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Abstract 

The organ donation shortage is well known in the literature and has been researched extensively, 

with many different perspectives since the need for organs is an increasing societal problem. The 

literature is despite its many perspectives, missing one with a Danish context, with specific focus on 

a target group and with a focus primarily on the registration act. Therefore, this thesis examines the 

barriers underlying in the Danish 18-29-year olds in relation to them registering their decisions in 

the Danish Donor Registry.  

 

Based on primarily five interviews with five Danish informants in the age of 18-29 the analysis re-

veals that barriers which prevents these informants from registration mainly are one or several of 

the following barriers: the procedure for registration, death association, lack of priority, missing 

articulation, lack of knowledge, irrational thoughts and lastly negative feelings associated with the 

act of registration. An interesting finding in this analysis was that despite the informants’ barriers, 

these barriers did not seem to affect their decision of wanting to donate their organs. Furthermore, 

the thesis examines solutions reported by the informants by which non-government-organizations 

could be taken into consideration when trying to eliminate these barriers and getting more to reg-

ister in the Danish Donor Registry. The solutions to which would affect the informants to registrate 

their decision mentioned: the creation of a motivation for informants, a personal relation and with 

the help of places with high authority force people to make a decision or making this decision auto-

matically by presumed consent. Concerning presumed consent, the informants were sceptic due to 

ethical issues regarding free choice. Also, elements of exposure were mentioned to be emotional or 

create a personal relation to the informants and further that the subject is articulated in general 

affect the informants. Lastly the findings showed that the procedure should be easier or could be 

different personnel coming to workplaces or universities where the informants could register on 

the spot. The thesis is closed by critical discussion of the theoretical and practical implications of the 

findings and methods used. Furthermore, the thesis suggests interesting elements for future re-

search in this field to focus on.  
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Indledning 

Problemstilling 

Hvordan kan det være, at et velfærdssamfund som Danmark har den laveste donorrate i hele Nor-

den? Det spørgsmål står ubesvaret hen, men på trods af at Danmark er et velfærdssamfund, der har 

en lang historie med dybe værdier, der bunder i solidaritet og fællesskab, er dette ikke desto mindre 

sandt (Organdonation Ja Tak, 2019). I dag har kun hver femte dansker over 18 år registreret deres 

holdning til organdonation i det danske Donorregistret (Organdonation Ja Tak, 2019), hvilket omsat 

til tal giver i alt 1.078.794 personer, der har registreret sig, og som derfor efterlader en restgruppe 

på over 3,5 mio. danskere, over 18 år, der endnu ikke har registreret sig i Donorregistret (7Liv.dk). 

Hvis man af de 1.078.794 registrerede udelader dem der er ældre end 80 år, er det primo 2019 de 

18-29årige der har færrest registreringer i Donorregistret, nemlig kun 9% af registreringerne (Dansk 

Center For Organdonation, 2019). Ikke nok med at ovenstående giver danskerne en sidsteplads i 

Norden, disse giver ligeledes en ikke imponerende 19. plads i Europæisk sammenhæng. Hertil kom-

mer ligeledes en national venteliste på organer, der har været stigende de sidste 6 år, og med den 

konsekvens, at der sidste år døde 40 mennesker mens de stod i venteposition på denne liste 

(Organdonation Ja Tak, 2019) (Dansk Center For Organdonation, 2019). Tidligere undersøgelser vi-

ser, at problemet ikke er holdningsmæssigt funderet, men mere et adfærdsmæssigt problem. For 

faktisk viser disse undersøgelser ligeledes, at 91,9% af danskerne generelt er positive eller meget 

positive overfor tanken om organdonation, og at hele 85% af danskerne siger de er villige til at do-

nere deres egne organer (Organdonation Ja Tak, 2019). Samtidig svarer kun 8% at de ikke vil donere 

deres organer (Sundhedsstyrelsen, 2016). Problemet er altså, at der ikke er overensstemmelse mel-

lem befolkningens umiddelbare holdning til organdonation, intentioner om at donere og deres re-

elle adfærd.  

 

Der er gjort en del tiltag gennem tiden fra både Sundhedsstyrelsen, Dansk Center for Organdonation 

og andre frivillige NGO’er for at skabe fokus og oplysning omkring vigtigheden af organdonation. 

Mere eller mindre klassiske oplysningskampagner er med jævne mellemrum de sidste to årtier ble-

vet rullet ud i hele landet. Undersøgelser viser, at det har haft en effekt da der i perioder med stor 

mediedækning har der været en stigning i registreringer i Donorregistret (Analytics, 2017). Dansk 

Center for Organdonation har senest i samarbejde med Sundhedsstyrelsen lavet en 
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oplysningskampagne i ultimo 2018, der havde til formål at ramme de afklarede danskere og få disse 

til at ”skrive Donorregistret på deres huskeliste”, og få sig registreret i Donorregistret (Dansk Center 

For Organdonation, 2018). Yderligere har der været kampagner som ”GivLivetVidere”, der havde 

fokus på at fange danskerne bredt og massivt, hvilket resulterede i en stor stigning af registreringer 

til Donorregistret i de tre måneder kampagnen kørte (Sincera, u.d.), og ”Den Gule And” med post-

its om at huske at tage stilling, der blev placeret forskellige steder i det offentlige rum (Cystisk 

Fibrose, u.d.), ”Livet Som Gave” (Berlingske Tidende, 2012) der var en kupon i en folder som skulle 

udfyldes og sendes til Donorregistret og blev gjort af knap 100.000 danskere (DR, 2002) , ”Tag Stilling 

Nu” (Kommunikationsforum, 2008) der blev igangsat af Transplantationsgruppen og Sundhedssty-

relsen ville få flere til at registrere sig uanset hvad de ville vælge (Tag stilling nu, 2019)  og mange 

flere.   

 

Det er altså ikke fordi, der har været mangel på oplysningskampagner, der har forsøgt at få sat fokus 

på vigtigheden i at få sig registreret i Donorregistret. Og disse kampagner kan give et indtryk af at 

opmærksomhed og oplysning til en vis grad kan hjælpe på problemstillingen, men tallene taler for 

sig selv. Det er tydeligt at selvom disse tidligere kampagner har fået antallet af registrerede til at 

stige, har disse kampagner langt fra været nok til at løse problemstillingen og skabe den nødvendige 

stigning i registrerede, problemstillingen kræver. Hvis udviklingen fortsætter som den gør i dag, vil 

kun halvdelen af befolkningen over 18 år have registreret deres holdning i 2044, to tredjedele i 2087 

og først i 2138 vil ca. 90% være registrerede (7Liv.dk). Med 90% registrerede vurderes dette til at 

være den øvre grænse for registreringer, da det må antages at der formentligt altid vil være en 

gruppe, som ikke ønsker at registrere sig (7Liv.dk). Det må derfor på baggrund af denne langsomme 

udvikling være på tide at genoverveje hvad problemet egentlig er, hvordan problematikken skal 

anskues, og hvad man kan gøre for at ændre denne tendens. Som Ganikos siger ”kan det undre, at 

det, på et så sofistikeret felt som organdonation, er menneskeskabte barriere, der stopper udviklin-

gen, og ikke eventuelle teknologiske (u)muligheder indenfor transplantation” (Ganikos, 2010). At der 

sidder en stor gruppe mennesker, der gerne vil donere, men ikke får sig registreret, og derfor indi-

rekte har indflydelse på, at ventelisten til et nyt organ bliver længere og længere, og at der stadig 

er mennesker, der dør mens de står på denne venteliste. Det er denne forvrængning, der er mellem 

danskernes tilsyneladende positive holdning og deres reelle adfærd, som denne afhandling vil 
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undersøge. Mere præcist vil den undersøge, hvorfor de unge danskere mellem 18-29 år ikke får sig 

registreret. Forhåbentlig kan dette lede frem til en bedre og mere nuanceret forståelse for, hvorfor 

de unge ikke får sig registreret. Samt hvilke tiltag relevante institutioner og organisationer kan tage 

i kampen for en fremtid, hvor organmangel ikke er en ting. Hvor 40 mennesker om året ikke skal dø 

på ventelisten, fordi deres potentielle donor ikke fik registreret sin holdning. Det er denne problem-

stilling som denne afhandling ønsker at belyse gennem følgende problemformulering med dertilhø-

rende underspørgsmål.  

 

Problemformulering 

Hvorfor får de danske unge mellem 18-29 år ikke registreret sig i Donorregistret og hvordan kan man 

få flere til at gøre det?  

 

Problemformuleringen suppleres med følgende underspørgsmål, som indsnævrer det analytiske fo-

kus for afhandlingen:  

• Hvilke barrierer er der for registreringsproceduren?  

• Hvilke barrierer er den/de største? 

• Hvilke tiltag kan potentielt eliminere disse barrierer?  

 

Problemafgrænsning 

Da problemstillingen har mange aspekter og udfordringer, som ikke alle kan udforskes i denne af-

handling er der gjort flere afgrænsninger. Først og fremmest er problemstilling afgrænset til kun at 

omhandle den danske befolkning. Dette er hovedsageligt gjort af tidsmæssige og ressourcemæssige 

begrænsninger samt afhandlingens fastlagte omfang. Derudover er målgruppen yderligere afgræn-

set til kun at omhandle de danske unge mellem 18-29 år. Denne specifikke aldersgruppe er udvalgt, 

da dette er en prædefineret gruppe i forbindelse med diverse brugerundersøgelser som Dansk Cen-

ter For Organdonation laver med jævne mellemrum (Dansk Center For Organdonation, 2019). Hertil 

er dette en aldersgruppe med ekstremt få registrerede organdonorer i Donorregistret. I primo 2019 

var kun 9% af denne aldersgruppe registrerede i Donorregistret og udgjorde derved den målgruppe 

med den næstmindste procentdel registrerede, hvor kun målgruppen over 80 år havde en mindre 

procentdel registrerede end de 18-29årige (Dansk Center For Organdonation, 2019). Herved er den 
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unge målgruppe en gruppe med stort potentiale for at skabe en ændring (Dansk Center For 

Organdonation, 2019). Til sidst er målgruppen efter afhandlingens start yderligere afgrænset til kun 

at omhandle de unge 18-29årige, som er afklarede omkring hvorvidt de ønsker at være organdono-

rer eller ej. Altså dem, der har taget stilling, men ikke har fået registreret denne i Donorregistret. 

Dette er gjort fordi disse er de mest åbenlyse i første omgang at forsøge at få til at registrere deres 

holdning, da disse ikke er begrænset af endnu ikke at have taget stilling. At denne afgrænsning først 

blev foretaget senere i processen, afspejles også i empiriindsamlingen, som uddybes nærmere i me-

todeafsnittet. Disse afgrænsninger af målgruppen er sat for at give de bedste muligheder for at 

arbejde i dybden med de bagvedliggende barrierer som netop denne målgruppe møder for registre-

ring, og derved skabe et mere konkret og nuanceret billede af ovennævnte problemstilling. Ifølge 

Dansk Center for Organdonation er det er muligt at lade sig registrere på tre forskellige måder: 

mundtligt til pårørende, ved at underskrive et donorkort eller gennem registrering i Donorregister 

(Dansk Center For Organdonation, 2019). Denne afhandling har kun fokus på at få de danske unge 

til at registrere sig i Donorregistret. Denne afgrænsning er lagt, fordi undersøgelser og tidligere 

forskning viser at registrering i Donorregistret er vurderet som den mest pålidelige måde at sikre, 

at den afdødes ønsker opfyldes (Sundhedsstyrelsen, 2016) (Ganikos, 2010). Der er i denne forbin-

delse ligeledes gjort en afgrænsning i forhold til stillingtagen til organdonation. I denne omgang 

findes det derfor ikke interessant, hvilken position det enkelte individ i målgruppen vælger i forbin-

delse med organdonation, men derimod at alle valg, uanset type, bør registreres i Donorregistret. 

Det interessante ligger derfor ikke i, hvorfor individer vil/ikke vil være organdonorer, men hvorfor 

målgruppen ikke får registreret deres disse valg i Donorregistret. 

 

Til slut er det ligeledes væsentligt at understrege, at organdonationsbegrebet i denne afhandling 

ligeledes er afgrænset til kun at omhandle donation fra afdøde donorer. At blive levende donor er 

en helt anden problemstilling, der kræver et andet fokus end donationer fra afdøde donorer blandt 

andet fordi denne må siges at have en anden form for konsekvens for individet. Også beslutninger 

som pårørende afgrænser afhandlingen sig fra, da dette yderligere kræver et andet fokus idet dette 

er en beslutning på andres vegne og ikke for individet selv. 

Derfor fokuseres der i denne afhandling på at få registreringer i Donorregistret fra folk, der allerede 

har taget stilling om disse vil donere deres organer.  
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Begrebsdefinitioner 

Kontinuerligt i denne afhandling vil flere forskellige begreber, af forskellig betydning anvendes. Da 

disse begreber kan have mange betydninger, afklares disse nu for at sikre klarhed samt give en 

bedre læseforståelse. Som beskrevet er registreringen i Donorregistret afhandlingens fokus, derfor 

vil begrebet ’registrering’ blive anvendt mange gange. Da denne afhandling som tidligere nævnt, 

ikke interesserer sig for hvilken holdning danskerne har, men derimod kun har fokus på om disse 

har registreret sig i Donorregistret, skal begrebet registrering forstås som alle typer af registreringer, 

både fuld tilladelse, delvis tilladelse, ved ikke, samt forbud for organdonation. Det væsentlige her 

er altså selve registreringshandlingen og ikke registreringstypen.  

 

Ligeledes anvendes begrebet ’barriere’ flere gange igennem afhandlingen idet de unge 18-29åriges 

barrierer for registrering undersøges. Med begrebet barrierer menes i denne forbindelse de under-

læggende årsager, de unge oplever, som årsag til hvorfor disse ikke får sig registreret i Donorregi-

stret. Yderligere anvendes begrebet ’registreringsprocedure’ som skal forstås som værende den 

handling det kræver at registrere sig i Donorregistret. Altså en aktiv handling, hvor målgruppen skal 

gå ind på Sundhed.dk, krydse felterne af og registrere deres stilling til organdonation. Slutteligt næv-

nes også formuleringen at ’tage stilling’, hvor det i denne forbindelse skal forstås som værende mål-

gruppens beslutning om organdonation, altså om disse har taget stilling til om de vil være orgando-

norer eller om de ikke vil være organdonorer. Tage stilling omhandler derfor ikke selve registrerin-

gen, men om individet har besluttet sig for eller imod organdonation. 

 

Gennemgang af litteraturen  

Organdonation har på trods af dens uløste problemstilling, været et omdiskuteret emne gennem 

mange år, der med dets mange aspekter, har lagt grobund for meget forskning. Forskningen på 

dette felt har både omhandlet, hvad der påvirker beslutningsprocessen til at blive organdonor, 

hvilke barrierer der er for at blive organdonor og hvordan de regulative organdonorsystemer har 

indflydelse på registreringer til organdonation med mere - alle som forsøg på at skabe bedre forhold 

for patienter på venteliste til et eller flere nye organer. Litteraturen omhandlende organdonation 

er derfor bred både geografisk og videnskabeligt og mange aspekter af emnet er blevet forsket med 

mange interessante fund. Hovedsageligt er litteraturen funderet i udenlandske undersøgelser, 
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forsøg og forskning. På grund af den manglende danske forskning kan disse være relevante og nød-

vendige at se på, for herved at blive klogere på, hvorfor manglen på registrerede i Donorregistret er 

så høj i Danmark.   

 

En del af litteraturen viser at irrationelle variabler har stor påvirkning på holdningen til organdona-

tion. Variabler som at organdonation er ”klamt” at tænke på (Morgan, Stephenson, Harrison, Afifi, 

& Long, 2008), frygt for at dø efter man har taget stilling, mistro til sundhedssystemet, herunder 

tvivl om hjernedødskriteriet (Sundhedsstyrelsen, 2016), og stærke følelser for at ville bevare sin 

krop hel har alle en stærkere negativ påvirkning (Horton & Patricia Horton, 1991) på beslutningen.. 

De rationelle og logiske variabler er blandt andet holdning til emnet, viden om emnet, opfattede 

sociale normer og informationskanaler der omtaler emnet (Morgan, Stephenson, Harrison, Afifi, & 

Long, 2008) som påvirker beslutningen, men ikke i så høj grad som de irrationelle variabler. En af de 

hyppigst nævnte problemer ved at skulle tænke på organdonation, er at man så skal konfronteres 

med sin egen udødelighed (Horton & Patricia Horton, 1991). Ved yngre målgrupper viser tidligere 

undersøgelser ligeledes at de største barrierer, er at det slet ikke er noget disse har tænkt over, at 

de er for dovne til at gøre det, føler de er for unge til at tage beslutningen eller at deres familie ikke 

vil støtte dem i deres beslutning (Feeley & Servoss, 2005).  

 

Nijkamp et al. (2008) finder ligeledes frem til at, i beslutningsprocessen for afdød organdonation 

har de negative tanker større magt når det kommer til intentionen om at blive organdonor end de 

positive tanker har. Dette er Johnson & Goldstein ligeledes enige i, og begrunder det med, at det 

mulige tab vægter højere end mulige gevinster (Johnson & Goldstein, 2004) og derfor er det vigtigt 

at forsøge at uddanne og ramme de urigtige oplysninger om organdonation der skaber irrationelle 

barrierer for villighed til organdonation (Feeley & Servoss, 2005) (Morgan & Miller, 2002).  

 

Der er flere der har undersøgt, hvilke variabler, der påvirker beslutningsprocessen mest, og forskel-

lige resultater er fundet. Morgan & Miller (2002) fandt i deres undersøgelse ud af, at graden af 

altruisme og social normativ støtte er linket til intentionen om at blive organdonor. Altså har det 

betydning, hvor altruistisk individet føler sig, samt hvorvidt og i hvor stor en grad det opfattes som 

normativt korrekt at registrere sig, der afgør hvorvidt man får udført handlingen (Morgan & Miller, 
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2002). Horton & Horton (1990) derimod tillægger individets kognitive grundlag en stor betydning, 

og pointerer, hvordan beslutningsprocessen følger læringshierarkiet for beslutningstagning. Her 

mener de, at processen går fra kognition til affekt for til sidst at blive til handling (Horton & Horton, 

1990). Her er fokus på viden som den største faktor for at komme videre i processen til handling, da 

denne er med til at udvikle individets kognitive grundlag, der fundamentet for beslutningsproces-

sen. Det er dog ikke alle, der er enige i at øget fokus på viden er løsningen på denne problemstilling. 

Flere andre forskere har fundet frem til at befolkningen har viden nok, de er bevidste om orgando-

nation, så det er ikke manglende viden, der er problemet (Morgan, Stephenson, Harrison, Afifi, & 

Long, 2008). Derimod finder de frem til at en dominerende barriere blandt andet er myter og mis-

forståelser om organdonation (Morgan & Miller, 2002). Såsom at mange tror at de rige får organer 

først (Feeley & Servoss, 2005) og at hjernedøde mennesker kan vågne op og komme til live igen 

(Sundhedsstyrelsen, 2016).  

 

At viden har betydning viser sig ligeledes i Feeley & Servoss’ undersøgelse, der viser at en større 

villighed til at diskutere organdonation afhænger af, hvorvidt man har meget viden om emnet 

(Feeley & Servoss, 2005). Og ligeledes har viden indflydelse på ens holdning og adfærd i forhold til 

organdonation (Ganikos, 2010) hvilket hænger sammen med at studerende indenfor naturviden-

skaben er mere bevidste om organdonation pga. deres uddannelse og viden og havde større villig-

hed til at donere end andre uddannelser (Molina-Perez, et al., 2019). Generelt er der også en ten-

dens til at kendskabet til organdonation er større jo længere uddannelse man har 

(Sundhedsstyrelsen, 2016).  

 

Kommer det til kampagnebudskaber viser litteraturen at forudgående positive tanker om og høje 

intentioner om at blive potentiel organdonor skaber en positiv reaktion på ’overbevisende’ budska-

ber, og det samme den anden vej rund. Forudgående negative tanker og lave intentioner om at blive 

potentiel organdoner, skaber en negativ reaktion på overbevisende budskaber  (Kopfman, Smith, 

Ah Yun, & Hodges, 1998, s. 292). Derudover har statistiske argumenter skabt stærkere kognitive 

reaktioner (både positive og negative), når det kom til organdonation og bedømmelse af budskabet 

samt årsagssammenhæng (folks følelse af at være i stand til at gøre en forskel – reducere manglen 
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på organer). Narrative budskaber derimod skabte stærkere affektive reaktioner og frembragte især 

angst hos modtageren (Kopfman, Smith, Ah Yun, & Hodges, 1998, s. 291).  

 

Litteraturen tydeliggør ligeledes vigtigheden i at kende sin målgruppe for at skabe en effektiv kam-

pagne (Morgan & Miller, 2002) og her opdeles potentielle organdonorer i (1) individer der har regi-

streret sig, (2) individer med intention om at registrere sig og (3) lav/ingen intention om at registrere 

sig (Kopfman & Smith, 1996).  Den første gruppe der har stor viden om organdonation er uselviske 

og mener ikke, at det er skræmmende at lade sig registrere (Kopfman & Smith, 1996), hvilket også 

hænger sammen med at disse styres af rationelle tanker, fordi de ikke mister noget ved det og gerne 

vil hjælpe andre (Morgan & Miller, 2002). Næste gruppe er individer med høj intention om at regi-

strere sig, men endnu ikke har gjort det har begrænset viden om organdonation, en overordnet 

positiv holdning til det, men finder det skræmmende at lade sig registrere, svarende til den gæl-

dende målgruppe for dette speciale. Tredje og sidste gruppe er dem, der har lav eller ingen intention 

om at donere, de har ukorrekt viden, og er ikke kendetegnet som altruistiske og føler at det er 

skræmmende at lade sig registrere (Kopfman & Smith, 1996).  

 

Også de regulative organdonationssystemer har fyldt i litteraturen, hvor man definerer de fire over-

ordnet systematiske tilgange til organdonation: informeret samtykke, formodet samtykke, tvungen 

stillingtagen samt tilgangen, hvor staten har ret til at donere organer fra patienter, der er døde eller 

i en særlig dårlig tilstand. Der vises en klar stigning i lande der anvender formodet samtykke for at 

imødekomme manglen på organer (Molina-Perez, et al., 2019) (Organdonation Ja Tak, 2019) fordi 

en ændring af systemet kræver mindre investering og donationsraten er dobbelt så høj hos lande 

med et opt-out system (Johnson & Goldstein, 2004). Der argumenteres for, at organdonationssy-

stemet har stor indflydelse på holdning til organdonation samt systemet (Thaler & Sunstein, 2008). 

Det fremgik af Johnson & Goldsteins undersøgelse, at når respondenterne kun fik en valgmulighed 

til organdonorsystem så støttede de det, altså de blev ved defaulten (Johnson & Goldstein, 2004), 

men når de fik valget mellem flere, så støttede de eksplicit samtykke (opt-in) og havde det ambiva-

lent med formodet samtykke (opt-out) fordi der er mistro til virkningen og etiske grundlag (Thaler 

& Sunstein, 2008). Kun mennesker med en meget stærk holdning til organdonation blev ikke påvir-

ket af systemet (Johnson & Goldstein, 2004). Dog mener nogle at betaling og økonomiske 
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belønninger ikke bør være en del af organdonation, men at man i stedet bør give etiske medalje, 

skattereduceringer, donor forsikring og andre goder for at undgå at sandheden, livet og friheden 

ikke får et prismærke på sig, men beholder etiske principper (Delmonico, et al., 2002). 

 

I dansk kontekst har Sundhedsstyrelsen også løbende lavet holdningsundersøgelser om organdona-

tion (Sundhedsstyrelsen, 2016). Denne undersøgelse er baseret på 1006 besvarelser af 18-70årige 

fra spørgeskema udsendt fra Userneeds panel. Undersøgelsen viste, at der allerede er højt kendskab 

blandt respondenterne til organdonation samt en generel positiv holdning til organdonation 

(Sundhedsstyrelsen, 2016, s. 6). Undersøgelsen viste yderligere, at to forhold er relevante som bar-

rierer for at blive organdonor. Den første er tvivl om hjernedødskriteriet, da mange betvivler, hvor-

vidt hjernedøde kan komme til live igen, og for det andet er mange positive overfor organdonation, 

men har ikke videreformidlet eller registreret sig, fordi de synes det er ubehageligt at forholde sig 

til (Sundhedsstyrelsen, 2016, s. 5). Sundhedsstyrelsens tiltag for at imødekomme disse barrierer er 

ifølge undersøgelsen at lave oplysningskampagner om hjernedødskriteriet samt formidle cases, 

hvor organdonation har gjort en forskel. Dette er gjort for at øge danskernes opfattelse af personlig 

relevans og vigtighed i at tage stilling (Sundhedsstyrelsen, 2016, s. 5). Dette viser derfor, at det ikke 

er modstand mod organdonation, der afholder mennesker fra at tilmelde sig i Donorregistreret og 

de fleste svarer også i undersøgelsen, at de mener det er vigtigt at tage stilling så pårørende ikke 

skal gøre det for en. Andre mener at en opfordring fra pårørende kan være det initiativ de mangler 

eller en oplevelse af behov fra den nærmeste familie kan gøre en forskel for dem i at lade sig regi-

strere som organdonor.  

