det er træls at være 

der, og hvis de ikke er seriøse omkring det, så ville jeg jo ikke synes at det var særligt 

fedt at skulle derhen næste gang. […] Fordi det handler om den gode følelse, som man 

går derind med og går derfra med.” 
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Jubilæer – det er vigtigt at honorere vedholdenhed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et jubilæum er for donorernes vedkommende ensbetydende med en milepæl, og en milepæl er noget der 

er helt særligt at opnå. Det er et klap på skulderen, som donor kan være stolt af og stile efter. En motivator. 

Og det der virkelig betyder noget for donor, er således ikke det at få en gave, altså gaven i sig selv, men 

mere det gaven symboliserer og er med til at markere at donor har opnået. Donorerne mener af samme 

grund, at vedholdenhed, det at blive ved med at give blod, er noget der skal belønnes, fordi det viser at 

man sætter pris på donors fortsatte indsats. Her er donorerne enige om at fejringen af jubilæer ved x antal 

tapninger er den bedste måde at honorere egentlig vedholdenhed, fordi det er mest konkret og samtidigt 

mest retfærdigt, for dem der er blevet tappet flest gange. 

Donorernes tilgang stemmer godt overens med blodbankpersonalet, der ligeledes mener, at en donorgave 

frem for alt er et bevis på tillid til donor og donors rådighed. Samtidigt er det blodbankpersonalets 

oplevelse, at donorerne bliver oprigtigt overraskede, når de får en gave, fordi de ikke forventer det. De 

mener derfor, at det er dem selv og organisationen i det hele taget, der er med til skrue gaveræset i vejret, 

fordi donorerne først bliver opmærksomme på deres jubilæer og det at de kan få gaver, når dette pointeres 

for donor. Dette fordi donorerne bliver gjort opmærksomme på at de har et forestående jubilæum. I nogle 

tilfælde donor dog været bloddonor længe nok til at kende det gældende gavesystem. Blodbankpersonalets 

oplevelser omkring dette, afspejles ligeledes i donorernes egne reaktioner og fortællinger fra ude i 

blodbankerne.    

 39 % vil helst takkes for deres indsats som bloddonorer ved deres jubilæer beregnet i forhold til 

antallet af deres tapninger. 7 % ønsker at blive takket ved deres jubilæer beregnet i forhold til 

antallet af år de har været bloddonorer. 

 

 43 % synes ikke eller slet ikke at det er vigtigt at deres jubilæer ved x antal tapninger bliver 

markeret i blodbanken/blodbussen i forbindelse med selve tapningen. 

 

 31 % vil helst have at deres jubilæer bliver markeret i blodbanken/blodbussen i forbindelse med 

selve tapningen, hvis det skal markeres. 

For de donorer der finder det vigtigt at deres jubilæer bliver markeret, ønsker 52 % at dette 

markeres i blodbanken/blodbussen i forbindelse med en tapning. Modsat svarer 41 %, af de 

donorer som ikke finder det vigtigt at deres jubilæer bliver markeret, at det er uden betydning 

hvordan det markeres.  

 

 42 % er hverken enige eller uenige i , at traditionen med jubilæumsnålene er en god tradition, 

som bør fortsættes. 39 % mener at traditionen skal fortsætte.  

 

”Det skal jo heller ikke være urimeligt, selvfølgelig skal dem der har fået tappet mest 

blod, have mest anerkendelse. Det synes jeg klart. Også fordi, alle kan sku da blive 

bloddonorer, og det er jo det fede i det, men det hårde arbejde i det ligger jo i at blive 

ved med det.” 
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Gaver – det er altid dejligt at få en gave, men det er ikke derfor jeg er bloddonor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når donorerne giver blod, er det ikke fordi de får en gave i ny og næ, men derimod fordi de har lyst til at 

give blod af egen fri vilje. Et resultat som går igen i GivBlods donorundersøgelse fra 2008, hvor størstedelen 

af donorerne svarer, at de ikke giver blod for gavernes skyld. Det at få en donorgave er således ikke et 

behov donorerne har, når de starter deres donorkarriere, men derimod et behov der skabes med tiden. 

Helt i tråd med blodbankpersonalets påstand hvad gaveræset angår. Donorerne bliver af samme grund 

positivt overraskede, når de modtager en gave, de ikke forventer at få. For det er jo altid dejligt at få en 

gave. Og her kan en donorgave alligevel noget helt særligt. 

En donorgave er nemlig et symbol som minder donor om at donors indsats er værdsat. Kort sagt en gestus, 

der anerkender at donor giver blod. Og nu systemet er indrettet således at der bliver givet gaver til 

donorerne, sætter de særligt pris på gavernes brugbarhed, samt gaver, hvor der er tale om noget helt unikt, 

som man kun kan få i kraft af at man er bloddonor. Foruden den positive overraskelse, kan en donorgave 

derfor være yderligere medvirkende til at donor bliver stolt samt føler sig som en del af et større 

fællesskab. Værdier som også blodbankpersonalet har øje for når de giver gaver til donorerne. Ifølge 

blodbankpersonalet, handler det nemlig netop om at påskønne og anerkende donors indsats, men også 

samtidigt om at fastholde donor. 