 

Litteraturen indenfor organdonationsområdet har haft stor fokus på holdningen til organdonation, 

beslutningsprocessen og kampagnebudskaber, der har til formål at skabe en bestemt adfærd. Regi-

streringsproceduren er ligeledes delvist i fokus med undersøgelser om barrierer for at blive organ-

donor, og i denne forbindelse væsentligheden af det gældende organdonationssystem, og hvorvidt 

det er det mest effektive og det mest ”rigtige”. Der, hvor det vurderes, at litteraturen er mangelfuld, 

er forskning gjort i dansk kontekst, da udenlandske studier kan adskille sig fra dansk kontekst i form 

af både kultur og normer med mere, samt forskning der udelukker stillingen til organdonation, men 

derimod har fokus på hvad der stopper mennesker som allerede har taget stilling, til organdonation 
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fra at registrere sig i Donorregistret. Yderligere mangler litteraturen et mere dybdegående fokus på 

bestemte aldersgrupper for herved at kunne henvende sig specifikt og præcist til én bestemt gruppe 

og derved forhåbentligt skabe en bedre respons, i dette tilfælde, flere registreringer i Donorregi-

stret.  

 

Afhandlingens struktur 

Afhandlingen indledes med en introduktion af problemstillingen vedrørende manglen på registre-

rede i Donorregistret samt dennes kobling til problemformuleringen: hvorfor netop de unge 18-

29årige med blot 9% registreringer i Donorregistret, ikke får registreret sig. Dernæst afgrænses pro-

blemfeltet til kun at omhandle Donorregistret og hermed afdøde donorer og disses egen registre-

ring i registret. Efterfølgende gennemgås eksisterende litteratur på feltet med fokus på organdona-

tion. Herefter introduceres afhandlingens metode, der begyndes med afhandlingens videnskabste-

oretiske ståsted, som her forklarer anvendelsen af hermeneutikken samt dennes tætte relation til 

fænomenologi og diskursteori men med fokus på en afgrænsning af de to sidstnævnte. Derefter 

forklares metoderne for indsamling af empiri med fokus på anvendelsen af spørgeskemaer samt 

kvalitative interviews og derefter en forklaring af de empiriske analysemetoder med fokus på kod-

ning og meningsfortolkning, alle yderligere med et kritisk syn. Efterfølgende kommer en forklaring 

af afhandlingens teoretiske baggrund, hvor der her forklares hvilke teorier, der i analysen, er bundet 

op som kobling til udtalelserne fra informanterne i de kvalitative interviews. Efter den teoretiske 

baggrund kommer afhandlingens empiriske analyse som er en tredelt analyse, der i kronologisk 

rækkefølge fokuserer på problemformuleringens tre underspørgsmål. Første fokus er på barrierer 

for registrering i Donorregistret med fokus på fem overkoder fra den indledende kodning af inter-

viewene. Dernæst analyseres det afsluttende spørgeskema, der fremviser en rangering af de fundne 

barrierer hvorefter fire barrierer vurderes som værende de mest relevante for respondenterne. I 

analysens tredje og sidste del analyseres informanternes egne løsningsforslag på problematikken, 

både de eksplicitte og implicitte. Herefter vil der være en kritisk diskussion af afhandlingens fund 

samt dennes metodiske valg og fravalg. Fundene vil blive holdt op imod tidligere forskningsresulta-

ter, og kompleksiteten af problemstillingen vil herigennem belyses. Den kritiske diskussion af de 

metodiske valg og fravalg vil være en forlængelse af de kritikafsnit, der løbende er i afhandlingen 

med fokus på, hvad det har haft af konsekvenser for resultatet, at disse valg er gjort. Derefter følger 
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afhandlingens konklusion, der samler afhandlingens fokus og fund og herefter holder dette op mod 

den indledende problemstilling. Slutteligt perspektiveres der til yderligere aspekter af emnet, der 

løbende i afhandlingen er fundet relevante men er afgrænset fra og som indeholder forskellige in-

teressante perspektiver på problemstillingen som fremtidig research, kan undersøge nærmere.  

Metode 

I det følgende metodeafsnit behandles afhandlingens metodiske overvejelser med udgangspunkt i 

afhandlingens videnskabeligt ståsted, indsamling af empiri samt analyse af empiri, for på bedst mu-

lig må at kunne besvare afhandlingens problemformulering om, hvorfor de 18-29årige ikke regi-

strere sig i Donorregistret, samt hvordan man få flere til at registrere sig.  

 

Videnskabsteoretisk ståsted  

Afhandlingens metodiske overvejelser bunder i hermeneutikken, der er en idealistisk position in-

denfor videnskabsteorien. Den idealistiske retning er valgt i forhold til denne afhandling, da denne 

retnings ontologi inkluderer forskeren, hvorved virkeligheden derfor også er afhængig af dennes 

bevidsthed og øjne, som ser (Ingemann, 2014, s. 36). Med andre ord antager de idealistiske retnin-

ger at forskeren ikke i absolut forstand kan sætte sig udenfor genstandsfeltet, men derimod er en 

del af det (Ingemann, 2014, s. 38). Dette er relevant i forhold til denne afhandling, da forskerne her 

må sætte rammen og retningen for undersøgelsesdesignet og empiriindsamlingen blandt andet ved 

at stille de rigtige spørgsmål i de kvalitative interviews og derfor er sit eget forskningsredskab (Kvale 

& Brinkmann, 2015). 

 

I forlængelse heraf er hermeneutikken yderligere udvalgt, da ontologien her er en forestilling i men-

neskers bevidsthed (Ingemann, 2014, s. 161) og det i denne position er fortolkning, der er omdrej-

ningspunktet for forståelsen. Målet med denne videnskabsteoretiske retning er en forståelse af det 

foranderlige, her det subjektive og unikke. Og grundlaget for denne forståelse er den hermeneutiske 

cirkel, der på forskellig vis danner grundlaget for forholdet mellem del og helhed. Det er denne 

dynamiske proces mellem delen og helheden, der ligger til grund for den hermeneutiske cirkel, og 

her forståelsen af sociale handlinger, herunder subjektive meninger samt fortolkninger af tanker, 

intentioner, motiver og følelser skabes (Højberg, 2004, s. 311). For hver bevægelse, der sker i 
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indenfor den hermeneutiske cirkel skabes en ny forståelse, der for forskerne bliver til en forforstå-

else, der igen ligger til grund for en ny forståelse og så videre (Højberg, 2004, s. 311). For at forstå 

delen, må man forstå helheden, og for at forstå helheden må man ligeledes forstå delene. Processen 

kommer i denne afhandling til udtryk gennem forholdet mellem empiri, teori og forståelse der lø-

bende har skabt forforståelse og senere ny forståelse. Med andre ord kan den indsamlede empiri i 

denne afhandling forstås som en del i sig selv, der løbende forstås i forbindelse med organdonation 

som helhed. Denne helhed kan her være i sammenhængen med andet empiri eller anden viden 

forskerne har opsamlet, og i vekselvirkningen herimellem skabes der løbende nye fortolkninger og 

meninger ud fra empirien, når denne sættes i kontekst (Ingemann, 2014, s. 109).  

 

Men hermeneutikken differentieres i flere forskellige retninger. Den traditionelle hermeneutik, den 

metodiske hermeneutik, den filosofiske hermeneutik og den kritiske hermeneutik (Højberg, 2004). 

Disse retninger adskiller sig fra hinanden på især det ontologiske princip, på metodologien og på 

sandhedsbegrebet og afhandlingen afgrænser sig yderligere her. Afhandling er afgrænset til kun at 

anvende Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik (Gadamer, 2004). Dette er valgt da afhand-

lingens problemstilling undersøger det holdningsbaserede grundlag, intentionerne bag samt de per-

sonlige bevæggrunde for, hvorfor unge danskere mellem 18-29 år ikke får registreret sig i Donorre-

gistret. Denne problemstilling må siges i høj grad at være subjektiv funderet, og muliggør ikke, at 

fortolkeren kan sættes udenfor meningsdannelsen. Den filosofiske hermeneutik har netop fortolke-

ren som en eksistentiel del af meningsdannelsen og fortolkningen, og derfor er denne valgt til denne 

afhandling. Den filosofiske hermeneutik skiller sig ligeledes ud ved sit syn på fortolkning. Her er 

fortolkning et grundvilkår for eksistensen af individer, og anses derfor ikke som værende en direkte 

metode, (Gadamer, 2004), men mere som et epistemologisk princip, hvor verden kun kan forstås 

indirekte gennem fortolkning. Den hermeneutiske cirkel fremlægges her som et ontologisk princip, 

da det er i fortolkningen af del-helhed verden eksisterer. Grundlaget for denne fortolkning er gen-

nem dialog, hvor del-helhedsprincippet er en cirkulær bevægelse mellem fortolkeren og ’tek-

sten’/samtalepartneren (Højberg, 2004, s. 313). Der bliver altså taget forbehold for at forskeren 

med sin begrebsverden og forståelseshorisont med sin forforståelse, fordomme og erfaringer m.m. 

spiller en aktiv rolle i fortolkningsprocessen. For at forstå betydningen af dette uddybes Gadamers 

forståelsesbegreb yderligere.  
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Forståelsesbegrebet 

I den filosofiske hermeneutik har forståelsesbegrebet en central betydning. Her er forståelsen ble-

vet et ontologisk princip og er altså en måde at være til på. Denne forståelse opstår, hvis der gennem 

dialog sker en horisontsammensmeltning mellem to forståelseshorisonter. En forståelseshorisont 

skal forstås som den forforståelse og de fordomme enhver social aktør kommer med. Denne onto-

logiske struktur indeholder tre aspekter, der tilsammen danner rammen for denne dialogiske for-

ståelse. Disse tre aspekter er ifølge Gadamer, forståelsen af at forståelse er grundlagt på baggrund 

af en forforståelse og fordomme. Forståelse er sprogligt, forståelse er historisk og forståelse er ap-

plikation (Højberg, 2004, s. 329). Menneskers forforståelse og fordomme, er den på forhånd givne 

forståelsesramme, verden mødes med og ses ud fra. Det er for denne afhandling væsentligt at gøre 

sig bevidst om, at forståelsen af problemstillingen kun sker på baggrund af forskernes eksisterende 

forforståelse og fordomme vedrørende organdonation. Ydermere kan forståelsen kun opstå igen-

nem sprog og historie. Sproget binder mennesker sammen, og skaber herved forståelse. Historien 

er væsentligt i det faktum, at mennesket er historisk, da det lever i, med og igennem historien 

(Højberg, 2004, s. 326). Her er det væsentligt at tillægge sproget en væsentlig rolle i forsøget på at 

skabe forståelse. I denne afhandling er dette taget med i overvejelserne vedrørende empiriindsam-

lingsmetoden, der hovedsageligt består af kvalitative interviews, der uddybes senere hen. Slutteligt 

er applikation nødvendig for at fuldende forståelsen. Forståelsen skal altså bringes i anvendelse, for 

derigennem at skabe selvforståelse (Højberg, 2004, s. 329). Den forståelse, der skabes gennem dia-

log og sprog skal kunne applikeres gennem fortolkning for at forståelsen fuldendes og forståelsen 

derfor kan udgøre en selvforståelse. Selvforståelse er nødvendigt i den filosofiske hermeneutik, da 

det gør det muligt at relatere til det der forstås – da mennesker ikke kan sætte sig i en andens sted, 

hvad end det er tekst, person eller samtalepartner (Højberg, 2004, s. 329). Med andre ord, når to 

individer med hver deres forståelseshorisont, indgår en hvilken som helst dialog, vil der ideelt set 

ske en horisontsammensmeltning på baggrund af den fortolkning, der i dialogen sker. Og det er i 

denne sammensmeltning, at meningen mellem genstanden og forskeren sker. Det er i horisontsam-

mensmeltningen, at man nærmer sig sandheden og denne kan derfor forstås som en subjektiv ko-

hærens (Ingemann, 2014, s. 115). Sandheden findes kun i interaktionen mellem sociale aktører, og 

er både kontekstuel og forbundet til indlevelse (Ingemann, 2014, s. 180). I mødet med de 18-29årige 

har både forsker og de fem informanter forskellige forståelseshorisonter, der i dialogen kolliderer, 
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og gennem de tre gennemgåede aspekter er målet at en horisontsammensmeltning finder sted 

(Højberg, 2004, s. 324). Det er igennem denne dialog, at en ny og anderledes forståelse af emnet 

der tales om opstår. Så på trods af at den filosofiske hermeneutik ikke giver metodiske retningslinjer 

til, hvordan en undersøgelse skal struktureres, gives der alligevel ud fra det ontologiske princip samt 

fra forståelsesbegrebet et princip og en vinkel, hvorfra forståelse og mening dannes på baggrund af 

del og helhed samt forforståelse og kontekst (Ingemann, 2014, s. 163).  

 

Kritik 
Anvendelsen af Gadamers filosofiske hermeneutik kan kritiseres på flere forskellige grundlag. Ifølge 

Emilio Betti, fortaler for den metodiske hermeneutik, kan den filosofiske hermeneutik kritiseres, 

fordi den afviser fortolkning som en metode, og dermed også fortolkeren som værende udenfor 

meningsdannelsen (Højberg, 2004, s. 332). Betti påstår at Gadamer derfor ender i subjektivisme og 

derved også i relativisme (Højberg, 2004, s. 332). Med dette kritiserer Betti, at fordi fortolkeren er 

central i den filosofiske hermeneutiks meningsdannelse, er det også fortolkeren, der suverænt kan 

hævde at sidde inde med sandheden. Alle fortolkninger bliver herved lige gyldige og lige sande 

(Højberg, 2004, s. 332). Betti er derimod selv fortaler for metodisk hermeneutik, da han mener at 

tekstens mening i sig selv skal være det væsentlige, og at fortolkeren ikke skal være medskaber af 

denne mening, men blot gengive den (Højberg, 2004, s. 334) I forhold til denne afhandling er det 

derfor væsentligt at gøre sig bevidst, at fordi fortolkeren ikke kan se sig ud af meningsdannelsen, vil 

forskerne af denne afhandling ligeledes have stor indflydelse på afhandlingens fund. At den filoso-

fiske hermeneutik ikke anser fortolkning som en metode, og den derfor ikke indeholder en trin-for-

trin metode, bliver der ligeledes taget hensyn til. Ved at supplere til grundprincipperne som den 

filosofiske hermeneutik stiller til rådighed med Kvale og Brinkmanns hermeneutiske meningsfor-

tolkning som metode (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 274), hvilket uddybes yderligere i afhandlingens 

analysemetode.  

 

Gadamers afvisning af mulig distancering mellem fortolker og tekst står ligeledes for skud i Jürgen 

Habermas og Paul Ricæurs kritik af den filosofiske hermeneutik (Højberg, 2004, s. 334). Begge me-

ner således ikke, at man skal underkende, at en distancering hos forskeren er en givende måde at 

tilgå en tekst. Derudover kritiserer Habermas Gadamer for at reducere menneskelig interaktion til 

dialog og sprog. En dialog er ifølge Habermas ikke altid lige med to jævnbyrdige parter, men kan 
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ligeledes indeholde både magtspil, ideologi og undertrykkelse – som går imod Gadamers idealistiske 

syn på dialogen (Højberg, 2004, s. 334) Ligeledes kritiserer Habermas Gadamers manglende mulig-

hed for at kunne skelne mellem gode og dårlige fortolkninger (Højberg, 2004, s. 334). I denne af-

handling, er denne kritik ligeledes bevidst inkluderet i valget af metode til analysen. Gennem den 

hermeneutiske meningsfortolkning, er det muligt at se udtalelser og fortolke disse fra forskellige 

kontekster. Dette giver mulighed for i en vis grad at imødegå risikoen for ensidige og misforståede 

fortolkninger.  

 

Videnskabsteoretisk afgrænsning 

Fænomenologi 

Fænomenologien er som hermeneutikken, en idealistisk retning indenfor videnskabsteorien og har 

i forbindelse med denne afhandling været diskuteret som et potentielt metodisk perspektiv. Grun-

den hertil er, at den, ligesom hermeneutikken, er bevidst om relevansen og væsentligheden af for-

skerens forforståelse. Ligeledes er subjektet i fokus som ontologisk princip og det er ikke muligt at 

isolere subjektet fra dets kontekst. For fænomenologien er omdrejningspunktet dog ikke fortolkning 

som ontologi, men i stedet bevidsthed og oplevelse af subjekternes livsverden (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 31). Altså eksisterer et emne kun qua subjektets opfattelse af det (Kvale & Brinkmann, 2015, 

s. 47).  

 

Fænomenologien vil have forskeren til at holde en kritisk afstand til sin forhåndsantagelser samt 

lærte teori og altså sætter spørgsmålstegn ved disse. I fænomenologien handler det om subjektets 

oplevelse og livsverden, og ikke om forskerens. Subjekter oplever verden forskelligt, påvirket af den 

strukturerede virkelighed de befinder sig i, og her opleves fænomener virkelige for nogle, men ikke 

for andre (Cristoffanini, 1998, s. 12). Det handler derfor om at beskrive det som subjektet oplever 

det, og derefter bygge videre på det, og ikke med teorier eller udarbejdede forklaringer 

(Cristoffanini, 1998, s. 32). Fænomenologien forsøger så vidt muligt ifølge Husserl at sætte parentes 

om sine forhåndsantagelser og den måde forskeren har lært at anskue verden på, for derimod at 

forsøge at lave en ren teorifri og forforståelsesfri beskrivelse af det der oplevelses af subjektet 

(Cristoffanini, 1998, s. 13).  Når man sætter parentes om sin forhåndsantagelser forsøger fænome-

nologien at tage det, der tages for givet og det skjulte frem til overfladen. Derfor afviser 
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fænomenologien dualismen mellem den materielle verden og bevidstheden (Zahavi, 2018, s. 26). 

Verdensstrukturer er ifølge fænomenologien altid skabt af en bevidsthed så derfor kan man ikke 

opdele det subjektive og det objektive, da det objektive er skabt med subjektive strukturer, for ek-

sempel af menneskets tolkning og selektion. Og da fænomenologien forsøger at bringe de taget for 

givet strukturer frem i lyset, ville det at antage at noget var objektiv, modstride dette mål.  

 

Fænomenologien er derfor afgrænset i denne afhandling blandt andet på baggrund af ovenstående 

grundlæggende princip om at tage afstand til sine forhåndsantagelser. På grund af den kvalitativ 

dataindsamling, der er anvendt til denne afhandling og den valgte problemstilling, anses det som 

værende næsten umuligt for forskeren at sætte sig udenfor egen forforståelse. Her ville det være 

svært at opnå et retvisende indblik i hvordan informanterne argumenterer for deres adfærd, hvis 

forskerne skulle stille sig helt udenfor. Ydermere blev fænomenologien valgt fra, fordi den ikke pas-

ser til den endelige problemformulering idet fænomenologi fokuserer på den oplevelse som subjek-

tet har af fænomenet og dennes egne beskrivelse af oplevelsen uden forforståelse om tidligere lit-

teratur. Da denne afhandling ikke omhandler hvordan de unge danskere oplever fænomenet organ-

donation, men mere handler om at skabe forståelse for hvorfor de ikke lader sig registrere i Donor-

registret med inspiration i anden litteratur og teori blev fænomenologien fravalgt.  

 

Diskursteori 

En anden videnskabsteoretisk position, der i denne afhandling har været diskuteret, er diskursteori. 

Hovedsageligt blev der diskuteret den diskursteori, der er baseret på Laclau og Mouffes udlægning 

(Howarth, 2000, s. 8). Denne tilgang antager, at alle objekter og handlinger er meningsfulde, og at 

denne mening er skabt på baggrund af historisk specifikke regelsystemer (Howarth, 2000, s. 8). Dis-

kursteorien mener, at alle sociale praksisser konstruerer diskurser, der skaber en social virkelighed, 

fordi alle objekters mening eller identitet afhænger af et socialt konstrueret system af regler, der 

har tillagt det denne (Howarth, 2000, s. 102). Med andre ord, diskurser er objekters væren, altså 

ontologi (Howarth, 2000, s. 2). Diskursteorien ville i dette tilfælde, derfor anse problematikken som 

værende diskursiv karakter på baggrund af en fælles diskurs omkring organdonation som herved 

påvirker problemstillingen. Diskursteorien inkluderer derfor både diskursive praksisser, men inklu-

derer også sociale relations systemer (Howarth, 2000, s. 8). Laclau og Mouffe sætter sig dog ikke 
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udenom, at der også eksisterer en fysisk verden udenfor diskurs, men modsætter sig dog at denne 

verden i sig selv har en ekstra diskursiv betydning, da betydningen af denne verden skabes gennem 

diskursen (Howarth, 2000, s. 104).  Diskursteorien tager udgangspunkt i artikulation, som ifølge Lac-

laus og Mouffe karakteriseres som værende en konstruktion af nodalpunkter, der skaber en mening 

(Howarth, 2000, s. 102), da diskurser giver mening på baggrund af flere elementer. Yderligere foku-

serer diskursanalyse på forskelligheder, der opløses i ækvivalenskæder og på baggrund af disse for-

skelligheder, skaber mening og hermed kan en diskurs heller aldrig overtage totalt, idet den kun 

eksisterer på baggrund af dens også eksisterende forskelle (Howarth, 2000, s. 103).  

 

På baggrund af ovenstående er diskursteori relevant, men afhandlingen afgrænser sig fra denne 

idealistiske position, da diskursteori i høj grad fokuserer på, hvordan det sproglige kommer frem 

med fokus på diskurstræk der kan findes i de sproglige udsagn. Dette gøres uden yderligere at fo-

kuserer på meningen bag disse diskurstræk (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 258) eller om meningen 

kan være anderledes end italesættelsen af elementer, nodalpunkter med mere. O da afhandlingen 

ikke interesserer sig for, hvordan problemstillingen omtales, men for hvilken mening der ligger bag 

udtalelserne fra den primære empiri, findes hermeneutikken derfor mere givende. Denne mening 

bag er yderligere en vigtig faktor i problemstillingen, da målgruppen ofte ikke selv ved, hvad deres 

bevæggrunde er. Derfor er meningen bag endnu vigtigere, idet en udtalelse kan betyde mere end 

den i første omgang ser ud til at betyde. Yderligere fokuserer diskursteorien også på især sociale 

relationer, og da der i denne afhandling primært anvendes enkeltinterviews og selvom informan-

terne spørges ind til sociale relation, er disse ikke afhandlingens hovedfokus og denne position ikke 

passende, da fokusgruppeinterviews bedre ville kunne afdække påvirkninger af disse sociale relati-

oner (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 214).  

 

Indsamlingsmetode af empiri  

Afhandlingens indsamling af empiri er delt op i fire metoder og udgøres af et indledende research-

spørgeskema, fire kvalitative pilotinterviews, fem kvalitative interviews samt et afsluttende spørge-

skema. I alle indsamlingsmetoder er informanter og respondenter anonyme og hverken deres navne 

eller adresser indsamles. Dog er deres identitet kendt af forskerne, men for alle andreforbliver disse 

informanter anonyme, i håb om at de i både interviews og spørgeskemaer svarer ærligt uden frygt 



 21  

for at blive hængt op på deres udtalelser. Alle delene i indsamlingen har gensidig indflydelse idet de 

alle skaber et grundlag samt en ny forforståelse, der løbende skaber ny forståelse for problemstil-

lingen.   

 

Researchspørgeskemat  

Researchspørgeskemaet (Bilag 1), havde til formål at skabe et overblik over problemfeltets forskel-

lige aspekter, samt at give en indledende viden og indblik i denne problemstilling. Spørgeskemaet 

anses derfor udelukkende som værende en del af den indledende research. Formålet med spørge-

skemaet er netop denne forforståelse, der gør det muligt at danne et informativt grundlag for her-

med at anvende denne til at strukturere de dybdegående kvalitative interviews, der senere indsam-

les.  

Spørgeskemaet er indsamlet gennem Google Analyse, som surveyredskab. Indsamlingsmetoden an-

vender i sin form en induktiv undersøgelsestilgang, der netop blev valgt for at få et så nuanceret 

svar som muligt og derved et bedre indblik i problemstillingen.  

Respondenterne er udvalgt ud fra den afgrænsede målgruppe fra problemformuleringen. Målgrup-

pen er i denne indsamling den, der indeholdt både dem, der ikke har taget stilling, dem der har taget 

stilling og dem der har registreret sig og ikke har registreret sig. Først efterfølgende blev målgruppen 

yderligere afgrænset. Respondenterne er herefter udvalgt herefter gennem tilfældig udvælgelse. 

Spørgeskemaet er eksponeret til målgruppen ved hjælp af opslag på sociale medier og responden-

terne udgør derfor de i alt 284 personer, der tog sig tid til at svare, hvoraf 220 af dem var kvinder 

og var 64 mænd. Alle respondenter var i alderen 18-29. Ideelt set vil fordelingen og udvælgelsen af 

disse respondenter danne et repræsentativt grundlag for populationen af de 18-29årige, men i 

denne forbindelse er der gjort tanker om det selektionsbias, der uundgåeligt har været til stede i 

denne sammenhæng. Både geografisk, aldersmæssigt samt med hensyn til køn, er der en skævhed 

i den endelige respondentgruppe. For denne afhandling er det dog vurderet at denne skævhed ikke 

er af væsentlig betydning, da formålet med undersøgelsen netop er et indblik i problemstillingen og 

en del af research om denne. Dog er der stadig gjort disse tanker om at repræsentere populationen 

i forbindelse med at få et nuanceret billede af problemstillingen. 
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For at kunne indsamle nuancerede svar fra respondenterne anvender spørgeskemaet hovedsageligt 

åbne svarmuligheder. På denne måde har respondenterne mulighed for selv at forme deres svar, 

hvilket giver mulighed for at indsamle flere nuancerede svar og disse vil give et overordnet indblik i 

problemstillingen. Spørgeskemaet indledes med en kort introduktion til emnet, undersøgelsesfor-

men samt hvilken kontekst svarene skal bruges i. Dette er gjort for at besvare eventuelle tvivls-

spørgsmål hos respondenterne. Det tydeliggøres ligeledes her, at spørgeskemaet er anonymt, for 

at sikre at ingen vælger det fra på denne baggrund. Spørgeskemaet anvender som nævnt hovedsa-

geligt åbne spørgsmål, kombineret med få lukkede spørgsmål med pre-definerede svarkategorier. 

De lukkede spørgsmål er anvendt, hvor svarmulighederne er begrænset og derfor kan være udtøm-

mende eller hvor de ikke er anset som væsentlige at nuancere yderligere. De forskellige spørgety-

per, der anvendes i spørgeskemaet, er både faktuelle, kognitive samt holdningsmæssige spørgsmål 

(Harboe, 2011, s. 88). De faktuelle spørgsmål har til formål at få indblik i respondentens status og 

grundlæggende informationer (Harboe, 2011, s. 88), og er ligeledes de spørgsmål, der er blevet an-

vendt pre-definerede svarmuligheder til. De kognitive spørgsmål og holdningsmæssige spørgsmål 

(Harboe, 2011, s. 88), er anvendt til at få svar på de spørgsmål, der er af mere nuanceret karakter, 

og kræver mere uddybede svar. Løbende anvendes der yderligere både direkte og indirekte spørgs-

mål. Det er forsøgt at holde spørgsmålene korte og præcise og uden indforstået ’organdonations-

jargon’, der kan skabe usikkerhed om betydningen. Ydermere er rækkefølgen af spørgsmål placeret 

således at de lette faktuelle spørgsmål er placeret i begyndelsen. Dette er gjort for at give respon-

denten en let begyndelse, for hurtigt at lede videre til de mere brugbare kognitive samt holdnings-

mæssige spørgsmål. Alle spørgsmål er obligatoriske og kræver et svar eller mindst et tegn i tekst-

boksen, før respondenten kan gå videre. Da alle svar er obligatoriske, er spørgeskemaet designet 

således at bestemte svar udelukker nogle af de efterfølgende spørgsmål, således at kun de spørgs-

mål, der er relevante for hver enkelt respondent skal besvares af denne respondent.  

 

Kritik  

Spørgeskemaet er som kvantitativ indsamlingsmetode og er derfor ikke en relevant metode til at 

kunne besvare den kvalitative problemstilling som denne afhandling tager udgangspunkt i (Ander-

sen, 2013, s. 84). Dette skyldes blandt andet, at spørgeskemaet ikke tillader opfølgende spørgsmål 

og en dybdegående tilgang. Da formålet med afhandlingen ikke er et overfladisk generaliser- og 



 23  

kvantificerbart resultat, men derimod en dybdegående kvalitativ indsigt i hvilke barrierer der stop-

per de 18-29årige fra at registrere sig i Donorregistret, anvendes spørgeskemaet derfor blot som en 

overfladisk begyndende forforståelse af problemstillingen og anvendes ligeledes heller ikke yderli-

gere til besvarelsen af problemformuleringen.  

 

Pilotinterviews  

Pilotinterviewene er primært udført som en øvelse i interviewteknik samt interviewguide, men er 

efterfølgende yderligere anvendt til en overfladisk forforståelse samt som inspiration til udformnin-

gen af en interviewguide i de efterfølgende kvalitative interviews. Pilotinterviewene anvender lige-

som researchspørgeskemaet, en induktiv undersøgelsestilgang, men hvor principperne for det 

semi-struktureret interview her ligger rammerne for metoden (Kvale & Brinkmann, 2015). Infor-

manterne til pilotinterviewene er udvalgt gennem tilfældig udvælgelse, hvor to kvinder og to unge 

mænd blev udvalgt. Disse informanter var både nogle som havde registreret sig og nogle som ikke 

havde registreret sig. Til pilotinterviewene er der anvendt en vis forforståelse fra gennemlæst litte-

ratur om emnet samt fra researchspørgeskemaet som inspiration til udformningen af interview-

guiden, der blev udformet forud for interviewsituationen (Bilag 2). Interviewguiden anvender både 

direkte og indirekte spørgsmål og havde et overfladisk fokus med forskningsspørgsmål. Disse 

spørgsmål var rettet mod informanternes viden om organdonation, hvor informanterne havde 

denne viden fra, deres egen holdning til organdonation samt om informanterne var registrerede og 

endeligt om informanterne havde nogen idé til hvordan man kunne løse problemstillingen (Bilag 2). 

Formålet var her både en øvelse i at sikre en god interviewguide samt yderligere at øve interview-

teknikken ved at stille opfølgende spørgsmål samtidig med, at emnerne fra interviewguiden til en 

vis grad skulle besvares. Dette skulle blandt andet gøres ved at intervieweren både stiller opføl-

gende spørgsmål på baggrund af informantens svar og samtidig forsøge at holde sig så neutral som 

muligt i dialogen og derfor ikke konkluderer på informantens vegne, men holde sig til åbne spørgs-

mål som informanten herefter svarer på.   

 

Kritik 

Pilotinterviewene viste sig at være en god øvelse, da interviewguiden var for kort og uspecificeret 

og interviewerne derfor ikke kunne holde interviewet kørende i mere end 8-10 minutter, hvilket 
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ikke gav de dybdegående gennemtænkte svar, problemstillingen kræver. Derudover havde inter-

viewerne undervurderet vigtigheden i opfølgende spørgsmål, og den teknik, der ligger bag at stille 

disse vigtige opfølgende spørgsmål. Det vurderedes derfor også efterfølgende, at der var blevet gået 

for hurtigt videre til de næste spørgsmål. Samtidig viste det sig, at interviewteknikken for interview-

eren blev forvirrende, da denne skulle stille opfølgende spørgsmål, samtidig med at denne skulle 

holde styr på spørgsmålene i interviewguiden og holde en samtale i gang med informanten samt 

være til stede i interviewet. Yderligere blev det senere til de kvalitative forskningsinterviews valgt 

kun at fokusere på informanter som ikke har registreret sig i Donorregistret idet pilotinterviewene 

viste at disse ikke kan udtale sig om hvorfor andre ikke registrerer sig. Det kan diskuteres i hvor høj 

grad disse fund var værdifulde i forhold til ressourcerne der blev brugt til interviewene, men reflek-

sionerne over processen viste sig alligevel værdifuld til den senere empiriindsamling.  

 

Kvalitative interviews 

De kvalitative interviews er den bærende empiri for problemstillingen, der med informanternes ud-

talelser bruges til videre dybdegående analyse af de barrierer, der stopper de unge 18-29årige fra 

at registrere sig i Donorregistret. Disse kvalitative interviews anvender ligeledes en induktiv strategi, 

der med principperne fra det semistruktureret forskningsinterview ligger den metodiske ramme 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 177). Denne strategi er valgt så forskeren kan forholde sig så åben og 

uvidende som muligt og herved måske opdage nye dimensioner af forskningsemnet, der kan skabe 

en ny forståelse. Informanterne er udvalgt på baggrund af hvem, der svarede på det opsøgende 

opslag, der blev slået op på sociale medier, herunder Facebook og LinkedIn. Af dem, der vendte 

tilbage på opslagene, blev informanterne udvalgt på baggrund af alder, køn og med fokus på at disse 

ikke havde registreret sig i Donorregistret. Disse kriterier lå til grund for udvælgelsen i et forsøg på 

at sikre den eksterne validitet (Andersen, 2013) på bedst mulige vis. Til slut blev antallet af inter-

views afgjort hovedsageligt på baggrund af en kombination af Kvales og Brinkmanns definition om 

hvorvidt interviewene har givet en brugbar empiri til problemformuleringen og yderligere også i et 

begrænset omfang, på baggrund af ressourcer og tid (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 166). Gennem 

basale og åbne spørgsmål omkring emnet tilstræbes en åbenhed overfor fænomenet, der giver 

plads til den forståelseshorisont informanten, kommer med. Dog erkendes det ligeledes, at inter-

viewet stadig påvirkes af den forhåndsviden og forforståelse intervieweren har, da det netop er 
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bygget op omkring den. Dette stemmer overens med den hermeneutiske tolkning af forskerens 

rolle, der netop pointerer at det ikke er muligt at sætte sig selv helt udenfor sin egen forforståelse, 

men igennem dialog med informanten er målet at opnår en forståelse, der skaber mening gennem 

horisontsammensmeltning. 

 

Interviewsituationen startede med at interviewerne, inden optagelserne startede, forklarede for-

målet med interviewet til informanten og gjorde opmærksom på at denne er anonym. Yderligere 

blev informanten fortalt, at alle svar er brugbare, at man ikke kan sige noget forkert og at informan-

ten ikke skal skynde sig at svare, men gerne må tænke inden. Der blev også forklaret, at det er 

irrelevant, hvilken stilling informanten har taget til organdonation, men at det er registreringen, der 

er vigtig. Det blev ligeledes forklaret, at når er spørgsmål omhandler begrebet registrering menes 

der både registrering som, at man gerne vil være organdonor og som, at man ikke vil være organ-

donor. Yderligere blev der nævnt, at der vil komme mange spørgsmål, der minder om hinanden og 

at dette er med vilje så informanten sandsynligvis flere gange kommer til at gentage sig selv. Da 

interviewene var færdige, blev der slukket for optageren, men der foregik flere samtaler efterføl-

gende mellem informant og interviewerne. Her blev informanten blandt andet takket for dennes 

deltagelse og i denne sammenhæng spurgte fire ud af fem informanter om hvordan man tilmeldte 

sig Donorregistret og sammen dag på eget initiativ, tilmeldte disse fire informanter sig Donorregi-

stret.  

 

For at sikre de bedste forudsætninger for horisontsammensmeltning, er der fokus på at de rigtige 

spørgsmål stilles. For at sikre dette er der inden interviewet udformet en interviewguide (bilag 3). 

Denne guide er udformet ud fra generel interviewteknisk teori (Kvale & Brinkmann, 2015) samt er-

faring fra researchspørgeskemaet, pilotinterviewene og tidligere litteratur om emnet. Interviewene 

er som sagt semi-struktureret og følger derfor ikke interviewguiden slavisk, og har ligeledes mulig-

hed for at gå udover denne i forbindelse med, at intervieweren stiller dybdegående spørgsmål ud 

fra hvad informanten fortæller. Guiden er udarbejdet for at sikre et brugbart interview og inter-

viewerne får holdt fokus på de emner, der gerne skulle afdækkes i interviewet. Forskningsspørgsmål 

er først udarbejdet for at sikre overblikket over emner, der skal belyses og herunder er mere kon-

krete og nuancerede interviewspørgsmål skabt (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 187). Flere 
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forskningsspørgsmål er inspireret af litteraturen på organdonationsfeltet om at holdning, viden til 

emnet og informationskanaler er rationelle variabler (Morgan, Stephenson, Harrison, Afifi, & Long, 

2008), samt at graden af altruisme og social normativ støtte påvirker intentionen (Horton & Horton, 

1990) og at de yngre målgruppers største barrierer er at disse ikke har tænkt over organdonation 

eller er for dovne til at gøre det (Feeley & Servoss, 2005). Interviewet startes med at anvende ind-

ledende spørgsmål og såkaldte ’grandtour’ spørgsmål (McCracken, 1988) (Kvale & Brinkmann, 2015, 

s. 190), hvor der spørges ind til, hvordan informanterne ser sig selv og hvordan de vil  beskrive deres 

hverdag. Disse spørgsmål stilles i begyndelsen, fordi de giver informanterne en nemmere start, hvor 

informanterne skal fokusere på dem selv, hvem de er og hvad de laver, hvilket yderligere er et forsøg 

på at få informanter til at koncentrere sig om dem selv. På denne måde forsøges at skabe en situa-

tion, hvor informanterne kan blive trygge og vænne sig til interviewsituationen samtidig med, at det 

giver et indblik i, hvordan de ser dem selv som person. Derefter stilles der løbende både specifice-

rede og mere indirekte spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 190), dette gøres for senere at kunne 

sammenligne svarene på disse spørgsmål og se om interviewpersonen svarer anderledes, kommer 

med et andet perspektiv eller svarer mere ærligt, når de spørges indirekte end når de spørges di-

rekte. Der forsøges ligeledes at være øget fokus på de opfølgende spørgsmål, da det er disse spørgs-

mål der kan give en nuanceret og grundig beskrivelse af informanternes adfærd (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 190).  

 

Som beskrevet tidligere fandt forskerne det udfordrende under pilotinterviewene at holde fokus på 

både interviewguide, opfølgende spørgsmål samt det informanten siger. For at imødegå denne er-

farede udfordring og i forsøget på at skabe de bedste forudsætninger for brugbar empiri ved disse 

kvalitative interviews, var begge forskere nu til stede under interviewsituationen. Herved kunne den 

ene interviewer fokusere på, at temaerne i interviewguiden blev gennemgået og stille opfølgende 

spørgsmål, samtidig med at den anden interviewer blot kunne fokusere på at holde samtalen kø-

rende med informanten samt stille opfølgende spørgsmål som første interviewer ikke fik stillet. In-

terviewerne prøver så vidt muligt at holde en pause inden næste spørgsmål stilles, hvis det fornem-

mes, at informanten eventuelt har mere på hjerte eller ser tænkende ud. Derudover forsøger inter-

viewerne så vidt muligt kun at stille spørgsmål og ikke tale yderligere om egne holdninger, da inter-

viewet skal finde og belyse informantens univers og ikke interviewenes. Der stilles ligeledes nogle 
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fortolkende spørgsmål for at sikre sig at interviewerne på korrekt vis har forstået hvad informanten 

mener (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 191).  

 

Kritik 

Den største udfordring som er væsentlig at være sig bevidst ved de kvalitative enkeltinterviews, er 

som tidligere nævnt den manglende mulighed som forsker at sætte sig selv og egne for forståelser 

udenfor undersøgelsesfeltet. Derfor er der risiko for at intervieweren påvirker svarene fra informan-

ten både gennem de stillede spørgsmål og den senere fortolkning. Selvom den videnskabelige posi-

tion, hermeneutikken, siger at en horisontsammensmeltning sker med forskerens forforståelse, er 

det dog stadig vigtigt for interviewet at det er informantens univers, der kommer frem og ikke for-

skerens. Dette er forsøgt imødekommet ved at have fokus på de åbne spørgsmål, og en gennemar-

bejdet interviewguide, der sikre at flere vinkler på problemstillingen bliver belyst. Og det vurderes i 

denne sammenhæng, grundet problemstillingens art, ikke at have afgørende konsekvenser for af-

handlingens resultater.  

 

Da det er interviewerne selv, der sætter retningen, er det en teknisk ulempe at begge interviewere 

ikke har stor erfaring indenfor interviewområdet, hvilket er genkendeligt i interviewene. Der stilles 

ikke konsekvent de ønskede opfølgende spørgsmål til informanten og yderligere sker det at inter-

viewerne et par gange stiller ledende spørgsmål, der i højere grad reflekterer deres eget syn og ikke 

informanternes, hvorpå informanterne hurtigt bekræfter det ledende spørgsmål. Det er dog vurde-

ret at det overordnet set ikke er i sådan en grad, at interviewene ikke er gode nok eller brugbare 

idet det er få steder i interviewet disse ledende spørgsmål slipper ud. For ligeledes at reflektere over 

interviewteknik og vurderet denne, er hvert indsamlet interview blevet transskriberet og gennem-

læst inden et nyt interview er lavet. På denne måde har det været muligt at udvikle på spørgetek-

nikken, rette fejl og spørgsmål, der ikke gav brugbare svar undervejs i interviewprocessen. Herved 

søger forskerne at opnå en reflekteret udvikling i interviewteknikken, der også kan ses i de endelige 

interviews.  

Derudover er selve interviewsituationen ligeledes et punkt for kritik. Da man kunstigt forsøger at 

skabe en situation, hvor der skal tales som et emne, informanten måske ikke almindeligvis taler om, 

hvilket kan skabe en uvished omkring legitimiteten af informantens udtalelser. Ligeledes er det også 
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væsentligt at være opmærksom på, at når man får informanten til at svare på noget, denne ikke 

altid selv ved, kan det antages, at informanten udtaler sig på en måde der måske ikke er reel eller 

holder stik med virkeligheden. Der kan altså stilles spørgsmålstegn ved den interne validitet da der 

er risiko for, at informanterne ikke taler sandfærdigt omkring emnet (Andersen, 2013). Dette er dog 

søgt imødegået igennem opfølgende og fortolkende spørgsmål at sikre, at informanten er bevidst 

om hvad denne lige har sagt ved at få informanten til at uddybe eller sige det på en anden måde.  

 

I forhold til den eksterne validitet, kan der ligeledes rettes en kritik af den skævhed, der især er ved 

den geografiske fordeling af informanterne. Til denne indsamling er det hovedsageligt personer fra 

København og Hovedstadsområdet, der er anvendt, hvilket gør at det er sværere at tegne et retvi-

sende billede af hele målgruppen, der består af alle danske unge mellem 18-29 år. Dette er dog 

vurderet som en relativ uvæsentlig detalje i denne afhandling, da denne har fokus på en kvalitativ 

undersøgelse af de unges barrierer. Derfor er hovedformålet ikke at skabe et generaliserbart billede 

af fundene.  

 

Det afsluttende spørgeskema 

Det afsluttende spørgeskema (Bilag 9), har til formål at rangere alle de barrierer som de kvalitative 

interviews fandt frem til. Dette gøres for at finde ud af, hvilke barrierer der er de største og hermed 

hvilke barrierer der bør være mest fokus på for at kunne imødekomme disse og på sigt ændre de 

unges adfærd. Spørgeskemaet er baseret på en induktiv tilgang, der på baggrund af fundne barrierer 

fra de ovennævnte kvalitative interviews, forsøger at kvantificere denne data ved at rangere dem. 

Hermed er formålet at finde ud af om der er nogle barrierer, der stikker ud som mere relevante for 

en større gruppe, og hermed få en fornemmelse af i hvor høj grad hver barrierer fylder for respon-

denterne.  

 

Spørgeskemaet er indsamlet gennem Google Analyse, som surveyredskab og respondenterne er 

kun dem der har taget stilling og ikke registreret denne i Donorregistret. Spørgeskemaet er baseret 

på skalasvar, hvor forskellige udtalelser skal bedømmes af respondenterne som værende noget der 

i høj eller lav grad påvirker, at de ikke får registreret sig i Donorregistret (Bilag 9). Disse udtalelser 

er fundet ved at bruge citater fra kodningen af de kvalitative interviews, i håbet om at 
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respondenterne i højere grad kunne relatere til udtalelsen. Et eksempel på dette er, at der til over-

koden relevans, ikke spørges om respondenterne synes registreringen er relevant, men hvordan 

udtalelsen ”jeg har ikke travlt med at registrere mig” (Bilag 9) samt ”jeg vil hellere prioritere andre 

vigtige ting i min hverdag” (Bilag 9) er i overensstemmelse med respondentens årsag til denne ikke 

har registreret sig.  Til slut i spørgeskemaet er der et spørgsmål, der beder respondenterne om at 

rangere de mest omtalte barrierer fra de kvalitative interviews såsom ”registreringen er besværlig” 

(Bilag 9) og ”jeg mangler mere viden først” (Bilag 9) så det her tydeliggøres hvilken barrierer, der 

ifølge respondenterne er størst og fylder mest når disse skal få registreret sig i Donorregistret. De 

første spørgsmål, hvor respondenten skal vurdere i hvilken grad en udtalelse passer på, hvorfor 

respondenterne ikke har registreret sig i Donorregistret, fungerer som en mere nuanceret vurde-

ring, af, hvad deres egentlige barrierer er. Her er der flere udtalelser, der passer under den samme 

overordnede barriere. Hvorimod det sidste spørgsmål skal tegne et billede af deres endelige range-

ring af barrierer og på denne måde kan disse yderligere sammenlignes for at tjekke sammenfald.   

 

Respondenterne til spørgeskemaet er udvalgt på baggrund af den aldersgruppe denne afhandling 

allerede har afgrænset sig til, nemlig 18-29årige mænd og kvinder, der allerede har taget stilling til 

organdonation, men som ikke har fået sig registreret. Respondentgruppen består af de 96 respon-

denter, der tog sig tid til at svare, hvoraf de fleste af disse respondenter er 19-24 år (Bilag 9). At det 

kun er denne målgruppe der svarer, er sikret ved til en start at sortere alle dem fra, der enten ikke 

har taget stilling eller har registreret deres holdning i Donorregistret. Dem hvis svar, ikke faldt in-

denfor den ønskede målgruppe, røg direkte til spørgeskemaets afsluttende tak-side, og blev ikke 

eksponeret for spørgsmålene. Derudover er der yderligere sket en automatisk afgrænsning, da spør-

geskemaet er eksponeret gennem sociale medier og det hermed kun er respondenter på sociale 

medier fra og den udvalgte målgruppe, der har haft mulighed for at svare på spørgeskemaet. 

 

Kritik 

Kritikken ved at anvende et kvantitativt spørgeskema til dette formål er for det første, at forskerne 

ikke kan sikre sig at respondenterne har forstået spørgsmålene korrekt eller at disse har taget sig 

den tid det tager at tænke over om én barriere vægter mere end en anden. Da nogle af udsagnene 

fra spørgeskemaet blandt andet omhandler døden og dødens tilstand, er det ikke sikkert at 
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respondenternes egentlige holdning kommer frem, da disse svære emner ofte kræver længere tids 

betænkning end et spørgeskema kan fastholde. Derfor anvendes svarende fra de tidligere inter-

views og danner grundlag for udformningen af spørgsmålene.  

 

Det er primært tidsmæssige og ressourcemæssige prioriteringer, der ligger bag valget af spørge-

skema, og fravalget af kvalitative interviews til dette formål. Metodisk ville kvalitative interviews 

have været mere retvisende i forhold til udformningen af problemstillingen og afhandlingens form. 

Det blev dog vurderet, at grundet den relativt lille rolle, svarene fra denne indsamling udgør i af-

handlingen, kan et spørgeskema godt give et brugbart billede af, hvordan barriererne rangeres, da 

de blot bruges til en overordnet struktur for analysens anden del, nemlig løsningsforslag.  

 

Afgrænsning af indsamlingsmetode 

Der blev i første omgang overvejet at anvende fokusgruppeinterviews som supplement til de kvali-

tative enkeltinterviews for at finde ud af, hvordan der snakkes om organdonation som fænomen. 

Fokusgruppeinterviewet er et gruppeinterview, hvor formålet er at få deltagerne til at indgå i dialog 

og diskussion om et konkret emne (Andersen, 2013, s. 155). Det er altså meningen at deltagerne 

skal forholde sig til hinandens syn og holdninger. Dataindsamlingen er derfor afgrænset fra dette, 

da afhandlingen er afgrænset til at undersøge den subjektive holdning og syn på problemstillingen 

og selvom påvirkningen af social interaktion, ville være interessant for problemstillingen er fokus i 

denne afhandling på subjektets egne forklaring af årsager. Det blev derfor vurderet at en undersø-

gelse af den sociale interaktion og samtale mellem individer, ikke er relevant for at finde ud af den 

enkeltes årsag til ikke at få sig registreret i Donorregistret.  

 

Analysemetode af empiri 

Researchspørgeskemaet  

Researchspørgeskemaet blev gennemlæst relativt overfladisk til at starte med for at forstå, hvad 

respondenterne valgte at fremhæve som væsentlige ved emnet. Derudover blev det yderligere gen-

nemlæst af flere omgange, hvor indikationer viste sig, og dannede grundlag for, hvad der skulle 

undersøges yderligere. Spørgeskemaet viste, at ud af de 284 respondenter, havde de fleste (169) 

registreret sig, men det mest udspringende var, at der endda var 15 respondenter, der faktisk ikke 
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vidste om de havde registreret sig. Det vidste sig yderligere, at dem der ikke havde registreret sig i 

Donorregistret begrundede deres mangel på registrering med enten: problemer med procedure, 

dovenskab eller at de ikke har tænker over det, fordi det er for skræmmende og svært at beslutte 

sig, aldrig har hørt om det, skal vide mere og tale med deres familie om det først, er mistroiske 

overfor sundhedssystemet og et fåtal, fordi de har taget stilling på donorkort og endnu færre andel, 

fordi de ikke vil registrere sig. Samme gruppering sagde, at en af følgende ting kunne få dem til at 

registrere sig: mere information/viden, mere tid, hvis de fik taget stilling, en deadline eller penge. 