 

  

 56 % af de donorer, som endnu ikke har prøvet at modtage en donorgave svarer, at de ville blive 

positivt overrasket, hvis de modtog en gave som tak for deres indsats som bloddonorer. Det 

samme gælder for 27 % af de donorer, som har prøvet at modtage en donorgave. 

 

 22 % af de donorer, som endnu ikke har prøvet at modtage en donorgave svarer, at de ikke vil 

have noget som tak for deres indsats som bloddonor. Det samme gælder for 5 % af de donorer, 

som har prøvet at modtage en donorgave. 

 

 27 % mener, at en personlig tak fra personalet i blodbanken/blodbussen er nok i sig selv, som 

tak for deres indsats som bloddonorer, hvis de selv skulle vælge, hvad de fik som tak. Det 

samme antal donorer ville helst have oplevelser som tak for deres indsats som bloddonorer. 

 

 42 % sætter størst pris på tanken bag en gave, den symbolske værdi, når de generelt får en gave. 

 

”Skal jeg være ærlig, så er det jo ikke derfor at jeg er donor, men jeg tager jo 

selvfølgelig imod det, når man får det, og synes også at det er fedt.” 
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Oplevelser – en oplevelse er en rigtig flot tak for min indsats som bloddonor, særligt når 

jeg har mulighed for at dele den med andre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En oplevelse, forstået som en koncert, film, teaterforestilling, sportskamp, rundvisning, jubilæumsfest 

o.lign., ligger, sammen med den personlige tak, højest på listen over gaver, som donorerne foretrækker, 

hvis de helt selv kunne vælge, hvad de fik som tak for deres indsats som bloddonorer. Her er musik, men 

også rundvisninger eller standup blandt donorernes favoritoplevelser. Efter donorernes egen mening er en 

oplevelse nemlig en flot tak for deres indsats, som er langt bedre at få end en fysisk gave. Først og 

fremmest fordi en oplevelse er noget man kan dele med andre. Eller det vil sige, at donorerne foretrækker 

at have mulighed for at kunne tage en ledsager med, hvis de selv skal deltage i en oplevelse, som de får 

tilbudt som tak for deres indsats. En lidt mindre andel af donorerne finder det desuden interessant at dyrke 

fællesskabet med andre donorer, fordi det vil give donor mulighed for at være sammen med andre der 

deler de samme værdier som donor selv. Festlige arrangementer er ligeledes det mest attraktive blandt 

donorerne i GivBlods donorundersøgelse fra 2008. 

Men først og fremmest handler det om, det her med at donor får en oplevelse, og at en oplevelse af den 

grund har mere værdi for donorerne end så meget andet. Ulempen ved oplevelser som tak for donorernes 

indsats er dog, at de fleste donorer ikke har eller ikke ville prioritere tiden til at deltage ved en sådan 

oplevelse.  

 63 % er enige eller helt enige i, at en oplevelse vil være en flot tak for deres indsats som 

bloddonor. 

 

 60 % ønsker, at have mulighed for at tage en ledsager med til en oplevelse, hvis de selv skal 

deltage. 2 % svarer, at oplevelsen gerne må være uden mulighed for at tage en ledsager med. 

Dette uafhængig af om der er tale om en oplevelse, som kun er for bloddonorer eller ikke 

udelukkende for bloddonorer. 

 

 33 % svarer, at det er vigtigst for dem, at en oplevelse ligger i aftentimerne, hvis de selv skal 

deltage. 6 % vil hellere have at det foregår i dagtimerne. 

 

 16 % foretrækker oplevelser der har noget med musik at gøre, hvis de selv skal deltage. 47 % 

svarer, at oplevelsens indhold er uden betydning. 

 

 27 % finder det vigtigt, at en oplevelse er gratis, men at det pågældende arrangement eller 

oplevelse ikke har kostet alt for meget for organisationen at afholde. 37 % svarer, at oplevelsens 

omkostninger er uden betydning. 

 

”Det her med at komme ud og lave noget, tæller lidt mere end at have et krus stående 

på sin arbejdsplads.” 



 76 

LITTERATURLISTE 
 

(1) Bloddonorerne i Danmark (2010): Donorundersøgelsen 2010 – en spørgeskemaundersøgelse blandt 

bloddonorer i Danmark. Frederiksberg 

(2) Dalsgaard, Steffen (2007): ‘I do it for the chocolate’. An Anthropological Study of Blood Donation in 

Denmark. Distinktion: Journal of Social Theory, vol.8, 1:101-117. 

(3) GivBlod (2008): Sådan er det at være bloddonor. Prografica. København 

(4) Graneheim UH, Lundman B (2004): ‘Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 

procedures and measures to achieve trustworthiness’. Nurse Educ Today, Feb;24(2):105-12. 

(5) Honneth, Axel (2006): Kamp om anerkendelse – sociale konflikters moralske grammatik. Hans 

Reitzels Forlag: København 

(6) Mauss, Marcel (1967): The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. Norton 

Library 

(7) Ricouer, Paul (2003): Gavens paradokser. Oversættelse april 2003 ved Peter Kemp af transskriberet 

foredrag på UNESCO’s ”Journée de la philosophie” i Paris den 21. november 2002. 

 