Ligeledes blev nemmere procedure, et skub fra en bekendt, tvang, bare at tage sig sammen, snak 

med familien også nævnt. Og slutteligt var der ligeledes nogle som ikke vidste, hvad der kunne få 

dem til at registrere sig i Donorregistret. Spørgeskemaer viste yderlige en interessant fund nemlig 

at 79 respondenter ikke vidste hvordan man registrerede sig i Donorregistret. Ydermere viste spør-

geskemaet at de fleste svarede at de var 18 år da de registrerede sig og næst flest var 20 år. Hos 

stort set alle respondenterne var der en positiv holdning til organdonation, hvilket bekræftes af 

tidligere forskning på emnet (Sundhedsstyrelsen, 2016). Hos den gruppe der havde registreret sig i 

Donorregistret begrundede de registreringen med, at det var det rigtige at gøre, for at hjælpe andre 

og gøre en forskel, fordi de havde taget stilling, havde tid. Nogle begrundede det ligeledes med, hvis 

de en dag selv fik brug for et organ, fordi deres forældre har fortalt dem der er vigtigt, fordi det er 

dumt at lade være, fordi det er mere bindende og praktisk end et donorkort,, fordi man blev foræl-

dre og endeligt fordi de gerne vil leve videre når man er død. Yderligere viste spørgeskemaet, at 

respondenter der havde registreret sig og derfor kender proceduren for det meste synes at denne 

er fin, nem, hurtigt og overskuelig, men en stor del mente også at det ikke har betydning når det er 

noget man aktivt selv skal gøre og derfor burde være automatisk eller obligatorisk at registrere sig, 

at den skal optimeres, den er upersonlig og at der bør være en tydeligere bekræftelse når man har 

registreret sig. I diskussionen om formodet samtykke var der en generel positiv holdning overfor 

emnet, da de fleste mente at mennesker ikke registrerede sig fordi de glemmer det, dog med nogle 

som mente det ikke var den rette måde at tilgå problematikken, og mange både for og imod formo-

det samtykke havde etiske problematikker som, at beslutningen bør være op til den enkelte og 

netop et frit valg samt at ens krop ikke automatisk bør tilhøre staten. Respondenternes holdning til 

dem der siger nej til organdonation er til dels forståelse for den enkelte, og at dette er dennes valg, 

men med mange ”men’er” om at det er egoistisk, uforståeligt og at dem der siger nej i princippet 
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ikke burde få organer selv, hvis de en dag kommer på ventelisten. Selvom viden var noget der ofte 

blev nævnt som en årsag til ikke at registrere sig i Donoregistret siger 150, altså størstedelen, at de 

ved det de har brug for at vide, og 81 at de ved lidt. Kun 44 siger de ved meget om organdonation 

og kun 15 at de ingeting ved. Dem der ved noget om organdonation siger, de har fået deres viden 

fra internettet, bekendte, heraf oftest fra forældre, nyhederne, gennem folderen når man blev 18, 

studiet, blodbanken og endeligt fra sociale medier, herunder Facebook og Instagram. De fleste kan 

ikke genkalde en kampagne for organdonation, og dem der kan, husker ikke noget konkret og faktisk 

husker de fleste at de er stødt på organdonation gennem diskussionen om formodet samtykke. Ud-

over en bedre forståelse gennem ovenstående resumé, blev dette spørgeskema ikke yderligere ana-

lyseret, da det netop blot blev en del af research processen for en bedre forforståelse for emnet.  

 

Pilotinterviews 

De fire pilotinterviews har, som beskrevet, primært fungeret som grundlag for refleksion over egen 

spørge- og interviewteknik. Interviewene blev optaget er derefter lyttet igennem for at få en for-

nemmelse af spørgeteknik, emner og generelle mangler. Herefter blev de ligeledes transskriberet, 

for at kunne at kunne skabe et bedre overblik og se yderligere fejl og mangler. Udover denne reflek-

sion er pilotinterviewene ikke anvendt yderligere i afhandlingen, og er derfor heller ikke analyseret 

yderligere.  

 

Kvalitative interviews - barrierer 

De første fem interviews, der havde til formål at undersøge barriererne for, hvorfor de unge dan-

skere mellem 18-29 år ikke får sig registreret, bliver i denne afhandling analyseret først ud fra fire 

trin, der danner grundlaget for en generel kodning. Derefter lægger denne analyse til grund for en 

yderligere fortolkning af disse koder gennem Kvale og Brinkmanns hermeneutiske meningsfortolk-

ning (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 274). Disse forskellige trin vil blive uddybet yderligere nedenfor.  

 

Første trin i den indledende analyse af interviewene var første objektive gennemlytning af inter-

viewene og i denne sammenhæng første udkast til transskriberingen. Transskriberingen er gjort så-

ledes, at der først blev transskriberet en kladde, hvorefter interviewet er gennemlyttet igen for at 

sikre at transskriberingen er gjort korrekt, og dernæst endnu en gennemlytning af interviewet 
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foretaget, hvor specielle lyde eller ansigtsudtryk er tilføjet transskriberingen. Der blev i denne for-

bindelse valgt, at en fuld transskribering var at foretrække da problemstillingen i høj grad handler 

om at finde sammenhænge, følelser samt usikkerhed, hvilket en fuld transskribering giver det bed-

ste grundlag for. Andet trin bestod af gennemlæsning af transskriptionen i sin helhed. Her sikres, at 

interviewet er korrekt skrevet. Herefter læses transskriptionen i forhold til problemformuleringen. 

Med dette menes at transskriptionen læses af flere omgange med forskellige ’briller’ på, der passer 

til problemformuleringen. Herigennem identificeres og udledes dele af interviewet, der i første om-

gang tolkes som værende væsentlige for besvarelsen af problemformuleringen. Måden dette gøres 

på er, at væsentlige og sigende citater, ord og andet markeres og indsættes i en tabel for at skabe 

overblik. Der forsøges her som fortolker, gennem en induktiv strategi, at tilstræbes åbenhed for 

hvad teksten fortæller. I det tredje trin gennemlæses alle de udvalgte citater og uddrag og gennem 

den åbne induktive kodestrategi fortolkes disse og de gældende underkoder markeres. Her analy-

seres der et lag dybere, hvor der gennem en yderligere fortolkning findes den mest væsentlige del 

af citatet, som kaldes underkoder. I det fjerdetrin begynder et mønster at tegne sig blandt de fundne 

underkoder. Med dette menes at, der begynder at kunne vise sig nogle centrale temaer og katego-

rier, der kan samle underkoderne i såkaldte overkoder. Disse overkoder findes ved at underkoderne 

samles og flyttes til mere generelle overkoder, der rummer mere end de meget specifikke underko-

der. Dette er en dynamisk og vekslende proces mellem den empiriske data og den forforståelse 

samt forståelseshorisont, der er udspringer af den forhåndsviden der er opnået gennem undersø-

gelsen af emnet. Til sidst er der i denne del af analysen fem overkoder tilbage, her er det: registre-

ring, relevans, viden, følelser og irrationalitet. Disse fem overkoder dækker over en lang række un-

derkoder. Et eksempel på, hvordan denne del af analysen har taget form er illustreret i Tabel 1 ne-

denfor.  
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Tabel 1: Tabel over kodningsmetode 

Citat Underkode  Overkode 

”Det er nok bare, pff, hverdagens ruti-
ner. Fordi man får bare ikke lige sat sig 
ned og gjort de ting af sig selv, med-
mindre man lige en dag har skide god 
tid eller kommer på det. Det er jo så-
dan, jeg føler bare det er sådan noget 
man lige glemmer” 

- Informant 3 

Man får bare ikke sat sig ned 
og gjort de ting af sig selv 

Registreringen 

”Igen er det noget der sker engang når 
jeg bliver meget ældre og grå, det er 
ikke noget jeg rigtig bruger så meget 
tid at tænke på nu” 

- Informant 2 

Noget der sker engang når 
jeg bliver meget ældre  

Relevans 

”Det vidste jeg faktisk ikke. Det vidste 
jeg ikke. Det er jo igen det der, det er 
ikke noget jeg rigtig har hørt eller noget 
som helst. Ikke noget jeg rigtig har vi-
den om at det overhovedet fandtes. Jeg 
vidste godt at man kunne give sine or-
gandonor, men jeg vidste ikke at der 
var et eller andet register man kunne 
melde sig ind på for at blive det”  

- Informant 2 

Ikke viden om at det overho-
vedet fandtes 

Viden 

”Måske er der noget sørgeligt gemt bag 
det? Måske er det noget sådan på en 
eller anden måde negativt at skulle 
tænke på sin egen død, eller bortgang” 

- Informant 1 

Sørgeligt bag det Negative følelser 

”Man ved ikke sådan, hvordan man ta-
ger jo stilling til noget, hvor man ikke 
ved hvad man er. Fordi man ikke har 
prøvet at være død (…) og om man kan 
mærke noget. Det ved vi jo godt man 
ikke kan, men stadig. Der er jo ikke no-
gen der har prøvet det” 

- Informant 4 

Det ved vi jo godt man ikke 
kan, men stadig 

Irrationalitet 
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Disse overkoder skaber analysens fem nøglepunkter: registreringen, relevans, viden, negative følel-

ser og irrationalitet (Tabel 1), der danner rammen og strukturen for analysen. Interviewene blev 

herefter gennemlæst igen med fokus på disse. Og med udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns beskri-

velse af hermeneutisk meningsfortolkning, analyseres interviewene ud fra de tre kontekster: selv-

forståelse, kritisk commonsense forståelse og teoretisk forståelse (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 279). 

Selvforståelse skal ses som en tolkning, der ser på hvad informanten siger, og trækker en fortolkning 

ud af denne udtalelse. Altså hvad fortolkeren mener at informanten siger om sig selv. Dette anven-

des i afhandlingen til at nuancere billedet af, hvorfor det er at informanterne selv mener de ikke får 

registreret deres holdning til organdonation. Ved at se på, hvordan informanterne beskriver dem 

selv og situationen, kan der opnås et billede af, hvad de selv mener problemet er. Den kritiske com-

monsense forståelse er, hvor det informanten siger bredes en anelse ud over den konkrete udta-

lelse. Her er det muligt som fortolker at fortolke en større forståelse ud fra hvad individet siger 

(Kvale & Brinkmann, 2015). I denne afhandling gøres dette i et forsøg på at kunne se ud over citatet, 

og sammenfatte nogle konkrete barrierer, der eksisterer i beslutningsprocessen. Den teoretiske for-

ståelse er en måde, hvorpå det konkrete citat sagt af informanten kan holdes op mod teorien, og 

muliggøre at belyse mere generelt på udtalelserne med afsæt i teorien. Teorien er med til at under-

bygge informanternes udtalelser samtidig med at det er med til at belyse kompleksiteten i problem-

stillingen, da teorien samtidig er med til at stille sig kritisk overfor disse udtalelser, hvilket primært 

vil udbredes i diskussionsafsnittet i denne afhandling.  

 

Kvalitative interviews – løsningsorienteret  

Til andel del af analysen blev der igen udført en nært- og dybdegående analyse af de føromtalte 

kvalitative interviews. Med ’nye briller’ på blev transskriptionerne gennemlæst endnu en gang med 

fokus på de udtalelser, der enten direkte eller indirekte kommer ind på eventuelle løsningsforslag 

på de fundne barrierer.  

 

Igennem flere gennemlæsninger blev en lang række citater udvalgt, til at underbygge hvilke løsnin-

ger der kunne være en måde at nedbryde nogle af barrierene. Disse citater blev derefter sat op imod 

de barrierer, der gennem det afsluttende spørgeskema var blevet rangeret som værende de mest 
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væsentlige. Disse udtalelser bliver ligeledes set igennem de tre fortolkningsniveauer selvforståelse, 

kritisk commonsense forståelse samt teoretisk forståelse, i det omfang det er vurderet at give me-

ning. På denne måde vil informanternes egne tanker og udtalelser være i fokus i den løsningsorien-

terede del, men med både et kritisk og teoretisk fundament, der giver et nuanceret billede af disse 

potentielle løsninger.  

 

Kritik  

Kritikken til kvalitative interviews som analysemetode er, at når dataene kategoriseres kan man ri-

sikere at tabe data og lægge for meget forforståelse og fortolkning, og derved se mønstre, der ikke 

nødvendigvis er der. Det er derfor vigtigt hele tiden at holde overkoderne og resultaterne op med 

de originale citater for at forsøge at undgå at der er blevet lagt for meget forståelse over noget 

simpelt. Alle tre kontekster anvendes altså til at belyse problemstillingen fra tre forskellige perspek-

tiver, og derved give et mere nuanceret svar på problemformuleringen, hvor både selvforståelse og 

kritisk commonsense forståelsen giver en fortolkning og herefter holdes op mod teorien på feltet.   

 

Det afsluttende spørgeskema 

Det afsluttende spørgeskema havde til formål at rangere de føromtalte barrierer på baggrund af, 

hvad der fyldte mest for respondenterne af spørgeskemaet. Spørgeskemaets svar blev automatisk 

analyseret via det fastlagte software i Google Analyse, der selv omdanner hyppigheden i de fastsatte 

svarkategorier til grafer samt nummereringer (Bilag 9).  Disse grafer og nummereringer er derfor set 

på og dem der er nævnt flest gange er udvalgt som fire vigtige barrierer. Der er ikke yderligere blevet 

analyseret på resultatet, da det blot anvendes som billede på, hvilke barrierer, der er af størst be-

tydning.   

 

Kritik 

Den overfladiske fortolkning, der er gjort af resultaterne fra spørgeskemaet, skaber en usikkerhed i 

forbindelse med den tidligere nævne kritik af metoden. Der er i denne sammenhæng en usikkerhed 

i hvorvidt det endelige resultat er valid, da grundpræmissen for besvarelserne, altså respondenter-

nes forståelse af spørgsmålene, ikke med sikkerhed er opnået eller kan tjekkes Yderligere er denne 
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kvantitative metode til diskussion for afhandlingen, da denne ikke forsøger at skabe et generaliser-

bart billede af problemstillingen, men derimod få alle nuancer med i en dybdegående analyse.  

 

Teoretisk baggrund 

I dette afsnit præsenteres flere forskellige teorier, der vil blive anvendt i afhandlingens analyse til at 

bakke informanternes udtalelser op eller belyse dem med et kritisk perspektiv. Her vil de teorier, 

der vurderes at have en væsentlig rolle i forståelsen af barrierene samt løsningsforslagene blive 

forklaret og derefter løbende anvendt i analysen.  

 

Institutionelle perspektiv 

Sociale strukturerer 

En væsentlig teori, der anvendes til at forstå kompleksiteten af problemstillingen og de til tider 

modsatrettede udtalelser informanterne kommer med, er de tre sociale strukturer, der er en del af 

det institutionelle perspektiv. I denne afhandling benyttes teorien om disse strukturer til at belyse 

hvilke institutioner, der hersker i det verdensbillede informanter giver udtryk for, og hvilken indfly-

delse dette har på problemstillingen. Der bliver taget udgangspunkt i Peter Kjærs beskrivelse af, 

hvordan institutioner kan forstås som en af de tre sociale strukturer: regulative, normative og kog-

nitive strukturer (Kjær, 2006). Hvor de regulative strukturer dækker over de ydre regler, der former 

adfærd ved at tvinge borgerne til at gøre eller undlade at gøre bestemte ting, og hvor regelbrug 

sanktioneres med straf (Kjær, 2006, s. 196). De normative strukturer er de uformelle regler, der 

hersker i et samfund og som bunder i en fælles overbevisning om, hvad der er det rigtige at gøre. 

En fælles moral. Sanktionen ved regelbrud er i denne sammenhæng eksklusion af fællesskabet samt 

skyldfølelse (Kjær, 2006, s. 197). Til slut definerer han de kognitive strukturer, som tager form som 

den helt grundlæggende viden og erkendelse, der kommer til udtryk gennem individers verdensbil-

lede. Den institutionelle påvirkning udstyrer her individer med en erkendelse af verden, der ube-

vidst skaber et selv- og verdensbillede. Sanktionen for at skille sig ud her, og ikke leve op til dette er 

en stempling som ufornuftig og uansvarlig (Kjær, 2006, s. 198). Alle tre perspektiver er væsentlige 

perspektiver til at forstå den institutionelle kontekst for organdonation som fænomen. Der vil dog 

hovedsageligt være fokus på de regulative og normative strukturer.  
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Kjær beskriver ligeledes forskellige måder hvorpå man kan agere i forhold til disse institutionelle 

omgivelser. Blandt andet nævner han tre måder det kan være muligt at påvirke det institutionelle 

miljø. Først er der det han kalder meningsdannelse, der handler om at påvirke omgivelsernes opfat-

telse af problemet og hvad der er legitim adfærd. Herved søges der at tage del i meningsdannelsen, 

der finder sted i samfundet. Derudover er det muligt at forsøge at tage del i institutionsdannelsen, 

igennem fælles institutionelle arrangementer. Herved kan der gennem samarbejde på tværs af or-

ganisationer og andre meningsdannere skabes en handlingsplan, der kan fremme det ønskede in-

stitutionelle miljø. Til slut nævner Kjær muligheden for politisk indflydelse, hvor man forsøger at få 

indflydelse på blandt andet lovgivningsprocessen, som en måde at skabe indflydelse på de sociale 

strukturer, der hersker i samfundet. Grundlæggende mener han her at en strukturel ændring er 

afhængig af den gensidige påvirkning og feedback, der er imellem aktører og institutioner.  

 

Formelle og uformelle institutioner  

En anden teori inden for det institutionelle perspektiv, der er med til at forstå kompleksiteten af 

problemstillingen er Douglas Norths syn på formelle og uformelle institutioner. North mener, at det 

er væsentligt at sondre mellem de formelle begrænsninger, der sættes for individer, og de mere 

uformelle konventioner og adfærdskoder, der hersker i samfundet (North, 1991, s. 4). Norths pointe 

er, at institutioner reducerer usikkerhed ved at eksistere som en guideline for adfærd, der struktu-

rerer hverdagen. Og at disse institutioner er gensidigt afhængige af hinanden, da der helst skal være 

overensstemmelse mellem de formelle og uformelle institutioner, for at effekten af dem skal være 

at betydning. Derudover understreger han at institutionel forandring er en kompliceret proces, hvor 

institutioner både kan skabes (for eksempel ved lovændring) og selvudvikle over tid.  

I denne afhandling er det hovedsageligt Norths syn på de formelle og uformelle institutioner og 

deres påvirkning af især løsningsmulighederne der er til problemstillingen, der anvendes.  

 

Kommunikationsteoretisk perspektiv 

Kommunikationsprocessens grundmodel  

Sepstrup og Øe fremlægger en grundmodel for, hvordan en kommunikationsproces helst skal for-

løbe for at opnå den ønskede effekt (Sepstrup & Øe, 2010). Denne model har seks hoveddele, hvor 
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hvert stadie leder op til hinanden i kommunikationsprocessen. Det betyder at hvis for eksempel 

modtageren mister interessen i et af stadierne, stopper kommunikationsprocessen og den tilsigtede 

effekt opnås ikke før alle stadier er nået. Disse stadier omtales som (1) eksponering, (2) indledende 

opmærksomhed, (3) fortsat opmærksomhed, (4) forståelse, (5) erindring og (6) effekter (Sepstrup 

& Øe, 2010, s. 147).  Den første, eksponeringen, er når en modtager kommer i sanseposition (ek-

sponeres) af afsenderens kommunikationsprodukt. Eksponeringen dækker, ifølge Sepstrup og Øe, 

ikke en vakt opmærksomhed hos modtageren, men er en nødvendig betingelse for afsenderen for 

overhovedet at møde modtageren. Eksponering er derfor ikke tilstrækkelig nok i sig selv. Her kom-

mer opmærksomheden ind i billedet. Opmærksomheden kan komme af eksponeringen og starter i 

en indledende form, hvilket er en kortvarig proces, hvor en modtager bemærker et eller flere ele-

menter i et kommunikationsprodukt og danner sig en opfattelse der leder videre til en fortsat op-

mærksomhed. Denne er en fastholdelse af den indledende opmærksomhed, og er en form for be-

arbejdning af informationen fra afsenderen. Både indledende og fortsat opmærksomhed medfører 

en forståelse af informationen. Denne forståelse har kun betydning, hvis den erindres i en vis tid af 

modtageren, men da erindring er selektiv, er dette vanskeligt at måle. Men ofte er de opsatte mål 

for erindring, at modtager kan genkende kommunikationsproduktet. Til genkendelse af kommuni-

kationsproduktet hjælper også repetition eller oplevet relevans, da dette øger erindring. Effekter af 

kommunikationsprocessen kan være kognitive, affektive eller konnotative effekter og skabe en æn-

dring hos modtageren der sker enten efter kort eller lang tid og disse kan yderligere være både 

utilsigtede eller tilsigtede effekter (Sepstrup & Øe, 2010). 

 

Eksponeringen kan ske indenfor modtagerens normale mediebrug, altså indenfor modtagerens fa-

ste mediemønster, eller udenfor normalt mediebrug. Yderligere kan opmærksomheden fra medie-

forbruget enten være aktiv og noget som modtageren direkte søger eller holde øje med eller den 

kan være passiv og noget som dukker op idet man søger efter noget andet. At møde modtageren 

indenfor dens normale mediebrug og ved passiv opmærksomhed, kræver mindst arbejde for mod-

tageren og giver en god informationsværdi (Sepstrup & Øe, 2010, s. 160).  

 

Vigtigt for eksponering, opmærksomhed, forståelse og erindring er selve modtageren. Her nævnes 

fem træk ved modtageren der påvirker disse tre.. (1) modtagerens livssituation (Sepstrup & Øe, 
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2010, s. 164), hvilket inkluderer erfaring, viden, interesser, uddannelse samt psykologiske karakter-

træk med mere og påvirker hvilke emner modtager sætter på din dagsorden. (2) Relevansopfattelse 

(Sepstrup & Øe, 2010, s. 166), der påvirker modtagerens opfattelse af informationen og er baseret 

på om mediet, emnet, og udformningen af modtageren findes relevant. (3) Informationsbehov 

(Sepstrup & Øe, 2010, s. 173) er vigtig for fortsat opmærksomhed og opstår når modtageren vil vide 

mere om emnet. Det subjektive informationsbehov forudsætter, at der først eksisterer en relevans 

ved emnet. (4) Informationsomkostning (Sepstrup & Øe, 2010, s. 177) er modtagerens besvær med 

at få og anvende et bestemt kommunikationsprodukt. Denne omkostning er subjektiv for hver mod-

tager og kan være penge, tid, udsættelse af beslutning, psykiske ressourcer med mere. Det er her 

vigtigt at afsender reducerer omkostningerne mest muligt. (5) Informationsværdi (Sepstrup & Øe, 

2010, s. 178) er modtagerens udbytte af kommunikationsproduktet, denne er ligeledes subjektiv. 

Modtagerens forventede informationsværdi påvirker oplevelse af emne og formidlingsrelevans 

samt forståelig og troværdighed. Det er her vigtigt at modtager oplever den størst mulig værdi ved 

kommunikationsproduktet. 

 

Appelformer 

Appelformer er vigtig for udformningen af et budskab,  hvorvidt det er hensigtsmæssigt og om af-

tageren opnår det tilsigtede resultat (Sepstrup & Øe, 2010, s. 270). Appelformerne vedrører både 

skrift og tale. For at et budskab er retorisk vellykket har det formået at skabe forståelse, relevans og 

den ønskede effekt hos modtager. Retorikken har tre appelformer, logos patos og etos (Jørgensen, 

2003). Disse kan enten hver for sig eller sammen styre budskabets indhold og udformning. Logos 

omhandler hvad der siges i et budskab, altså indholdet og appellerer til fornuften (Sepstrup & Øe, 

2010). Patos omhandler, hvordan det siges, altså hvordan det udformes og appellerer til modtage-

rens følelser, og endeligt omhandler etos hvem, der siger det, altså kommunikatoren, der appellerer 

til afsenderens troværdighed (Sepstrup & Øe, 2010, s. 271).  

 

Adfærdsteori  

System 1 og system 2  

Indenfor adfærdsteorien tages der blandt andet udgangspunkt i teorien om det menneskelige dua-

listiske tankesystem. Der findes mange beskrivelser og teorier, der alle tager udgangspunkt i, at 



 41  

mennesket har to tankegange, der har indflydelse på menneskets adfærd. Overordnet set inddeles 

de to systemer i de kognitive processer, der er hurtige, automatiske og ubevidste og de processer 

der er langsomme, bevidste og intentionelle (Evans, 2008). Disse to typer af systemer af tankemåder 

er blevet beskrevet på mange måder og kaldt forskelligt. I denne afhandling vil der blive taget ud-

gangspunkt i system 1 og system 2 tankegangen, både Kahneman (2011) og Evans (2008) beskriver 

deres udlægning på baggrund af. Her defineres system 1 som de tanker, der ubevidst, hurtigt og 

automatisk gøres. Her er der ingen eller lille kontrol over tankemønsteret og den efterfølgende ad-

færd. Hvorimod system 2 defineres som det mere krævende tankesystem, der er i modsætning til 

system 1, er de bevidste og langsommelige tanker, der kræver en indsats og koncentration 

(Kahneman, 2011, s. 20). Kahnemans pointe er, at mennesker identificerer sig med sit system 2, 

men langt fra altid er i stand til at lade system 2 være det styrende system. Med dette menes, at 

hvis beslutninger og handlinger bunder i en system 2 tankegang vil det kræve mere af individet, og 

det er derfor ikke sikkert den ønskede beslutning bliver taget, eller den ønskede handling bliver 

udført.  

 

Self-determination-teori 

I selvreguleringssteorien eksisterer forskellige former for motivation (Christensen, 2013, s. 61). Den 

interne motivation kommer indefra individet og fra selve processen ved at denne udfører arbejdet. 

Yderligere gøres denne interne motivation derfor lystbetonet og andre foruden individet selv, kan 

ikke pådutte individet at udføre arbejdet, altså selve aktiviteten er i sig selv belønningen 

(Christensen, 2013, s. 62). Den eksterne motivation er modsat den interne motivation afhængig af 

en form for belønning, som andre har lovet individet. Dette kunne for eksempel være en økonomisk 

belønning (Christensen, 2013, s. 62).   

 
 
Model om villigheden til at donere  

Horton & Horton (1991) har udformet en model, der gennem em variabler, beskriver individers vil-

lighed til at donere sine organer. Deres udgangspunkt var, at beslutningen om at lade sig registrere 

som organdonor er grundlagt på et stærkt kognitivt fundament, der følger den klassiske læringshie-

rarki. Her går beslutningsprocessen fra kognitiv til affektiv til adfærd (Horton & Patricia Horton, 

1991). Hovedpointen i denne model er altså, at en persons kognitive grundlag, her de 



 42  

grundlæggende værdier og viden om organdonation, skaber denne persons affektive vurdering, 

altså dennes holdning til at donere sine organer. Hvilket skaber en grad af villighed, som i sidste 

ende, hvis denne villighed er høj nok ender ud i en adfærd, hvor denne person registrer sig (Horton 

& Patricia Horton, 1991). Forskningen her tog udgangspunkt i, at den endelige adfærd skulle være 

at signere et donorkort og have dette på sig. Dette sidestilles i denne afhandling med at lade sig 

registrere i Donorregistret.  

 

Empirisk analyse 

Afhandlingens empiriske analyse opdeles i tre dele. Første del fokuserer på data fra de kvalitative 

interviews ved at finde de gældende barrierer, der eksisterer i informanternes udtalelser. Dette gø-

res ved at anvende den hermeneutiske meningsforståelse beskrevet i Steiner Kvale og Svend Brink-

manns bog Interview (2015). Her analyseres de kvalitative interviews ud fra en selvforståelses, kri-

tisk commonsense-forståelses samt en teoretisk forståelseskontekst (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

237-239). Hvor selvforståelse indeholder forskernes fortolkning af, hvad det er informanterne siger 

om sig selv, i de udvalgte citater. Altså hvordan deres udtaleser fortolkes som deres egen selvfor-

ståelse. Den kritiske commonsense forståelse er en kontekst, hvorfra fortolkerne går ud over det 

sagte, og her sættes informanternes udtalelser i en bredere forståelsesramme. Her er der mulighed 

for at forskerne kan stille sig en smule kritiske overfor det sagte, og se hvad udtalelserne egentlig 

kan tolkes som i en bredere kontekst (Kvale & Brinkmann, 2015). Til slut holdes udtalelserne op 

imod teorien, der både kan fungere som belæg for udtalelsen eller stille et kritisk lys på det fortol-

kede. Anden del af den empiriske analyse fokuserer på at afgrænse og rangere barrierene fra inter-

viewene for at ende op med de barrierer, der af flest respondenter ses som værende vigtigst. Tredje 

del af den empiriske analyse vil fokusere på, hvordan informanterne selv forholder sig til, hvordan 

disse barrierer kan imødegås. Dette gøres ligeledes ud fra en hermeneutisk meningsfortolkning af 

udtalelser informanterne har gjort, ligesom første del af analysen. Disse holdes udtalelser op mod 

teorien for at give et nuanceret billede af problemstillingen.  

 

Barrierer hos informanterne 

I denne første del af den empiriske analyse deles analysen af udtalelser om relevante barrierer hos 

informanterne op i de fem overkoder der udsprang fra kodningen af de kvalitative interviews, der 
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blev beskrevet i metodeafsnittet. Disse overkoder:  registrerengen, relevans, viden, negative følel-

ser og irrationalitet anvendes derfor som overordnede temaer, der analyseres og herigennem bre-

des ud via den hermeneutiske meningsfortolkning.  

 

Registreringen 

Den første overkode, der udsprang af kodningen af de fire interviews, er den der kaldes ’registre-

ring’. Denne overkode indeholder underkoder, der omhandler forståelse, syn og forventning til re-

gistreringsproceduren samt selve handlingen det kræver af informanten når denne lader sig regi-

strere i Donorregistret. Det interessante ved denne overkode er de mange modsatrettede udtalelser 

flere af informanterne gør sig, samt den gennemgående urigtige viden og forventning til, hvad der 

skal til for at registrere sig i Donorregistret, som informanterne udtaler sig om.  

  

Manglende og ukorrekt viden omkring selve proceduren for registrering i Donorregistret er en stor 

barriere for især tre af informanterne. Det nævnes af alle informanterne, at de ikke kender til pro-

ceduren og ikke ved hvordan det fungerer. Informant 2 udtaler endda om Donorregistret ”(…) Det 

er ikke noget jeg rigtigt har hørt eller har haft noget som helst, ikke noget jeg rigtigt har viden om 

at det overhovedet fandtes. Jeg vidste godt at man kunne give sine organer, men jeg vidste ikke at 

der var et eller andet register man kunne melde sig ind på for at blive det.” (Bilag 5). Denne udtalelse 

fortolkes i selvforståelseskonteksten som, at informanten ser sig selv som meget udvidende om-

kring emnet. At udtale at han aldrig har kendt til at Donorregistret findes, og at det kræver en form 

for registrering for at blive organdonor, ses her som et udtryk for at han ikke mener, at han har mødt 

informationen nogen steder. Han udviser ikke større ansvarsfølelse for ikke at have opnået denne 

viden, men konstaterer blot at det ikke er noget han ved. At han i samme udtalelse udviser en meget 

overfladisk viden om organdonation generelt og egentlig blot giver udtryk for at vide at det findes, 

tolkes som at han på baggrund af viden aldrig har givet sig tid til at tænke over problematikken. For 

at kunne genkalde emnet, men samtidig ikke vide, at der findes et Donorregister tolkes som, at han 

ikke ser sig selv som en der behøver at tage stilling til det. For at brede denne udtalelse en smule 

mere ud, kan denne udtalelse i en kritisk commonsense forståelse ses som om, at det han egentlig 

siger er at der generelt set ikke bliver gjort nok opmærksom på emnet, i hvert fald ikke overfor 

målgruppen, der her er tale om. At en ung mand bosiddende i København, kan være i tvivl om 
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hvorvidt der findes et Donorregister, ses som et udtryk for at forkerte midler, kanaler samt budska-

ber har været anvendt til at skabe opmærksomhed hos de unge mellem 18-29 år. Og et udtryk for, 

at den grundlæggende kommunikationsproces for informant 2 er afsluttet før end opmærksomhe-

den er etableret og dette kan være en årsag til afsenderens mål ikke er fuldført (Sepstrup & Øe, 

2010, s. 148).  

 

Udover denne åbenlyse mangel på viden omkring eksistensen af Donorregistret giver flere af Infor-

manterne også udtryk for en urigtig og selvskabt forventning til selve registreringsproceduren. Der 

er en generel sammenhæng af udsagn hos informant 1-3, der alle giver udtryk for en forventning 

om, at proceduren er en omfattende og tidskrævende handling at lade sig registrere i Donorregi-

stret. Dette udtrykkes på trods af, at de alle ligeledes siger, at de ikke ved hvordan det egentlig 

foregår. En gennemgående misforståelse vedrørende registreringsproceduren er, hvorvidt man skal 

igennem et længere spørgeskema førend man kan registrere sig. Både informant 2 og 3 har en idé 

om, at det er netop det, der ligger til grund for ens registrering i Donorregistret. Et eksempel på 

dette er da informant 3 spørges om, hvorvidt hun har en mistanke om, at det er besværligt at lade 

sig registrere og svarer således: ”det har jeg egentligt lidt… men det tror jeg ikke det er… jeg skulle 

sidde og krydse alle de ting i min krop og så ved jeg ikke engang hvad det er for ting” (Bilag 6). Dette 

tolkes ud fra selvforståelseskonteksten som et udtryk for, at informanten egentlig har en idé om, at 

det er besværligt at registrere sig, men samtidig også at hun ved nærmere eftertanke egentlig ikke 

er så sikker på dette. Det tolkes ydermere som et billede på, at hun lader sig påvirke af kompleksi-

teten af menneskelige anatomi og organdonation generelt. Hun har en idé om, at hun skal krydse 

alle organer af i kroppen, og når nu hun ikke kender alle disse organer, så bliver det for uoverskuelig 

en afhandling at få sig registreret. Det har ligeledes afholdt hende fra at søge viden om proceduren, 

og i stedet bunder hendes opfattelse i urigtige oplysninger. Ved at stille sig kritisk overfor udtalelsen, 

og se den fra en commonsense kontekst, tolkes hendes udtalelse som et udtryk for, at kompleksi-

teten i selve transplantationen af organer som er almen kendt, gør at det er svært at forstå og skaber 

en forventning om at det er en uoverskuelig proces, der ligger bag at lade sig registrere. At urigtige 

oplysninger og selvopfundne idéer om processen ligger til grund for den manglende beslutningsta-

gen, tolkes som at det er nødvendigt at fjerne noget af den uforståenhed og kompleksitet, der as-

socieres med organdonation. For denne association overføres til beslutningsprocessen i at lade sig 
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registrere. Ud fra en teoretisk forståelseskontekst har informant 3 her lavet en mental repræsenta-

tion, der ser proceduren som besværlig. Disse mentale repræsentationskonstruktioner har til formål 

at skabe en legitim genvej til at modtage og adaptere information (Josiassen, Assaf, Woo, & Kock, 

2016). Den mentale repræsentation, der siger at det er besværligt, giver altså informant 3 mulighed 

for at se bort fra det faktum, at hun ikke har registreret sig. I stedet efterrationaliserer hun, ved at 

argumentere for at hun jo egentlig lidt har en idé om, at det er besværligt. Ifølge Karl E. Weick, er 

dette en naturlig måde for mennesker, at sørge for retrospektiv sensemaking (Cheney, Christensen, 

Zorn, & Ganesh, 2011). Herved skabes begrundelsen for hvorfor hun ikke har registreret sig på bag-

kant, og skaber på denne måde mening for hende.  

 

Informant 2 medgiver ligeledes, at han har et indtryk af, at det er en procedure, der tidsmæssigt er 

lang og kompliceret. Han får udtrykt sin skepsis omkring, hvorvidt han kommer til at prioritere sin 

tid til at få sig registreret ved at sige, at han frygter at han skal sidde med et spørgeskema, der tager 

en time at udfylde. Han får yderligere gjort klart, at hans begrundelser for sin manglende handlinger 

bunder i urigtig viden. Når adspurgt om, hvordan han synes registreringen burde være svarer han 

således: ”Noget der bare var nemt. Noget der bare lige var et kryds, et hak og en underskrift” (Bilag 

5). Dette tolkes som et eksempel på, at han drager konklusioner, der ikke har hold i virkeligheden. 

For egentlig er virkeligheden som han ønsker den. Registreringsproceduren er i virkeligheden så 

nem, som han tænkte den burde være. Men alligevel har han skabt en forestilling oppe i hovedet 

om, at et komplekst emne også har komplekse procedurer. Foldet ud og gennem et kritisk common-

sense forståelse kan dette tolkes som et udtryk for, at et komplekst emne som organdonation giver 

associationer til besværlige procedure, lange og tidskrævende spørgeskemaer og andre uoverskue-

lige tanker. Samtidig viser det ligeledes, at det der egentlig ønskes er en hurtig, nem og effektiv 

procedure. Fra en teoretisk forståelse siger informant 2 her, at hans mentale repræsentation siger 

ham, at det vil kræve at han indenfor det dualistiske tankesystem anvender system 2 til at få regi-

streret sig, og egentlig ønsker han blot en løsning, der kun kræver system 1 (Kahneman, 2011, s. 

21). Informant 2 har en forventning om, at det er komplekst og kræver koncentration og mange 

ressourcer af ham at få sig registreret, både tidsmæssigt og mentalt. Hvorimod ønsket er noget, 

hvor han ikke skal tænke.  
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At det opfattes som besværligt understreges af det faktum, at målgruppen ikke selv får søgt infor-

mation om emnet. For den faktiske procedure er tæt på informant 2’s beskrivelse af den ønskede 

procedure. At informanterne ikke selv har opsøgt viden understøttes ligeledes af informant 1, der 

egentlig undergraver hendes egen undskyldning for ikke at gøre det. For hun siger ”jeg kan ikke 

engang sige jeg synes det er besværligt… fordi det ved jeg slet ikke” (Bilag 4). Dette tolkes som et 

udtryk for at hun egentlig selv først tænker tanken, at det nok er besværligt, men hun stopper sin 

egen tankestrøm med det faktum, at hun jo faktisk ikke ved det. Dette kan ses som endnu et ek-

sempel på, at informanterne opsætter en barriere i hovedet på dem selv, der ikke har hold i virke-

ligheden. En barriere, der ligeledes kan eksistere som en undskyldning overfor dem selv for først at 

gøre det en dag man har god tid, men som når de spørges direkte ikke kan legitimere denne yderli-

gere. I samme stil som ovenstående udtaler informant 5 følgende:  ”man kan øhm, højt sandsynligt 

vælge hvilke organer man gerne vil donere. Øh fra storetå til øjenlåg. Eller det ved jeg ikke lige” 

(Bilag 8). Dette fortolkes som at han i virkeligheden ikke ved, hvordan proceduren foreligger også 

idet han flere gange siger ”det kunne jeg forestille mig” (Bilag 8), men hans logik siger ham at det 

må være noget med at man skal afkrydse hvilke organer man vil donere. Ydermere kommer en mis-

forståelse ind, da han nævner, at disse organer kunne være alt fra storetå til øjenlåg. Dette tolkes 

som, at informanten ikke har særlig anatomisk viden og heller ikke viden om, hvilke organer man i 

Donorregistret kan vælge at afkrydse samt at dette ikke er så specifikt ned til mindste kropsdel. 

Denne manglende og misvisende viden har dog ikke afholdt ham fra at tage stilling, da han tydeligt 

siger ”JA, jeg vil gerne registrere mig (…) jeg er helt afklaret med, at det giver ikke nogen mening, at 

min krop ikke kan bruges til noget” (Bilag 8), hvilket tolkes som, at han selv føler at han er afklaret 

med det valg han har taget. I et kritisk commonsense-perspektiv kan disse udtalelser tolkes som et 

udtryk for, at der kan være en barriere hos målgruppen, der bunder i, at der bliver skabt forkerte 

forventninger til, hvor krævende og besværlig proceduren for registreringen er. Og at disse forvent-

ninger er med til at afholde fra både at undersøge hvordan man registrerer sig og faktisk at lade sig 

registrere i Donorregistret. Teoretisk set giver han her udtryk for en høj grad af altruisme, der ifølge 

Kopfman & Smith, har stor indflydelse på ens holdning til organdonation, og derfor også villigheden 

til at lade sig registrere. Ligeledes giver han her udtryk for lav kropslig integritet, der betyder at han 

ikke ser at organdonation har indflydelse på et eventuelt efterliv (Morgan, Stephenson, Harrison, 

Afifi, & Long, 2008). Samtidig giver dette teoretisk set en god position for, at han som modtager af 
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et kommunikationsprodukt kan finde emnet relevant, da hans livssituation herunder psykologiske 

karaktertræk stemmer overens med, emnets karakter. På denne måde vil det ifølge Sepstrup & Øe 

øge sandsynligheden for, at kommunikationsprocessen ikke afsluttes før tid (Sepstrup & Øe, 2010, 

s. 164). På baggrund af ovenstående er det hermed tydeligt, at der fremtræder en væsentlig barri-

ere, der forbinder sig til selve registreringsproceduren. Denne er i bund og grund et resultat af mang-

lende viden om Donorregistrets eksistens, manglende viden om proceduren generelt, hvilket udle-

der en selvopfunden misfortolkning om at registreringsproceduren er både tidskrævende og kom-

pleks samt kræver større viden om den menneskelige anatomi. Hvoraf sidstnævnte selvfølgelig til 

dels er sand, da det kræver lidt viden, men ikke i så høj grad som der hos informanten mistænkes.  

 

Informanterne har derfor stort set ingen viden om proceduren for registrering, hvilket naturligvis 

gør det svært for dem at registrere sig, hvis de ikke ved hvordan de skal gøre det og skaber yderligere 

problemer når denne manglende viden erstattes af mentale repræsentationer, der forværrer for-

ventningen til proceduren og sætter gang i system 2 tankegangen, hvor det i virkeligheden mest er 

brug for system 1 tankegangen. Yderligere er dette et problem, da informanterne ikke selv viser 

intentioner om at søge den manglende viden aktivt selv, så med mindre disse motiveres til det, 

kommer det ikke til at ske på eget initiativ. At nemhed og en hjælpende hånd kan gøre en forskel 

for at få de 18-29årige til at registrere sig tydeliggøres yderligere indirekte ved, at 4 ud af de 5 infor-

manter selv tog initiativ til at registrere sig i Donorregistret efter endt interview. Alle fire havde 

blandt andet beskrevet deres manglende handling med, at de bare ikke lige havde fået det gjort. To 

bad direkte efter interviewet om vejledning fra interviewerne og de to andre gjorde det selv efter 

de gennem interviewet var blevet gjort opmærksom på proceduren. Alle ytrede at det var både 

hurtigere og mere simpelt end de havde forventet.  

 

Relevans  

Overkoden ’relevans’ dækker i denne sammenhæng over underkoder, der blev tematiseret som 

italesættelse (eks. at der ikke bliver talt om emnet), ikke bliver tænkt på emnet samt prioritering 

(eks. at der er andre ting der gøres i stedet). Det vil sige, at der i denne del vil blive analyseret og 

fortolket på udtalelser, der på den ene eller anden måde understreger, at informanterne ikke finder 
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organdonation relevant for dem lige nu. Da denne overkode er bred i dens forståelse, deles afsnittet 

derfor op i de tre emner, der skaber relevanskoden: døden, italesættelse og prioritering. 

 

Døden 

Alle informanterne gav udtryk for, at de generelt set er positive overfor organdonation, at de synes 

det er en god ting og at de egentlig gerne ville være det. De gav alle sammen udtryk for, at det er 

relevant at tage stilling og registrere sig i Donorregistret. Men flere af dem gav dog samtidig også 

udtryk for, at det hverken er en prioritering for dem nu eller relevant for dem lige nu i denne periode 

af deres liv. Informanterne beskrev på forskellig vis, hvordan der er andre ting, der er mere relevante 

for dem lige nu, hvordan døden ligger langt ude i fremtiden samt hvordan hverdagen generelt kom-

mer ’i vejen’.  

 

Til spørgsmålet om, hvorfor man ikke får registreret sig i Donorregistret, nævner informant 1 blandt 

andet ”(…)man måske ikke er nået til at tænke på endnu øhm (pause), at man måske tænker arh når 

jeg bliver lidt ældre. Når jeg når lidt tættere på min død.” (Bilag 4). I selvforståelses kontekst fortol-

kes denne udtalelse som, at hun ser en smule idealistisk og naivt på problemstillingen. Det tolkes, 

at hendes selvforståelse blandt andet indeholder en modstand mod at tænke på døden, og derfor 

tænker på den som noget der, selvfølgelig, ligger langt ude i fremtiden. Og derfor behøver hun ikke 

have dårlig samvittighed over ikke at have taget stilling. Hendes forventede tidsmæssige distance til 

hendes død afgør, hvor relevant det er for hende at tage stilling. For som hun ligeledes siger ”jeg 

dør da ikke i morgen så det kan man godt lige vente en måned med eller to, et år, tre.” (Bilag 4). 

Informanten sætter altså på mange måder lighedstegn mellem hvor lang tid der, ideelt set, er til 

hendes død og relevansen for at få registreret sin holdning. I en kritisk commonsense fortolkning 

kan dette ses som et udtryk for at den klare forbindelse til ens egen død skaber en distance til emnet, 

der gør, at relevansen for at få det gjort nu og her, den fjernes og handlingen udskydes. Fordi tanken 

om, at man potentielt kan dø i morgen, ikke er en tanke, der sidder i denne målgruppe.  

 

På samme måde lægger informant 2 vægt på døden, og distancerer sig til registreringsproceduren 

på baggrund af sin alder. Han kommer blandt andet ind på, hvordan døden ligger fjernt fra ham, og 

det ikke er noget han går og tænker på. ”Jeg er så ung, så det er ikke rigtig noget jeg går og tænker 
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på. Når jeg er død” (Bilag 5). Ligeledes her fortolkes denne udtalelse som et udtryk for, hvordan 

hans egen opfattelse af hvor lang tid, der er til hans død som begrundelse for, hvorfor det ikke er 

relevant, hvorvidt han får registreret sin holdning. Derfor gør det heller ikke større indtryk på ham, 

da han fortælles, hvor stort behov og mangel der er på organdonorer. ”Men jeg kan ikke se, hvordan 

det skulle hjælpe lige nu at blive” (Bilag 5). Ud fra den argumentationsramme han ligger over hans 

manglende handling, som netop er at døden ligger langt ude i fremtiden, vil det ikke gøre nogen 

forskel at han tilmelder sig nu. For der er jo mange år til han skal dø. Dette stiller relevansen for 

handling i et tvivlsomt lys, og gør at det er svært at fange hans opmærksomhed og skabe forståelse 

for, at netop han og andre i målgruppen bør registrere deres holdning. Belyst teoretisk er dette et 

udtryk for, at informant ikke finder tilstrækkelig sammenhæng mellem eventuel handling og ud-

kommet. At kunne se en tydelig sammenhæng mellem handling og resultat er ifølge Vrooms for-

ventningsmodel en væsentlig motivationsfaktor for at handle, hvis ikke man kan se, hvad det gør af 

forskel det man gør mindskes motivationen (Christensen, 2013, s. 131). Ligeledes beskriver Kopfman 

et al., vigtigheden af en tydelig årsagssammenhæng, i beslutningsprocessen om at lade sig registrere 

(Kopfman, Smith, Ah Yun, & Hodges, 1998). Med årsagssammenhæng mener de, at hvis mennesker 

har en følelse af, at det faktisk gør en forskel, at de melder sig som organdonorer, vil deres villighed 

til at gøre det stige. Informant 2 udtaler også ”det er jo ikke rigtigt noget DU får noget ud af lige nu” 

(Bilag 5). Dette tolkes som at han ikke mener at han motiveres når det ikke rigtigt er noget der 

påvirker ham lige nu, hvilket er et udtryk for en klassisk økonomisk adfærd, hvor man motiveres af 

at få noget ud af det personligt (Christensen, 2013). I en commonsense forståelse kan dette ses som 

et udtryk for at den manglende relevans også gør, at informationer vedrørende ventelister samt 

antallet af døde på disse ikke har samme indvirkning på alle i denne målgruppe. For når troen på, at 

der er så lang tid til ens død, er så høj, at tanken om andet slet ikke dukker op i hovedet på en, kan 

et sådant budskab heller ikke ramme. For som informant 2 siger, så kan han ikke se, hvad han kan 

gøre ved det. For at han kan hjælpe, kræver det at han dør, og det gør han jo ikke lige foreløbig.  

 

Italesættelse 

Af andre udtalelser, der stiller spørgsmålstegn ved informanternes opfattelse af emnets relevans, 

men som ikke nødvendigvis handler om, at døden ligger langt ude i fremtiden, er blandt andet at 

det er emne der ikke bliver talt om. Flere af informanterne siger eksplicit, at det ikke er noget de 
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har snakket med hverken venner eller familie om. Og hvis de har, har det været meget kort eller for 

lang tid siden. Af samtalerne med informanterne tolkes det som et udtryk for en direkte forbindelse 

mellem det, at emnet ikke italesættelse og det at emnet ikke opfattes som relevant. Fordi det ikke 

er ikke noget, der mødes i hverdagen, er det ikke noget der snakkes om og derfor er det ikke noget 

der tænkes over.  Hvilket ligeledes gør, at det heller ikke er noget der opfattes som relevant. Infor-

mant 3 sætter med følgende citat ord på denne barriere. ”Jeg føler ikke at det er sådan et samtale-

emne, øh, hvor det er sådan “er du organdonor?” Jeg føler ikke sådan at det er noget man sådan 

lige snakker om. Øhm. Så jeg ved det faktisk ikke. jeg ved det faktisk ikke hvem der er det udover 

dem jeg lige hurtigt har snakket med om det” (Bilag 6). Dette uddrag fortolkes som et billede på, at 

når informant 3 hun bliver adspurgt og tænker tilbage, føler hun ikke det er noget man lige snakker 

om. Hun nævner at hun har snakket med nogle få om det, men at det var lige hurtigt. Det tolkes 

ligeledes, at hun faktisk synes det vil være uvant og ude af normen at spørge venner og familie om 

det. Dette tolkes ud fra at hun siger, at hun ikke føler at man bare lige kan spørge hinanden om, 

hvorvidt de er organdonorer. Teoretisk set tyder dette på, at informant 3 oplever den normative 

struktur, som en der sætter grænser for at organdonation ikke er noget man snakker om. Da normen 

modsiger italesættelse, opfattes det ligeledes som mærkeligt at gå imod dette. Dette er ligeledes 

interessant fordi, forskning har vist, at det er en fordel i forhold til at få taget sin beslutning, hvis 

man ved hvad andre tæt på en har besluttet (Hyde & White, 2009). At der ikke bliver snakket om 

det, kan derimod hænge sammen med den manglende viden, der vil blive diskuteret senere i af-

handlingen. For ifølge Feeley og Servoss er mennesker mere villige til at diskutere organdonation, 

hvis man har meget viden om emnet (Feeley & Servoss, 2005). 

 

Ligeledes udtaler informant 5: ”der jeg har talt om det det har været da jeg har fået kørekort” (Bilag 

8), hvilket for denne informant er omkring syv år tidligere. Dette tolkes som at han aldrig har vært 

konfronteret med emnet i næsten syv år og han derfor heller ikke selv har tænkt over emnet eller 

italesat det med andre. Fra en kritisk commonsense fortolkning kan dette ses som et udtryk for, at 

organdonation ikke anses som værende noget, der præger hverdagssamtaler, eller på anden måde 

anses som værende noget, der naturligt tages op med familie, venner og bekendte. Informant 5 

begrunder, at han ikke taler om emnet med, at ”det har ikke været tæt nok på mig til at der ligesom 

har været sket en episode hvor organdonation har været brugt” (Bilag 8) og hans begrundelse tolkes 
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som, at årsagen er at det først bliver noget der tales om når det gøres relevant for én. Med andre 

ord vil personlig eller bekendtes erfaring med organdonation øge relevansopfattelsen for informan-

ten og derfor være noget han ville tale med venner og bekendte om, da emnet så ville blive noget 

han ”kunne relatere til nemmere” (Bilag 8). Det væsentlige her er, at det netop gør, som informant 

3 får sagt, at man ikke ved hvad holdningen er blandt familie og venner og fordi organdonation ikke 

italesættes, konfronteres man ikke med sin egen holdning til emnet.  

 

Kun informant 4 nævner at hun har snakket med både familie og flere venner om det. Hun fortæller 

at hun har haft en relativ stor opmærksomhed på emnet, på trods af at hun stadig ikke har fået 

registreret sin holdning. Grunden til denne opmærksomhed, og at hun har haft disse snakke med 

venner og familie, begrunder hun med hendes studie (Farmaceut på Københavns Universitet). Her 

har hun gennem undervisning og oplæg på universitetet stiftet bekendtskab med emnet. Derudover 

husker hun ligeledes at være blevet gjort opmærksom på emnet igennem reklamer og kampagner. 

Hun har ligeledes deltaget i en paneldebat om netop organdonation. I en selvforståelses kontekst 

fortolkes hendes udtalelser som udtryk for, at hun er en, der forstår processen og forstår vigtighe-

den i emnet. Hun har gennem studiet fået en væsentlig og korrekt viden at danne sin holdning ud 

fra. Hun har dog ikke registreret sin holdning, da der ligger nogle andre og mere følelsesmæssige 

begrundelser for det, som vil blive nævnt længere nede i analysen. Ud fra en kritisk commonsense 

fortolkning ses dette som et eksempel på, hvor vigtig hverdagen og det miljø man befinder sig i er. 

Ud fra hendes udsagn, kan studiet spille en væsentlig rolle i forsøget på at få organdonation til at 

blive et samtaleemne, der kan diskuteres og deles venner og familie imellem. Teoretisk set stemmer 

dette overnes med at studerende indenfor naturvidenskaben er mere bevidste om organdonation 

på grund af deres uddannelse og har derfor også større viden om emnet end andre uddannelser 

(Molina-Perez, et al., 2019). Og som tidligere nævnt giver en øget viden ligeledes en øget villighed 

til at diskutere emnet (Feeley & Servoss, 2005). 

 

Prioritering 
En tredje og væsentlig pointe, der gik igen hos alle fire informanter når det kommer til relevans er, 

hvordan det at registrere sig som organdonor ikke bliver prioriteret. Eller at andre ting bare priori-

teres højere. Der er mange ting, der skal gøres i en travl hverdag, hvilket fører til, at det ’ryger i 

glemmebogen’ som informant 3 kalder det, og derfor ikke bliver gjort. Der er både Netflix, Facebook 
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og Playstation, der bliver nævnt som tidsrøvere, når det kommer til den tid, hvor man ellers har tid 

til at få sig registreret. Til spørgsmålet omkring andre pligter, man ved man bør gøre, men ofte ikke 

får gjort eller i hvert fald udskyder, kan alle nikke genkendende til at der er ting man bare ikke får 

gjort. Som informant 3 siger, så ved man også godt at det er vigtigt at tømme postkasse, men det 

glemmer man jo også. Og informant 4 begrunder den lave prioritering af visse pligter med “Fordi de 

er for uoverskuelige og fordi det er noget der er kedeligt” (Bilag 7). Dette tolkes som et udtryk for, 

at når hun finder afhandlingen og pligter kedelige, bliver de ofte også uoverskuelige. Og derfor er 

det lettere at tage de små sten på vejen, i stedet for at få ryddet de store. Samtidig kan det også ses 

som et udtryk for at uoverskuelige ting udskydes indtil det eventuelt bliver relevant at få gjort noget 

ved. Det sammes udtales af informant 5 der begrunder det med at ”dagene er jo for korte til at man 

kan, der er jo kun 24 timer i døgner jo og man skal jo nå det hele jo. Så nogle gange springer man 

over hvor gærdet er lavest og det gør man så ved ikke at tænke på det ubehagelige eller andre ting 

der kan ske i livet” (Bilag 8). Dette fortolkes som, at han ikke har nok tid til alt det han gerne vil og 

derfor prioriterer det han finder vigtigst og mest relevant.  Og at de ting man ikke har lyst til at 

tænke på, der for eksempel omhandler ubehagelige ting, bliver ikke prioriteret, da det tager tiden 

fra andre mere relevante og sjove ting man kan bruge sin dag på. Alle informanter giver udtryk for 

at når de har en pligt de ved at de skal have gjort, men som de udskyder, er det alt fra deadlines, 

tidspres til masser af tid, der for dem er løsningen. Fortolket ud fra en kritisk commonsense ses 

udsagnet som en parallel til, at organdonation i dag ikke har en høj prioritet eller relevans hos de 

unge. I stedet bliver det at registrere sit valg i Donorregistret sat i bås med andre kedelige pligter så 

som at tømme postkasse eller rydde op. Pligter, der udskydes og bliver uoverskuelige og derfor 

endnu sværere at få sig selv til at gøre.  

 

For informant 1 kan det være de små ting, der gør at hun ikke lige får gjort det hun skal, hvis tingene 

ikke kører automatisk. En grund til ikke at få betalt det girokort hun havde liggende på spisebordet, 

og med implicit parallel til, at det ligeledes er sådan hun ubevidst agerer når det kommer til regi-

strering af hendes holdning til organdonation, siger hun: ”computeren har ikke haft strøm på… lige 

gør det lidt mere besværligt” (Bilag 4). Der skal altså ikke mere til end at computeren ikke lige har 

strøm på, til at handlingen udskydes. Dette tolkes som et billede på, at hun undskylder den mang-

lende handling med små udfordringer. Og set mere generelt ud fra et commonsense-perspektiv, ses 
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det som et udtryk for, at alt hvad man vil have mennesker til at gøre, skal være nemt. Selv de mind-

ste udfordringer gør at det opfattes som besværligt, og gør at handlingen udskydes eller måske slet 

ikke bliver gjort. Teoretisk set er dette endnu et eksempel på en konstrueret rationalitet, der skaber 

en retrospektiv sensemaking (Cheney, Christensen, Zorn, & Ganesh, 2011, s. 61). Ved at undskylde 

den manglende handling med at computeren var løbet tør for strøm, skaber en følelse af at der er 

en rationel grund til, at hun ikke fik det gjort, og derfor giver det mening.  

 

På baggrund af ovenstående afsnit kan det konkluderes at døden, italesætte og prioritering er bar-

rierer, som i den grad afholder informanterne fra at registrere sig. Informanterne sætter nemlig en 

direkte sammenhæng mellem, hvor lang tid der er til døden og, hvor relevant det er at tage stilling. 

Ydermere er døden en negativ ting og når der i en travl hverdag skal udvælges, hvilke ting informan-

terne vælger at fokuserer på er forbindelser til døden, som associeres med noget negativt, ikke no-

get informanterne prioriterer. Denne fokus på død viser en tydelig distance til døden, hvilket må 

antages at medvirke til, at den oplevede relevans af organdonation, bliver mindre idet det associe-

res med døden. Derimod ses det, at prioritering er vigtigt, da ting der ikke er kedelige og uoversku-

elige gøres først og at de uoverskuelige ting først gøres, hvis de overhovedet gøres, når disse ting 

gøres nemmere eller når noget eksternt afgør at tingene skal gøres. Selvom hjælpsomhed overfor 

andre er noget der hjælper på viljen til at registrere sig gør distancen til døden dog at denne hjælp 

skubbes ud i fremtiden, og derfor mister sin relevans på nuværende tidspunkt. Yderligere er itale-

sættelsen for organdonation som emne tydeligvis ikke tilstedeværende og hvis det italesættes, er 

det overfladisk og hurtigt, hvilket også skaber en forståelse hos informanterne om at det nok ikke 

er vigtigt, når ingen taler om det, da informanterne forventer at vigtige problemstillinger bliver ita-

lesat. Dog er italesættelsen højere når det i forbindelse med studie omtales og her diskuteres or-

gandonation med studiekammerater og emnet tages endda med videre i yderligere diskussion med 

venner og familie.  

 

Viden 

En tredje overkode, der viste sig i kodningen af de fem interviews, er den der her kaldes ’viden’. 

Denne dækker over de udtalelser, der omhandler den rigtige og urigtige viden informanterne gav 

udtryk for samt en generel mangel på information om organdonation. Generelt set er det et 
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gennemgående tema for de fem informanter, at de både er usikre på den viden de har, og i hvert 

fald fire af dem mener ikke de har den nødvendige viden om emnet. Denne mangel, eller usikre, 

viden indbefatter både, hvad det vil sige at være organdonor, men også viden om proceduren, der 

ligger bag at registrere sig i Donorregistret. Flere af dem havde en forkert opfattelse af, hvad det 

har af betydning når man ikke får sig registreret. Men ligeledes omkring besværligheden i at regi-

strere sig. Samtidig kan der ligeledes sættes spørgsmålstegn ved troværdigheden og legitimiteten 

af den viden de alligevel giver udtryk for at besidde, da flere af dem nævner at de primært har deres 

viden fra tv-serier. Til slut inkluderer denne overkode ligeledes den manglende genkaldelse af ek-

sponeringer for organdonation, da alle fire informanter enten ikke kan genkalde en kampagne for 

organdonation, eller også er genkaldelsen meget usikker.  

 

Først og fremmest går det igen i flere af samtalerne med informanterne, at flere af dem ikke mener 

at de ved særlig meget, hvis overhovedet noget, om organdonation. Denne manglende viden om-

handler som sagt både, hvad organdonation egentlig er og omhandler samt selve proceduren ved 

at registrere sin holdning i Donorregistret. Udfordringen ved at flere af dem føler, at de mangler 

information, er at det bliver for besværlig en proces at finde ud af, hvad det går ud på og, hvordan 

man skal registrere sig. Fordi hverken informant 1, 2, 3 eller 5 føler, at de har fået den nødvendige 

information, skal de selv opsøge den, og dét får de ikke gjort. De fralægger sig generelt ansvaret for 

deres egen manglende viden, eller understreger den manglende prioritering, ved at pointerer som 

informant 3 gør det her: ”(..)Selv søge det og hvis man ikke lige selv gør det… bliver man bare lidt 

uvidende omkring det” (Bilag 6) Her siger hun med andre ord, at fordi hun selv skal opsøge informa-

tionen, og ikke får dette gjort, må hun blot accepterer at hun forbliver uvidende. Det har ikke været 

af så væsentlig karakter, at hun har opsøgt denne viden, i stedet har hun undgået situationen, hvor 

hun skulle bruge denne viden – registreringsproceduren. I en kritisk commonsense   forståelse er 

dette et udtryk for, at der skal meget til at individer selv opsøger viden og information. Det skal være 

let tilgængeligt, for emnet er som tidligere pointeret ikke noget der prioriteres i hverdagen, og der-

for er det nemmere blot at acceptere at man ikke ved nok, og derfor udskyde at få sig registreret i 

Donorregistret.  Teoretisk set kan dette ses som et eksempel på, at viden tiltrækker viden, og derfor, 

der hvor der ikke er viden og information i forvejen vil viden og information ikke blive til (Cheney, 

Christensen, Zorn, & Ganesh, 2011). Det virker dog ikke til, at denne manglende viden har haft 
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indflydelse på informanternes mulighed for at tage stilling til problemet. Flere af dem, der siger at 

de ikke ved særligt meget om organdonation, men samtidig udtaler informant 5 følgende ”hurtigt 

besluttede jeg jo bare at hvis jeg ikke kan bruges til noget, men min krop kan bruges til noget (…) vil 

jeg jo selvfølgelig gerne hjælpe” (Bilag 8) og informant siger ”jeg skulle bare have sådan en lille kort 

info om det. (…) så jeg vil da gerne være organdonor” (Bilag 6). Disse citater tolkes som et udtryk 

for, at de ikke behøvede den store viden om organdonation for at tage stilling til om de ville være 

organdonorer. Samtidig kunne det tyde på, at det måske ikke er yderligere viden om organdonation, 

denne målgruppe mangler. Ud fra en teoretisk forståelse stemmer det ligeledes overens med Che-

ney et al.’s pointe om, at individer ikke kan tage beslutninger op et uoplyst grundlag, men samtidig 

gøres det klart, at for meget information kan være lammende (Cheney, Christensen, Zorn, & Ganesh, 

2011, s. 57). Med dette menes, at mere information ikke nødvendigvis er løsningen, men derimod 

skal man blot have akkurat nok, for at kunne træffe beslutningen.  

 

Dette faktum, at informanter giver udtryk for at de selv har skulle opsøge den nødvendige viden, 

tolkes ligeledes som et udtryk for at den tilgængelige information ikke har været tilstrækkelig og/el-

ler ikke har været tilgængelig de rette steder. Informant udtrykker sig således: ”Men det er ikke 

rigtig noget man får. Når du bliver 18 at det lige bliver proppet ind igennem avissprækken, at du får 

en ’hey vil du være organdonor”. (…) Det kan også godt være de gør det, men så har jeg ikke set det” 

(Bilag 5). Her siger han, at han ikke mener han har modtaget information omkring organdonation, 

og det faktum at han skulle tage stilling til hans holdning til det. Han giver udtryk for, at han måske 

godt ved at han har modtaget noget information med posten, men at det ikke er noget han har lagt 

yderligere mærke til. I en selvforståelses fortolkning kan dette ses som et udtryk for, at der skal 

mere end et brev med posten, til at fange hans opmærksomhed. Også informant 5 udtaler ”en der 

banker på og giver mig en brochure, så siger jeg mange tak for brochuren og så lukker jeg døren 

igen og smider den i skraldespanden (…) jeg slår aldrig op på nogle af de hjemmesider der på nogle 

af de brochurer” (Bilag 8), fordi det er ”ikke interessant eller personligt nok til at jeg blev fanget af 

det” (Bilag 8). Her siger han altså, at når han får sådan noget som en brochure så smider han det ud 

og kigger ikke mere i det, og det får ham i hvert fald ikke til at gå ind og undersøge mere hvis dette 

ikke på en eller anden måde fanger hans indledende og senere fortsatte opmærksomhed. I en kritisk 

commonsense-fortolkning, kan der sættes spørgsmålstegn ved den metode, der i dag anvendes når 
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unge mennesker fylder 18 år, nemlig at der med posten kommer et donorkort og et informations-

brev. Informant 2 kan i hvert fald slet ikke genkalde dette og informant 5 tager imod sådanne ting 

og smider dem i skraldespanden. En teoretisk fortolkning af dette skaber et billede af, at informan-

terne, her 2 og 5, enten ikke er blevet eksponeret for budskabet, eller også er det kun den indle-

dende opmærksomhed, der er blevet vakt. Teoretisk set kan det forklares med at et kommunikati-

onsprodukt i form af en brochure ikke er en del af informanternes normal medieburg, og opnår 

derfor fortsat opmærksomhed. Derfor er kommunikationsprocessen sluttet før end informanterne 

er nået til at erindre samt forstå kommunikationsproduktet (Sepstrup & Øe, 2010, s. 147).  

 

Dette nævnes også af informant 5, der udtaler ”jeg har jo egentligt ikke før nu blevet bedt om at 

tage stilling til det, fordi jeg blev inviteret til det her” (Bilag 8). Denne udtalelse fortolkes i sammen-

hæng med denne udtalelse ”det har ikke været noget jeg har søgt” (Bilag 8), som at informanten 

ikke føler, at han er blevet konfronteret med at han egentligt bør tage stilling, og at han ikke selv 

har søgt mere viden om organdonation, da han aldrig er blevet konfronteret med noget, der kræver 

at han aktivt tager stilling og derfor ikke har brug for denne viden. Han udtaler i denne sammenhæng 

ligeledes at grunden til han kender til andre pligter som han må tage seriøst, er fordi hans forældre 

”selvfølgelig har fortalt mig at jeg skal have styr på tingene (…) og være med i en fagforening og alle 

de her ting som man ikke synes er særligt sjovt” (Bilag 8). Dette kan tolkes som at én måde hvorpå 

man husker disse ting er, at nogen reagerer, hvis man ikke får det gjort. I en kritisk commonsense-

kontekst kan tyde på at der omvendt ikke er nogen der gør opmærksom på at organdonation er 

vigtig og at det er noget man skal prioritere. I en teoretisk kontekst siger informant 5 med egne ord, 

at fagforeninger og ’alle de her ting’, her forstået som forsikring, a-kasse osv., er blev institutionali-

seret som en normativ struktur i samfundet (Kjær, 2006). Dette begrundes med at han selvfølgelig 

har fået fortalt at han skal have styr på blandt andet fagforening, hvilket tolkes som at det for ham 

er den rigtige adfærd og derfor en norm. Det uddybes yderligere med, at han faktisk understreger 

det ved at påpege ”(…) ulykkesforsikringer og forsikringer generelt, det var jo lidt pinligt, at øh, hvis 

man kom til skade og så man ikke var forsikret, fordi øh det skal man jo have (…) det ville være flovt 

over for venner og familie” (Bilag 8). Her understreger han det faktum, at det er så dyb internaliseret 

norm i samfundet, at det faktisk er pinligt ikke at leve op til den adfærd, der anses som rigtig. 
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Den urigtige eller mangelfulde viden informanterne besidder kommer ligeledes til udtryk når de 

bliver spurgt ind til statistikker omkring manglen på organdonorer. Da informant 1 bliver konfron-

teret med antallet af mennesker på venteliste til et nyt organ, og antallet af mennesker, der døde 

på ventelisten sidste år, udbrød hun: ”hold nu op… ej det er virkeligt mange. Det havde jeg slet ikke 

forestillet mig” (Bilag 4). Dette tolkes som et udtryk for, at hun ikke har gjort sig tanker om, at det 

er et reelt problem. Det har været et emne, hun ikke har forholdt sig til. Hun siger samtidig, at hun 

slet ikke havde forestillet sig at det var så mange, dette bør dog nok ikke ses som at hun havde nogle 

egentlige forestillinger omkring det. Sat sammen med hendes udtryk for at have meget begrænset 

viden omkring organdonation, må det tages som et hint om, at hun blot ikke har været bevidst 

omkring omfanget af problemet. Hvis der ses udover det hun direkte siger, kan denne udtalelse 

ligeledes tolkes som et udtryk for at det er svært at forstå omfanget af emnet og problemet. At 

ingen af de fire informanter har nogen forudgående viden omkring, at mennesker hvert år dør på 

venteliste på grund af manglen på organdonorer, vider at viden og opmærksomheden omkring em-

net generelt er for lav, eller i hvert fald ikke er der hvor de unge er.  

 

”Det meste jeg ved det er sådan et eller andet fra tv-serier” (Bilag 4), sådan svarer informant 1 når 

adspurgt om, hvor hun har tilegnet sig sin viden om organdonation. Dette tolkes som et udtryk for, 

at det er det hun har set i tv-serierne, der har gjort mest indtryk på hende, og derfor det hun husker. 

Dette er interessant fordi, hun her pointerer, at hun har trukket viden ud af disse tv-serier i mod-

sætning til andre informationskanaler. Når hun omtaler kampagner, er det i mere usikre og vage 

vendinger. ”(…) hørt det igennem tv, og nettet, øhm, på sygehusene, synes også jeg har set et par 

plakater” (Bilag 4). Hun kan ikke sætte flere ord på disse eksponeringer, og det tolkes derfor ikke 

som noget hun reelt set kan genkalde, men i stedet noget, der logisk ville give mening for hende 

som værende steder hun har mødt information om organdonation. I samme forbindelse er infor-

mant 2 endnu mere afklaret, da han direkte pointerer at han aldrig er stødt på nogen kampagner 

overhovedet. Dog siger han ligeledes, hvordan lægeserier, er et sted, hvor han før har mødt og hørt 

om organdonation. Tolket ud fra et kritisk commonsense-perspektiv ses dette som et eksempel på, 

at den nuværende kommunikation vedrørende organdonation ikke eksponeres for de unge i sådan 

grad at de husker det. Det skal gøre indtryk for at blive husket, og det gør de nuværende ekspone-

ringer, hverken plakater på sygehuset eller en folder i postkassen ikke. Det er ligeledes også 
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væsentligt at være bevidst om, hvis det er gennem tv-serier, at de unge får information om organ-

donation, og indlejrer denne information som konkret viden. For tv-serier er som oftest ren fiktion 

krydret med både drama og action, og dette kan både skræmme og tegne et forkert billede af do-

nationsprocessen. Der er risiko for illegitim viden, men at det er en måde organdonation huskes på, 

bør være med i overvejelserne omkring fremtidige legitime informationskilder. Fortolket fra den 

teoretiske forståelseskontekst er dette endnu et udtryk for, at de nuværende kommunikationspro-

dukter ikke eksponeres for informant 1 situationer, hvor hun er i sanseposition, og derfor ikke opnår 

mere end indledende opmærksomhed  (Sepstrup & Øe, 2010). Yderligere kan det argumenteres for 

at grunden til at det er den information, der kommer fra tv-serier, der netop bliver fremhævet, er 

fordi lige netop denne type kommunikation, eksponeres indenfor informanternes normale medie-

brug (Sepstrup & Øe, 2010, s. 160). Det vil sige at eksponeringen sker via medier, som modtageren 

alligevel benytter sig af. Samtidig betyder dette, at hvis ikke modtageren møder kommunikations-

produktet indenfor det normale medie forbrug, er sandsynligheden mindre, da det i så fald vil være 

præget af tilfældigheder, hvorvidt mødet finder sted, eller en meget målrettet indsats med et bud-

skab der forventes at have stor informationsværdi for modtageren (Sepstrup & Øe, 2010, s. 161). 

Hvis mødet med kampagnen finder sted, er modtageren som beskrevet i sanseposition og i stand til 

at optage og gøre sig opmærksom på budskabet. 

 

I modsætning til ovenstående udtalelser omkring manglende viden og manglende genkaldelse af 

eksponeringer, udtaler informant 4 sig om, at hun faktisk synes der har været en del reklamer og 

opmærksomhed omkring emnet. Hun husker det som om, der har været en masse reklamer, som 

har været grunden til at hun er og har været opmærksom på emnet, og har snakket med både fa-

milie og nogle studiekammerater om det. Men da adspurgt mere konkret til disse reklamer, er det 

ligeledes en overfladisk genkaldelse. ”Jeg kan huske at den var rød, og at den hang på nogle af 

busstoppestederne. Og så det der karakteristiske hjerte. Men det er det” (Bilag 7). I et selvforståel-

sesperspektiv tolkes dette som, at hun mener at huske at have set noget, men igen kan hun ikke 

sige mere end, hvad der kan siges at ligge inde for en logisk beskrivelse af, hvordan en sådan kam-

pagne nok har set ud. Det er ikke noget der står klart i erindringen og heller ikke et budskab, der har 

gjort indtryk og derfor huskes, som tilfældet var med den kampagn, der gik under navnet ”tæl dine 

æg”. Dette var et budskab hun blev provokeret af, og derfor gjorde det indtryk, og hun kan derfor 
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stadig den dag i dag huske det. Den teoretiske forståelse tillægger her væsentligheden af brugen af 

patos (Jørgensen, 2003) i kampagnebudskaber, for at skabe en følelse, her provokation, der gør at 

budskabet huskes. Det interessante her er hendes egen forståelse og opfattelse af, at organdona-

tion faktisk er et emne, der informeres omkring mange steder, men dette kan ligeledes skyldes hen-

des uddannelse som farmaceut. Hun fortæller at hun i forbindelse med netop hendes studie har 

hørt om det, hvilket ligeledes giver hende en anden indgangsvinkel til at opnå legitim information 

om emnet. Ud fra kritisk commonsense kan dette tolkes som en understregning af, hvor vigtigt det 

er at emnet er en del af ens hverdag på den ene eller anden måde. Det huskes bedre og gør mere 

indtryk, hvis man har mødt legitim og grundig information fra det miljø man befinder sig i. Og sam-

tidig viser det, hvor godt studiemiljøet kan være til dette, både til at opnå viden samt befinde sig i 

situationer, hvor det giver mening at diskutere med studiekammerater.  

 

Det kan på baggrund af ovenstående afsnit derfor konkluderes at de fleste informanter bedømmer 

selv at deres viden og information om emnet er lille, og det meste af deres udtalelser er baseret på 

opfunden viden, misvisende viden fra tv-serier samt antagelser, hvilket også omhandler registre-

ringsproceduren. Dette skaber en højere negativ association end den reelle virkelighed og yderligere 

idet, informanter naturligvis ikke italesætter noget de ikke føler de har kendskab til. Yderligere tager 

informanterne ikke selv ansvar for den manglende viden idet flere af informanterne gjorde det klart 

at de ikke selv har opsøgt viden og dette accepteres. Det tyder på, at det i stedet forventes at andre 

udfordrer den manglende viden, tager kontakt og giver dem viden og dette er en barriere, fordi 

dette kræver at andre oplyser informanterne og dette er indtil nu tydeligvis ikke sket. Dette vurde-

res, da informanterne de få gange informanterne er stødt på en kampagne, kan denne dårligt eller 

slet ikke genkaldes og grunden virker til at være at kampagnen, hverken har skabt indtryk eller været 

personlig og kan derfor ikke genkaldes. Der er også flere af informanterne, der overraskes over sta-

tistikken for registrerede og derved omfanget af problemstillingen, hvilket tyder på at informan-

terne ikke er bevidste om realiteten om bl.a. de lange ventelister, dette påvirker informanterne idet 

de måske har svært ved at se vigtigheden i deres registrering. Dog ses det at den lave viden ikke 

påvirker muligheden for at tage stilling, da denne hos informanterne i høj grad er baseret på viljen 

til at hjælpe, især hos dem med et rationelt forhold til deres kropslige identitet og døden. Det kunne 
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også tyde på at for én informant, der konstant befinder sig i et miljø hvor emnet ofte italesættes, 

genkalder hun flere kampagner og ved generelt mere om emnet end resten af informanterne.  

 

Følelser  

Den fjerde overkode, der udsprang af kodningen af de fem interviews, er den, der her kaldes følel-

ser. Denne inkluderer de følelser, både positive og negative, som informanter gav udtryk for at føle 

i forskellige sammenhænge med organdonation. Der ligger generelt mange følelser i emnet, både 

det positive i, at det er muligt at donere og transplantere organer, men ligeledes de negative, der 

indeholder frygt og skræmmende tanker omkring egen død, at ens organer gives videre til et andet 

menneske samt andre ubehageligheder. Alle fem informanter var ligeledes præget af meget mod-

satrettede følelser i dialogen omkring organdonation, og det er disse modsatrettede følelser, der 

her uddybes.  

 

Generelt set har alle fem informanter grundlæggende positive tanker og følelser omkring orgando-

nation som koncept. Der bliver både brugt ord som fascination og smukt når de skal sætte ord på 

deres tanker om emnet. Informant 1 udtrykker det således ”fascinationen i at man kan det… eksplo-

derer oppe i mit hoved engang imellem” (Bilag 4). Hun anser det altså både for fascinerende, men 

også som noget helt vildt, der er svært at forstå og forholde sig til. At det eksploderer oppe i hovedet 

på hende, er en interessant metafor hun anvender, og det tolkes som om at når hun faktisk tænker 

nærmere over det, ser hun det som en helt vildt kompleks og vild teknologi, og det gør næsten 

emnet endnu sværere for hende at forholde sig til. Informant 3 udtaler ”så synes jeg da også det er 

ret smukt at man kan leve videre i en anden” (Bilag 6), hvilket tolkes som at hun rammer punktet i, 

at hun skal forholde sig til sin død ved at bruge organdonation som endnu en måde, hvorpå hun kan 

opretholde ideen om udødelighed og gøre det til noget smukt. Teoretisk set er det en fordel for 

informant 3, at hun ser organdonation som en måde at leve videre i et andet menneske, da netop 

denne forestilling imødegår det menneskelig behov for en form for forestilling om udødelighed 

(Morgan, Stephenson, Harrison, Afifi, & Long, 2008, s. 650), og derfor kan gøre det nemmere at 

forene sig med tanken om at lade sine organer donere. Samtidig siger flere informanter også, at det 

der har hjulpet dem til at tage deres beslutning, er når man hjælper andre og føler man gør en 

forskel. Informanter udtaler at det giver ”en følelse af at man gør en forskel” (Bilag 8) og ”det der 
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med at gøre noget godt for andre der har brug for det” (Bilag 6) er årsagen til, at de har valgt at 

være organdonorer og dette på en måde giver et ”selvtillidsboost” (Bilag 8). Dette tolkes som, at det 

måske ikke har så meget at gøre med andre faktorer, men at disse personer med en rationel tanke-

gang, bygger deres begrundelse udelukkende på, at de vil hjælpe andre også selvom disse ikke har 

meget viden om organdonation. Begge informanter giver altså udtryk for høj grad af altruisme, der 

er lysten til at hjælpe andre, uden nødvendigvis selv at få noget ud af det (Kopfman & Smith, 1996). 

en persons værdier, herunder altruisme er ligeledes ifølge ’modellen om organdonor-villigheden’ 

en væsentlig variabel, der har stor indflydelse på hele processen (Horton & Patricia Horton, 1991). 

I jo højere grad man opfatter sig selv altruistisk, jo større grad af villighed til at donere sine organer 

besidder man.  

 

Den generelle og overskyggende positive tankegang deler også informant 3 og 4. ”Der er jo ikke 

nogen bagside” (Bilag 7) sådan udtrykker informant 4, og informant 3 følger trop og påpeger at hun 

ikke ser nogle negative ting ved det at være organdonor. Disse udtalelser anses som værende dem, 

der bygger på de rationelle argumenter de alle fem ligeledes giver udtryk for. At man jo er død 

alligevel, at det er lige meget og ikke gør noget dårligt for en selv, at donere sine organer. Dette er 

alle de rationelle begrundelser der bruges om, hvorfor det ikke er et svært valg at tage. Og som alle 

underbygger de positive følelser, beskrevet ovenfor. Bredt en smule ud viser dette, at det er muligt 

for de fleste at se på emnet med de rationelle briller, der netop forholder sig meget objektivt til det 

faktuelle aspekter af emnet. Det er dog væsentligt at huske på, at det ikke er det hele, og måske 

ikke det der fylder mest når det kommer ned til den konkrete handling, det er at lade sig registrere 

i Donorregistret. I forlængelse af disse rationelle og positive følelser, der blev associeret med organ-

donation, fulgte ligeledes en række negative følelser. Disse beskriver, hvordan organdonation får 

informanterne til at føle ved tanken om at registrere sig. Især ubehaget ved at tænke på egen død 

fremhæves af fire ud af fem informanter.  

 

Blandt andet udtrykker informant 1 følgende i forbindelse med, hvorfor emnet ikke er noget, der 

tænkes så meget over: ”på en eller anden måde negativt at tænke i de baner fordi man … skal tænke 

på sin egen død” (Bilag 4). Her tolkes det som et udtryk for, at hun (u)bevidst undlader at tænke i 

de baner, fordi det netop minder hende om hendes egen død. Hun bruger i samme sammenhæng 
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ordet ubehageligt, og det viser hvordan døden ikke er noget hun er vant til at italesætte eller på 

anden måde forholde sig til. Kritisk commonsense kan fortolke dette som et udtryk for, at døden 

generelt eksisterer som et tabu, der elimineres fra tankerne og samtalerne. Det er interessant, at 

ved det indledende spørgsmål fandt informant 1 organdonation fascinerende og smukt, men gen-

nem yderligere dialog giver hun nu også udtryk for, at det er både negativt og ubehageligt. Det er 

værd at bide mærke i det faktum, at disse negative følelser overgår de positive. At organdonation 

frembringer negative følelser, fordi det associeres måske mere med død, end med det faktum at 

man kan hjælpe andre ses ligeledes hos informant 2. I et teoretisk perspektiv har Nijkamp et al. 

(2008) ligeledes fundet frem til at, i beslutningsprocessen for organdonation har negative tanker 

større magt når det kommer til intentionen om at blive organdonor end de positive tanker har.  

Ligeledes under streger Johnson & Goldstein dette, deres fokus er blot i denne sammenhæng, at 

det mulige tab man associerer med organdonation, vægter højere end mulige gevinster, der er ved 

at registrere sig som donor (Johnson & Goldstein, 2004).  

 

Informant 2 giver udtryk for følgende, som respons til spørgsmålet omkring, hvorfor det ikke er 

noget han har tænkt på. ”Jeg synes det er meget mørkt og negativt at sidde og tænke over og bruge 

tid på det” (Bilag 5). Her siger han altså at organdonation associeres med noget mørkt og negativt, 

hvilket står i kontrast til, at han ligeledes giver udtryk for at organdonation er en positiv ting. Dette 

tolkes i selvforståelsesperspektivet som et udtryk for, at når der tænkes yderligere over organdona-

tion er det egen dødelighed, der dukker op, og det er ikke noget han gider bruge tid eller tænke på. 

Samtidig ses det dog også som en ubevidst tankestrøm, der gøres af informanten, fordi han netop 

ligeledes har gjort opmærksom på, at han ikke tidligere har tænkt eller snakket om det. Dette lagt 

sammen med at han, når alt kommer til alt, gerne alligevel vil være organdonor, viser den splittelse, 

der opstår i mennesker når de konfronteres med emnet.  Og da han spørges ind til, hvorfor det er 

at det er mørkt og negativt, leder han snakken hen på det ubehagelige i netop at tænke på sin egen 

død. Blandt andet siger han: ”Der er ikke rigtig mange der gider forholde sig til noget når de dør” 

(Bilag 5).  Informant 2 giver her udtryk for, at det at lade sig registrere i Donorregistret minder ham 

om hans egen død, og det er ikke en tanke han gider have, og derfor tænker han ikke på at få sig 

registreret. Igen her kan dette ud fra en mere kritisk commonsense fortolkning endnu en gang ses 

som et udtryk for at døden både er tabu, altså noget der ikke italesættes eller ønskes tænkt på. At 
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registrere sig som organdonor bliver pludselig sat i bås med egen dødelighed, og at døden bliver 

bragt ind i beslutningsprocessen, er ikke kun noget informant 2 ikke bryder sig om. Og dette under-

streges ligeledes i teorien, der understreger hvordan mange mennesker, har en grundlæggende fo-

restilling om udødelighed, de ønsker opretholdt (Morgan, Stephenson, Harrison, Afifi, & Long, 

2008). Og samtidig også omvendt, at det kræver en vis accept af egen dødelighed, for at få villighe-

den til at stige  (Horton & Patricia Horton, 1991). 

 

Ligeledes ser informant 4 døden som en stor barriere i beslutningsprocessen. Hun bruger ord som 

at hun er ”bange”, at det er ”skræmmende” og ”mega ubehageligt at tænke på”. Faktisk får hun på 

et tidspunkt sagt ”Jeg har ikke lyst til at tage stilling” (Bilag 7) som begrundelse for, at hun ikke har 

registreret sig. Dette tolkes som et udtryk for, at hun ikke har lyst til at blive konfronteret med de 

ovennævnte negative følelser, der er meget gennemtrængende i hendes tanker om beslutningspro-

cessen. Og dette på trods af at hun, som tidligere nævnt, har sagt at hun ikke ser nogen bagside ved 

at lade sig registrere. Går man lidt ud over det hun egentlig siger, kan den splittelse, der ses hos 

informant 4 ses som et eksempel på den kompleksitet, der er i emnet, hvor rationaliteten bliver 

udfordret af irrationaliteten samt følelsen af ubehag. Ubehaget ved at tænke på og tale om døden 

fremhæves af alle fem informanter som en væsentlig faktor for, hvorfor de ikke får sig registreret. I 

teorien er dette et udtryk for de ikke-kognitive variabler, der kaldes ’ick factor’ og kropslig integritet, 

der ifølge Morgan et al. har indflydelse på lysten til at donere (Morgan, Stephenson, Harrison, Afifi, 

& Long, 2008). Dette er de store ubehagsfølelser, som informant 4 føler ved tanken omkring døden. 

Og den følelse af at have behov for at lade sin krop være hel efter døden, i frygt for at det har 

efterlivskonsekvenser. Ubehaget kan ligeledes belyses ud fra det som flere teoretikere nævner, 

nemlig det faktum, at man skal acceptere sin egen dødelighed. Dette ses som en faktor, der har stor 

indflydelse på villigheden til at donere sine organer (Morgan & Miller, 2002) (Horton & Patricia 

Horton, 1991), da mennesker har en grundlæggende idealistisk tanke om udødelighed (Morgan, 

Stephenson, Harrison, Afifi, & Long, 2008, s. 650). 

 

Der ligger dog endnu et lag til disse negative følelser, for selvom der er negative følelser, der asso-

cieres med at registrere sin holdning i Donorregistret, udtrykkes der ligeledes negative følelser i 

forbindelse med ikke at få det gjort. Dårlig samvittighed og at det er for dårligt, at det ikke er blevet 
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gjort, er udtalelser der alle belyser den yderligere splittelse der præger beslutningsprocessen hos 

informanterne. Informant 1 udtrykker hendes dårlige samvittighed således: ”jeg tror det er der sam-

vittigheden kommer ind… ikke overfor så mange andre men måske egentligt overfor mig selv. ” (Bilag 

4). Det interessante her, er at hun siger at den dårlige samvittighed faktisk er overfor hende selv, og 

ikke overfor andre. Dette tolkes som et udtryk for kognitiv dissonans, fordi hun faktisk ser sig selv 

som en, der burde have gjort det. Og når hendes egentlige handlinger ikke stemmer overens med 

dette billede hun har af sig selv giver det en følelse af ubehag, her i form af dårlig samvittighed 

overfor sig selv.  Der kan altså ligeledes ligge en strategi i at fokusere på denne dårlige samvittighed 

der præger flere af informanterne her. Netop fordi de alle fem ser sig selv som personer, der er 

hjælpsomme, synes organdonation er positivt og derfor egentlig ikke er i tvivl om, at de gerne vil 

være det. Den dårlige samvittighed de derfor føler når disse tanker ikke stemmer overens med deres 

manglende handlinger, er en interessant indgangsvinkel til problematikken.  

 

I samme stil nævner informant 5 at han synes det er ”latterligt af mig selv at jeg ikke har taget det 

mere seriøst for når man tænker over det så er det jo seriøst” (Bilag 8). I selvforståelseskonteksten 

fortolkes dette som værende en følelse af, at han synes det er latterligt, at han ikke selv har taget 

mere ansvar og måske en flovhed over at han ikke har tænkt mere over det. Og fordi han efter et 

par minutters betænksomhed godt kan se, hvor vigtigt det er og, at det ikke er noget man bør se 

bort fra, bare fordi man har travlt med andre ting. I en commonsense forståelse ses disse udtalelser 

som at der i forbindelse med registreringen ikke er en modvilje mod det, men nærmere en uforstå-

enhed over deres manglende handling og de selv godt ved, at det er for dårligt de ikke har taget 

handlingen mere seriøs og fået det gjort. Der gemmer sig derfor på en måde en skuffelse i egen 

adfærd som en kan være det sidste skub til at få det gjort, da man ikke ønsker at have denne dårlige 

samvittighed eller skuffelse over sig selv, men også måske yderligere kan få gøre at man hurtigere 

skubber tanken væk da det yderligere påvirker at man får en negativ følelse i forbindelse med em-

net. Begge de to citater, der her udviser en uoverensstemmelse mellem ønsket adfærd og egentlig 

adfærd, er udtryk for kognitiv dissonans (Festinger, 1957). Teorien om kognitiv dissonans siger 

netop at personer, der oplever kognitiv dissonans, har to valgmuligheder: den psykiske ubehagelig-

hed vil motivere til at reducere dissonansen og opnå konsonans, eller personen vil aktivt vælge at 

undgå situationer og informationer, der kan forøge denne dissonans (Festinger, 1957). Begge 
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informanter kunne have ændret det ubehag de begge oplever ved at lade sig registrere i Donorre-

gistret, men i stedet har de begge undgået situationen, for derved ikke at mærke til denne disso-

nans. 

 

I samme stil giver informant 3 udtryk for, at det er ”ærgerligt” at hun ikke har fået sig registreret. 

”Hvis man kunne have reddet nogle på at få genbrugt deres organer synes jeg det er pisse ærgerligt” 

(Bilag 6), der er flere interessante lag i dette citat. Først og fremmest er det interessant, at hun 

mener at det er ærgerligt at potentielle donationsorganer går tabt fordi mennesker ikke får sig re-

gistreret. Det tolkes yderligere som et billede på, at hun følelsesmæssigt finder det forkert ikke at 

gøre det. Hvilket teoretisk set viser, at hun tillægger det en normativ værdi at lade sig registrere 

som organdonor. I det miljø og det samfund hun bevæger sig i anser hun det for en normativ struk-

tur (Kjær, 2006) at blive organdonor. Hun tillægger sig megen altruisme, da hun netop giver udtryk 

for at ville hjælpe andre, og at det er ærgerligt at ikke flere gør det (Kopfman & Smith, 1996) Der 

ligger flere følelser i ordet ærgerlig, og skaber en forståelse af at hun tænker på det i forhold til 

andre mennesker. Det er altså en negativ følelse, der kommer op i hende ved tanken om, at hun og 

mange andre ikke har fået sig registreret i Donorregistret og derfor går der potentielle organer til 

spilde. Samtidig tolkes ordet ærgerligt ligeledes som et ord med en vis distance i sig, som en kon-

statering, der ikke føles dybfølt.  

 
Det kan ved ovenstående derfor konkluderes, at overkoden følelser genererer en del barrierer, som 

kan relateres til, at informanterne ikke får registreret sig. Der er generelt en positiv holdning til or-

gandonation, som tillægges positive følelser på baggrund af at denne handling hjælper andre men-

nesker og det faktum, at dette også gavner informanten selv, da dette skaber positive følelser hos 

informanten, en form for tilfredshed. Omvendt skaber det også negative følelser når informanterne 

ikke får registreret sig og dette bunder i en form for dårlig samvittighed samt splittelse over at in-

formanterne ved de bør, fordi det passer til viljen om at hjælpe andre, men af en grund de selv har 

svært ved at forklare, ikke får det gjort. Dog er dette et komplekst emne og svært for informanterne 

at forholde sig til, da det omhandler meget fokus på døden, hvilket ligeledes skaber negative følelser 

og generelt ubehag hos informanterne. Døden er noget man ikke ønsker at tænke på eller forholde 

sig til fordi det er ubehageligt og negativt at tænke på. Flere mener dog stadig, når adspurgt, ikke at 

der er nogen bagside ved at være organdonor, hvilket tyder på, at flere af informanterne udover 
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det emotionelle forhold ligeledes har et rationelt forhold til kroppen og døden. Det tyder derfor på 

at følelser der opstår i forbindelse med registreringen først, er positive men udvikler sig til noget 

negativt, som informanterne herefter afviser, ved ikke at tænke yderligere over dette. 

 

Irrationalitet 

Den femte og sidste overkode fra kodningen af de fem interviews, kaldes irrationalitet, og dækker 

over flere tematikker. Først og fremmest vil der her blive analyseret og fortolket på de udtalelser, 

hvor informanterne udfordrer den rationalitet, de tidligere har givet udtryk for, med irrationelle 

følelser og tanker. Her er det især når samtaleemnet falder på døden, at de irrationelle og inkonsi-

stente følelser, der ikke er baseret på fornuft dominerer. Flere af informanterne har som beskrevet 

ovenfor meget svært ved at forholde sig til deres egen død, og finder det direkte ubehageligt at 

tænke på. Dernæst indeholder denne overkode ligeledes de udtalelser som informanterne er kom-

met med, der modsiger sig selv eller tidligere udtalelser. Flere af informanterne får nemlig modsagt 

sig selv flere gange. Denne inkonsistens tolkes her som irrationalitet, da det netop ikke er rationelt 

først at sige ét for derefter at sige det stik modsatte. Det gennemgående irrationelle i de følgende 

udtalelser er, at informanterne heller ikke selv er i stand til at forklare, hvorfor de siger som de gør 

eller føler som de gør.  

 

At døden er svær at forholde sig til, kommer især informanterne 1 og 4 ind på, hvor især informant 

4 er meget præget og styret af denne ubehagsfølelse hun får ved tanken om døden. Generelt set 

udtrykker hun en følelse af en form for uvidenhed omkring døden, der gør hele tanken enorm ube-

hagelig og uhåndterbar. Emnet og de ubehagelige følelser omtales og begrundes i meget abstrakte 

og ’kringlede’ vendinger, der en gang imellem brydes af rationelle argumenter. Et eksempel på den 

uvidenhed informant 4 føler når det kommer til død, kommer til udtryk når hun siger således: ”Man 

ved ikke sådan, hvordan, man tager jo stilling til noget, hvor man ikke ved hvad man er” (Bilag 7). 

Det tolkes som et udtryk for, at for informant 4 er døden meget mystisk og uhåndgribelig for hende. 

Og tanken om, at man ikke ved ’hvad’ man er efter ens død gør det svært at tage beslutningen. 

Dette understøttes yderligere da hun beskriver hendes tanker om at være død: ”(…) og om man kan 

mærke noget. Det ved vi jo man ikke kan, men stadig” (Bilag 7). Disse irrationelle tanker om, hvordan 

det er at være død, hvorvidt man kan mærke noget bliver kort afbrudt af et rationelt argument, men 
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den tvivlsomme følelse sidder stadig i hende, med det afsluttende ”men stadig”. I teoretisk forstå-

else skaber dette et usikkert grundlag for at tage en beslutning, når det gælder organdonation. Her 

gælder det nemlig ligeledes, at sikker viden har indflydelse på ens holdning, som har indflydelse på 

hvorvidt man er villig til at donere sine organer, og i sidste ende lade sig registrere (Horton & Horton, 

1990). Det er interessant, hvordan disse irrationelle følelser får lov til at udkæmpe den rationelle 

følelse hun ligeledes tydeligt sidder med. Hun giver på den ene side udtryk for at opleve en form for 

ubehag ved tanken om ikke at vedholde den kropslige integritet (Morgan, Stephenson, Harrison, 

Afifi, & Long, 2008). Samtidig med at hun siger følgende, der giver udtryk for det modsatte ”Jeg er 

jo død, så det er jo lige meget” (Bilag 7). Disse udtalelser tolkes som at informanten er i stor tvivl om 

dødens tilstand da hun på den ene side godt ved at hun ikke mærker noget eller eksisterer når hun 

er død, men alligevel er hun i tvivl om, hvad det egentlig vil sige at være død. Dette skaber et usikkert 

grundlag for beslutningsprocessen, da hun skal tage stilling til noget der sker efter hendes død, og 

derfor føler hun ikke at hun ved hvad det egentlig er hun siger ja, eller nej til – selvom hun jo ratio-

nelt set godt ved det. Hun udviser stor inkonsistens og tvetydighed. Fortolkes disse modsatrettede 

og irrationelle udtalelser ud fra kritisk commonsense tolkes det som udtryk for at døden generelt 

ikke er noget, der italesættes eller på anden måde er noget der ønskes at forholde sig til i hverdagen. 

Og når man så skal forholde sig til, hvorvidt man vil være organdonor eller ej, og igen når denne 

holdning skal registreres i Donorregistret bliver man konfronteret med dette ubehag, der føles når 

samtalen og tanken falder på døden.  

 

Informant 4 er et rigtig godt eksempel på, hvordan ubehaget gør det på papiret enkle valg til et, i 

hendes hoved, meget kompliceret og svært valg. Hun kommer med mange modsigende udtalelser. 

Et andet eksempel er, at hun ikke udviser nogen tvivl om, hvorvidt hun ønsker at være organdonor 

når adspurgt direkte, hun vil gerne hjælpe andre og ser ingen gode grunde til ikke at gøre det. Men 

flere modsigende argumenter og tanker skaber den uhåndterbare følelse, der alligevel gør hende i 

tvivl når alt kommer til at udføre registreringen. ”Jeg ikke har lyst til at tage stilling. At jeg ikke har 

lyst til at sige I må tage det hele når jeg er død. Selvom det er sådan jeg har det.” (Bilag 7). Her viser 

hun den store splittelse hun sidder med når det kommer til at lade sig registrere, og hun i samme 

sætning modsiger hun sig selv. Dette tolkes her som et udtryk for, at hun har et meget abstrakt og 

kompliceret billede af, hvad det vil sige sig at lade sig registrere sig som donor. Det bliver af hendes 
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irrationelle tanker gjort til mere end det rationelt fortæller hende. Dette skaber en tydelig kognitiv 

dissonans, hvor der ikke er overensstemmelse mellem hvordan hun gerne ser sig selv (som en der 

hjælper og selvfølgelig er registreret som organdonor) og hvordan hun faktisk agere (som en, der 

tillægger døden mere end naturvidenskaben, og har en udefinerbar følelse af ubehag ved tanken 

om at gå hele vejen og lade sig registrere som organdonor). Den uvidenhed om døden, der i høj grad 

påvirker hende, er ligeledes en uvidenhed, der er svær at imødekomme idét den netop er irrationel 

og går imod enhver logisk tankestrøm, som hun qua sin uddannelse som farmaceut ligeledes har 

brugt og nævnt tidligere i samtalen. Set i større perspektiv viser dette den mystik, der omgiver dø-

den, og derfor også organdonation. Døden mystificeres, og skaber flere spørgsmål end svar.  

 

I forlængelse heraf er også informant 1 i tvivl om dødens tilstand og på et tidspunkt nævner hun 

den dårlige samvittighed, der følger at blive konfronteret med ikke at have registreret sig som or-

gandonor i Donorregistret. I denne forbindelse bliver denne tankestrøm ført over til, hvorvidt hun 

ligeledes efter døden vil føle denne dårlige samvittighed. ”Og det er jo åndssvagt. For hvis jeg er 

død, så er min samvittighed jo nok til dels forsvundet” (Bilag 4), dette tolkes som at informanten 

først kommer til at tillægge sit afdøde selv menneskelige egenskaber og levende mennesketræk, 

hun med sin logik godt ved ikke vil ske. Hun ved godt at det er irrationelt at tænke sådan, men kan 

alligevel ikke få udtrykt sig helt klart omkring netop dette. Fortolket ud fra selvforståelse ses dette 

som et udtryk for at hun gerne ser sig selv som logisk og rationelt tænkende menneske, men hun 

kan alligevel ikke lade være med at tillægge sin afdøde krop personlighedstræk såsom samvittighed. 

Dette udviser også informant 5 idet han siger ”jeg ville jo vende mig i graven hvis jeg fik at vide at 

jeg kunne have hjulpet seksårige Mathias (…) jeg ville da være ærgerlig hvis man kunne sidde på 

bagkanten og se tilbage og vide at man kunne have hjulpet andre” (Bilag 8). Her bruger han en 

beskrivelse af, hvordan han vil have det efter han er død, hvis man fandt ud af at han kunne have 

hjulpet en lille dreng, men ikke gjorde det fordi han ikke havde fået taget stilling. Dette er endnu et 

eksempel på irrationalitet, da naturvidenskaben og rationaliteten siger, at mennesker ikke er i stand 

til at sanse, forstå eller på anden måde opleve efter døden.  Teoretisk set kan det ses som, at han 

er i stand til at danne et billede inde i hovedet af, hvad det vil have af resultater, hvis man lader sig 

registrere, hvilket skaber øget motivation ifølge Vrooms Forventningsteori (Christensen, 2013, s. 

131). At han kan forestille sig at han ikke får hjulpet 6-årige Mathias, skaber en tydelig forventning 
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til hans handling. Det tolkes ligeledes som, at informant 5, ligesom informant 1, ikke helt kan for-

holde sig til døden og det faktum, at der ikke er flere menneskelige træk tilbage. At det at fortryde 

eller få dårlig samvittighed efter man er død, kan ikke lade sig gøre. Set ud fra kritisk commonsense 

er disse udtalelser igen et udtryk for, at de gerne ser sig selv som rationelle og logisk tænkende 

mennesker, men når det kommer til dødens tilstand, og måske især ens egen død, er det så svært 

at forholde sig til den naturvidenskabelige logik, der siger at så man bare er død. Men at mange 

alligevel får tillagt døden både følelser og andre menneskelige træk. Informant 5 kommer med 

endnu en irrationel udtalelse om døden idet han siger ”jeg tror jeg aldrig for brug for det fordi man 

lever jo for evigt” (Bilag 8), denne udtalelse stemmer overens med, at Morgan et al., siger at men-

nesker har et basalt menneskeligt behov for en form for forestilling af udødelighed (Morgan, 

Stephenson, Harrison, Afifi, & Long, 2008, s. 650). Samtidig siger han senere ”man ved sgu ikke hvor-

når man stiller træskoene” (Bilag 8), hvor han netop opnår en accept af sin egen dødelighed, der 

ifølge blandt andre Horton & Horton er en væsentlig del af processen til at finde sig til rette i beslut-

ningen om at lade sig registrere som organdonor (Horton & Patricia Horton, 1991). Disse to udtalel-

ser tolkes som værende to meget modstridende udtalelser men som forstås således, at han et sted 

godt ved og engang imellem konfronteres med døden, hvilket får ham til at tænke at man jo skal 

nyde livet fordi, man ikke ved hvornår man dør. Men også tolkes som at døden ikke er noget infor-

manten ønsker at tænke på og han derfor i stedet begrunder sin adfærd med at man lever for evigt. 

Dette skal i et commonsense-perspektiv fortolkes som at informanterne ikke vil konfrontere døden 

og et sted føler sig udødelige og derfor på en irrationel måde ikke ser en vigtighed i at tænke mere 

over dette.  

 

Det er ikke kun når det omhandler det uhåndgribelige i døden, at informanterne kommer med irra-

tionelle udtalelser. Der er flere andre eksempler på, hvor de kommer med inkonsistente og mod-

satrettede udtalelser, der skaber tvetydighed i, hvad informanterne mener, men som samtidig også 

viser kompleksiteten i emnet. Et andet eksempel på, et irrationelle argument for, hvorfor informant 

1 agerer som hun gør, og altså ikke har fået registreret sin holdning er følgende: ”Tror det er fordi 

at oppe i mit hoved er jeg jo organdonor” (Bilag 4). Denne udtalelse tolkes som, at informanten har 

et selvbillede af, at hun selvfølgelig skal være organdonor, og derfor ubevidst får smidt det i glem-

mebogen, at hun jo på papiret faktisk ikke er det. At hun siger, at hun oppe i hovedet jo er det, 
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tolkes som en irrationel, men nem måde at nå til resultatet på, nemlig at hun allerede er donor, 

fordi hun har taget sin beslutning. Det er irrationelt fordi, at informanten samtidig også får sagt, at 

hun et eller andet sted egentligt godt ved, at hvis hun ikke har sagt det til familien eller registreret 

sig ”så er der ikke nogen der får nogle af mine ting” (Bilag 4), hvor ’ting’ tolkes som organer. Hun 

viser altså her, at hun godt ved, at det ikke er sikkert, at hendes organer går til andre, men alligevel 

fortæller hendes hjerne hende at hun allerede er organdonor. Dette kan godt tolkes som en måde, 

hvorpå hun ubevidst kan slippe for yderligere tanker omkring registreringen. Samtidig med at den 

førnævnte dårlige samvittighed hun ligeledes får, kan undertrykkes. Hun giver udtryk for, at det 

bare er for dumt, at hun ikke har fået registreret sig. Og igen siger hun, at hun egentlig ikke kan se 

nogen grund til ikke at gøre det, ”(…)Men det har der jo så sjovt nok været. En masse grunde til man 

ikke har fået det gjort” (Bilag 4). Igen tolkes dette i selvforståelsen som, at hun ser sig selv som en, 

der selvfølgelig er det og ikke ser nogen grunde til ikke at lade sig registrere. Men hun kan jo også 

se at virkeligheden er en anden, og at der jo derfor må have været en masse grunde til ikke at få sig 

registreret. Løftet en smule op fra det konkrete citat kan dette tolkes som et udtryk for, at man kan 

have nok så mange rationelle tanker og gode intentioner, men i hverdagen skal der ikke meget til 

før end, at pligter og andre ting, der skal gøres ryger i glemmebogen. Og derfor ikke bliver gjort – på 

trods af at man både har lyst og tanker om at gøre det. I en teoretisk forståelse er dette endnu nogle 

eksempler på, at informanterne her efterrationaliserer deres (manglende) handlinger efterfølgende 

med forskellige begrundelser, for at skabe mening igennem det Karl Weick kalder retrospektiv sen-

semaking (Cheney, Christensen, Zorn, & Ganesh, 2011, s. 61), som kan være et forsøg på at undgå 

ubehaget ved den føromtalte kognitive dissonans.  

 

I nogenlunde samme inkonsistente og irrationelle stil udtaler informant 3 sig om, hvordan hun er 

”nysgerrig omkring det (red. Organdonation)” (Bilag 6), og her udviser en lyst til både at lære om 

emnet og blive klogere på, hvad det indbefatter. Men når hun spørges om, hvorvidt hun så har gjort 

en indsats for at lære mere om emnet, og blive klogere svarer hun, at det ”har (red. Hun) faktisk 

ikke” (Bilag 6). Dette tolkes ud fra selvforståelseskonteksten som et udtryk for, at hun ser sig selv 

som en, der gerne vil vide mere. Hun vil gerne være klogere på det, og ser sig selv som en der selv 

opsøger viden, hvis hun mangler den. Det at hun ’faktisk’ ikke har gjort det, tolkes som et udtryk 

for, at hun selv mener hun plejer at gøre sådan noget, men at det denne gang er en undtagelse. Igen 
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ses, der her en inkonsistent i informantens adfærd når hun siger, at hun er blevet nysgerrig og gerne 

vil vide mere, men hun egentligt ikke selv har gjort noget yderligere for at vide mere. Informanten 

uddyber yderligere med, at så skal man ”selv søge det og hvis man ikke lige selv gør det… bliver man 

bare lidt uvidende omkring det” (Bilag 6). Her ses det, at hun godt selv ved, at hvis hun ikke selv 

søger så får hun nok ikke mere viden omkring det, og det er åbenbart nok til at hun ikke reagerer 

mere på hendes nysgerrighed. Skal hun selv tage initiativ til at finde mere viden om emnet, bliver 

det besværligt og bliver derfor ikke gjort. Denne inkonsistens i hvilken viden man har eller ikke har 

kommer informant 1 ligeledes ind på. I teoretisk forståelse er dette endnu et eksempel på, at hvor 

der ikke er viden i forvejen vil viden ikke blive til (Cheney, Christensen, Zorn, & Ganesh, 2011). Det 

er derfor her væsentligt at hun får tilstrækkelig viden, før end hun selv vil opsøge denne. I samtalen 

giver hun ligeledes udtryk for, at hun ikke har nogen viden om, hvorvidt der mangler organer og 

hvor mange der står på ventelisten. Samtidig med at informant efterfølgende giver udtryk for, ”nej 

det har jeg aldrig fået at vide. Men igen af alt det man har set fra serier og film og dokumentar og 

sådan nogle ting så ved man jo at ventelisten er koloenorm lang altså kolossal lang, øhm, så hvis 

man nu tænker så kan man selvfølgelig godt se at der er en mangel” (Bilag 4). Denne modsigelse 

viser, at på trods af at hun ikke havde nogen idé om ventelisten eller manglen på organer, havde 

hun på fornemmelsen at ventelisten er ”koloenorm” lang. Dette tolkes som et udtryk for, at det 

netop ikke er et emne, der fylder i hendes hverdag og derfor slår det hende ikke som noget hun ved. 

Men som snakken skrider frem, og hun spørges på andre måder, finder hun tidligere eksponeringer 

(fra tv-serier) frem, der har formået at opnå det trin i kommunikationsprocessen, hvor erindring 

finder sted (Sepstrup & Øe, 2010, s. 147), og kan derfor sætte et billede af en virkelighed sammen, 

hvor der netop er mangel på organer og mennesker der hvert år dør på ventelisten til et nyt organ. 

Dette nævnes yderligere af informant 5 der udtaler ”jeg vidste ikke der var mangel på organer (…) 

joh det vidste jeg hvis jeg sidder og tænker mig rigtigt godt om så har jeg jo fået at vide før at der er 

mangel på organer” (Bilag 8). Dette tolkes at han, ligesom informant 1, først ved en hurtig genkal-

delse ikke ved med sikkerhed, at der er mangel på organer, men efter et par få sekunders betænk-

ningstid egentligt godt kan genkalde overfladisk, at der på en eller anden måde er nogen der har 

informeret ham om at der mangler organer. Dog siger han også ”jeg har ikke tænkt det som et van-

vittigt stort problem fordi så havde jeg forventet at jeg havde set det meget mere (…) mange flere 

personer og kendte personer ville støtte op omkring det og lægge op på diverse sociale medier” 
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(Bilag 8). Med dette tolkes det, at han i en vis grad har hørt om problemet, men ikke hat tillagt det 

mere betydning eller relevans, da han så havde forventet at det ville være bedre oplyst og han ville 

se det på flere medier. Fra en kritisk commonsense fortolkning kan disse udtalelser ses som et ud-

tryk for, at informationskampagner omkring netop disse faktuelle informationer ikke har været gode 

nok til at sætte sig fast som reel viden hos deres modtagere.  

 

Overkoden irrationalitet skaber ifølge ovenstående afsnit barrierer for registreringer i Donorregi-

stret da denne irrationalitet giver informanterne en undskyldning for ikke at få det gjort. Flere af 

informanterne påvirkes af at de nævner døden som værende mystisk og svær at forholde sig til 

selvom disse flere gange nævner at de jo godt ved at man bare er død. Flere tillægger døden men-

neskelige træk som tanker, følelser og holdninger selv efter de nævner de er døde og begravet og 

har derfor svært ved at forholde sig helt rationelt til dødens tilstand. Dette skaber en stor barriere 

for registreringen idet mulige tab vægter højere end mulige vindinder. Også skabelsen af en form 

for kognitiv dissonans skaber barrierer, idet denne er en indre kamp hos informanterne mellem at 

ændre eller acceptere både den viden informanterne har, at de skal registrere sig samt viljen til at 

hjælpe. Da flere gerne vil registrere sig fordi de gerne vil hjælpe, men ikke får det gjort, accepterer 

de i stedet at de ikke får det gjort ved enten at bilde sig ind, at de er organdonorer, fordi de har 

taget stilling, eller at de ikke gør en forskel på nuværende tidspunkt eller accepterer, at de derfor 

bare uvidende og dette må være grunden til de ikke kan registrere sig. Denne er en svær størrelse 

som barrierer da det er svært at forudsige informantens reaktion. Samtidig nævnes det af flere at 

de ikke har viden om flere ting relateret til organdonation, men ved nærmere eftertanke godt ved 

det. Så her ses det også som en barriere idet informanterne siger til sig selv at de ikke har viden eller 

at problemstillingen ikke er så omfangsrig alligevel. 

 

Opsamling 

Barriereanalysen har fundet frem til en række væsentlige barrierer, der bunder i forskellige faktorer, 

der alle i en vis grad påvirker både hver for sig og sammen når informanterne skal registrere sig i 

Donorregistret.   
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Manglende viden spiller tilsyneladende en stor rolle som barrierer, da denne både indebærer en 

manglende viden om registreringsproceduren, og at der findes et donorregister samt generel viden 

om den medicinske del af organdonation. Denne manglende viden leder til, at informanterne enten 

ikke forholder sig til organdonation eller at de selv opfinder viden, der kan være værre end hvad 

virkeligheden er, eller endeligt at de baserer sin viden på forkert information, de har fået fra misop-

lysende kilder. Dette afholder informanterne fra at tage stilling.  Dog påvirker den manglende viden 

i alle dens former ikke yderligere beslutningen om, om informanterne vil være organdonor eller ej, 

da alle informanter har besluttet sig og begrunder beslutningen med lysten til at hjælpe, da denne 

også giver en god følelse hos informanten selv.  

 

I tæt forbindelse med den manglende viden ses det også, at ingen af informanterne konkret kan 

genkalde, hvor de har fået den lille viden de har om organdonation henne. Yderligere kan de dårligt 

genkalde, at de nogensinde har stødt på en kampagne for organdonation. Dette er derfor forbundet 

med den manglende viden om organdonation, da tiltag som er bygget på at oplyse om netop de 

huller informanter har i deres viden, tydeligvis ikke rammer informanterne i en sådan grad at de 

husker det. Den eneste der i højere grad kan genkalde kampagner for organdonation, er den infor-

mant som i sit daglige miljø bliver gjort opmærksom på organdonation ved netop at italesætte dette, 

hvilket kan tyde på at en italesættelse fører til større opmærksomhed hvilket yderligere fører til 

bedre genkaldelse af emnet.    

 

Den lave italesættelse, der påvirkes af den manglende viden, er ligeledes en barrierer for de fem 

informanter. Dette konkluderes da det antages, at organdonation ikke vil blive italesat så længe 

man ikke ved noget om det, ikke ser det som relevant og der generelt ikke er lyst til at tale det, når 

det forbindes med døden.  Dette resulterer blot i en ond cirkel hvor den lave eller ingen italesættelse 

igen påvirker relevansen og den manglende viden obarrierenation, fordi man ikke taler om det eller 

hører andre tale om det. Dette er et problem, da det kunne tyde på at når informanterne befinder 

sig i et miljø, hvor organdonation italesættes, er deres viden om emnet større og dette resulterer 

yderligere at man diskuterer emnet med det miljø man er i.  

 



 74  

Endnu en barriere, der ses hos informanterne, er døden. Døden ses som noget negativt og skaber 

derfor en distance som ligeledes tillægges organdonation. Yderligere forbindes døden med noget 

der hos målgruppen, på baggrund af deres alder, først sker langt ud i fremtiden og alt der derfor 

relaterer til døden er noget der først prioriteres, når man ’kommer tættere på sin død’. Døden ses 

også i et mere irrationelt lys og mystificeres, idet flere har det ambivalent med døden og ser det 

som noget der er svært at forholde sig til og acceptere. Her er det, for dem der har mange irratio-

nelle tanker om dødens tilstand, svært at blive afklaret med det at være organdonor og skaber der-

for en splittelse hos informanterne. Når organdonation forbindes med død og man derfor ikke vil 

tænke på det prioriteres det ikke. I en travl hverdag er der andre ting, der i stedet anset som væ-

rende vigtigere, også ting, der ikke nødvendigvis er nødvendige, men mere positive eller sjove og 

giver en god følelse.   

 

Det er ligeledes fundet, at en anden barriere som kan påvirke chancen for registrering er, at der i 

forbindelse med, at man ikke sig, registreret sig skabes en gentagende negativ følelse som ofte kom-

mer ud som dårlig samvittighed og en splittelse. Dette ved at informanterne godt ved, at det er 

vigtigt og de bør registrere sig, men ikke får det gjort. Denne dårlige samvittighed kunne fungere 

som en faktor, der fik informanterne til at registrere sig, men virker mere som en faktor der yderli-

gere bygger til negative følelser som man ikke vil tænke over. Dette er på ingen måde rationelt, da 

der på trods af disse følelser generelt er en positiv holdning til organdonation, og alle informanterne 

nævner at de ikke kan se nogen bagside ved organdonation, fordi det hjælper andre og det at hjælpe 

andre skaber en god følelse hos informanterne selv.  

 

En sidste barriere ses i forbindelse med en kognitiv dissonans hos informanterne. Dette sker når 

informanternes modstridende argument og følelser ikke går på i en højere enhed og der skabes 

ubehag hos informanterne. Så når man godt ved at der mangler organer, godt ved at man gør en 

forskel, og egentligt godt ved at registreringsproceduren nok er nemmere end man tror, er det som 

om at informanterne tager den nemme løsning og afvikler dissonansen ved at acceptere uvidenhe-

den. Dette gøres ved at undskylde med at ingen har fortalt dem om problemstillingen eller emnet 

generelt. Og selvom man godt ved der mangler organer bilder sig selv ind at det er nok ikke et stort 
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problem, for så ville det blive italesat meget mere, eller ved at fortælle sig selv, at det nok er be-

sværligt at registrere sig, så det er derfor de det ikke gjort. 

 

Rangering af barrierer  

Der er gennem ovenstående afsnit udledt mange forskellige barrierer, der gennem en dybdegående 

analyse giver et nuanceret billede af de forskellige årsager, der kan være til at de fem informanter 

ikke får registreret deres holdning i Donorregistret. For at få simplificeret disse mange nuancerede 

svar, og finde frem til, hvilke barrierer som egentlig er de største, vil barriererne i dette afsnit blive 

afgrænset og begrænset i antal. Igennem et afsluttende spørgeskema er formålet her, at de forskel-

lige barrierer rangeres efter hvilke, der har størst indflydelse på, at respondenterne ikke har fået 

registreret deres holdning. Herved antages det, at de barrierer, der har den største indflydelse, der-

ved er de mest væsentlige og derfor de vigtigste at have fokus på, for at ændre tendensen, der 

præger målgruppen. I forhold til denne afhandling vil denne rangering ligge til grund for næste afsnit 

af analysen, der netop har et løsningsorienteret sigte.  

 

Det afsluttende spørgeskema (Bilag 9) viser tydeligt, at især fire udsagn skiller sig ud, som dem der 

har størst indflydelse på respondenterne. Disse fire udsagn, er rangeret ud fra en række barrierer, 

der er komprimerede udgaver af de nuancerede fund, der blev gjort i ovenstående analyse. De bar-

rierer, der er blevet rangeret højest, er i rækkefølge: (1) ”jeg behøver ikke at registrerer mig lige nu” 

(Bilag 9), (2) ”registreringen er besværlig” (Bilag 9), (3) ”jeg vil ikke forholde mig til min egen død” 

(Bilag 9), og (4) ”jeg mangler mere viden først” (Bilag 9). Dette viser, at der er et stort fokus på de 

barrierer, der i tidligere analyseafsnit blev omtalt som overkoderne prioritering, død, viden og regi-

strering. For at danne det bedst mulige og nuancerede billede af denne rangering holdes ovenstå-

ende rangering op imod de indledende spørgsmål i spørgeskemaet. Her blev de komprimerede bar-

rierer foldet en smule ud, for at give respondenterne mulighed for at vise, hvor det særligt at pro-

blematisk for dem i forhold til at få sig registreret. Her viser følgende barrierer sig som størst: (1) 

”jeg vil hellere prioritere andre ting som er mere relevante for mig nu” (Bilag 9), (2) ”Det er besværligt 

at registrere sig” (Bilag 9), (3) ”jeg forbinder det med død og vil ikke tænke på min død” (Bilag 9) og 

(4) ”Jeg skal ikke dø snart, så har ikke travlt” (Bilag 9). Her afspejles igen barriererne prioritet, regi-

streringen og døden ligeledes. Der er altså en overensstemmelse mellem de rangerede barrierer og 
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de komprimerede barrierer, hvor det her kun er viden, der skiller sig ud. Det er igen interessant, at 

viden i de indledende spørgsmål ikke vurderes som værende relevant, men i den afsluttende range-

ring af de komprimerede barrierer, vurderes manglende viden til at have stor indflydelse. Denne 

inkonsistens er ligeledes noget, der kom frem af den forrige analyse af interviewene, og derfor tages 

viden ligeledes med som en relevant og væsentlige barrierer at have fokus på.  

 

Mulige måder at nedbryde barriererne på 

Det er nu tydeligt, at der overordnet eksisterer fire relevante barrierer hos informanterne i form af 

manglende relevans som overkode for døden og prioritering, manglende viden generelt om emnet 

og registreringsproceduren og endeligt at registreringsproceduren ses som besværlig. Følgende del 

af analysen omhandler derfor hvordan disse barrierer ifølge informanterne selv, kan forsøges at 

blive løst. 

 

Manglende relevans  

Ud fra rangeringen af barriererne er den manglende relevans den største barriere for Informan-

terne. I dialogen med de fem informanter nævner de selv nogle løsninger der både direkte og indi-

rekte kan kobles til denne manglende relevans de italesætter ved organdonation generelt. At gøre 

emnet relevant kan gøres på flere måder. Enten at det er relevant fordi det gøres til noget som 

normen siger man skal, og derfor noget man også selv prioritere, relevant fordi det blev ti noget 

man skal, relevant fordi det giver noget til en selv eller fordi det følelsesmæssigt rammer en på et 

personligt plan.  

 

Motivation 

Flere af informanterne er generelt enige i, at en der hjælper en på vej, vil gøre en stor forskel til at 

de fik registreret deres holdning. Blandt andet giver informant dette eksempel på, hvad der kan 

hjælpe hende. ”nu gør du det og jeg sidder lige her ved siden af dig indtil du har gjort det” (informant 

1, hvilket tolkes som, at en der siger nu er det nu og så gør vi det sammen og hjælper hinanden har 

positiv indflydelse på om hun får registreret sig. Informant 5 siger i forbindelse med, hvorfor han 

blev bloddonor i sin tid: ”det var en veninde der sagde det til mig og hun spurgte mig om jeg var 

bloddonor og så sagde jeg nej og så sagde hun hvorfor og så sagde jeg det ved jeg ikke og så sagde 
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hun skal vi ikke bestille en tid og så sagde jeg det kan vi da sagtens. Og så kom jeg ind og være 

bloddonor” (Bilag 8), hvilket hjalp ham fordi ”hun lossede mig i røven (…) hun fik mig ligesom til at 

sige nu skal du gøre det. Nu bestiller vi en tid og så tager vi ned og får det gjort og så var det jo 

egentligt såre simpelt at være bloddonor” (Bilag 8). Dette tyder ligeledes på, at en bekendt der siger 

nu gør du det og bryder barrieren for at få det gjort også øger chancerne for handling. Han udtaler 

yderligere, at han aldrig rigtig har tænkt på organdonation og at han ”ikke før nu blevet bedt om at 

tage stilling” (Bilag 8), hvilket tolkes som, at interviewet konfronterede ham om emnet og han derfor 

fik ham til at tænkte over det, og derigennem tage stilling. I samme stil siger informant 3, at ”min 

ekskæreste (…) hans forældre var bloddonerer. Og så fandt jeg ud af at det var noget lige her i Bir-

kerød, så tog jeg bare med og så spurgte de om jeg ikke ville være det. Og så tænkte jeg jo.” (infor-

mant 3, hvilket ligeledes understreger pointen om, at når andre gør det og det herved blot bliver til 

en handling man skal efterligne så gøres det lettere og mindre kompleks. I et kritisk commonsense-

perspektiv tyder disse citater på, at barrieren kan brydes ved en hjælpende hånd, der simplificerer 

handlingen, og gør den mindre kompleks. At have et forbillede, der kan fortælle at det er vigtigt og 

du kan godt. Perspektiveret til andre former for beslutninger, der skal tages udtaler informant 5 

følgende omkring valg af fagforening: ”mor og far de har selvfølgelig fortalt mig at jeg skal have styr 

på tingene og (…) være med i en fagforening” (Bilag 8). Dette tolkes som, at han har styr på fagfor-

ening fordi hans forældre har fortalt ham netop dette er vigtigt. I et commonsense-perspektiv tolkes 

det som, at hvis han sidestiller denne form for pligt med organdonation kunne det have hjulpet ham 

til at registrere sin holdning hvis hans forældre ligeledes havde fortalt ham vigtigheden af orgando-

nation. Set i et teoretisk perspektiv tyder disse løsningsorienterede udtalelser på, at sociale relatio-

ner og social påvirkning i høj grad har indflydelse på informanternes beslutningsproces (Kelman, 

2019). Både i en normativ og informativ form kan det have afgørende betydning, at emnet italesæt-

tes af bekendte, og hvad disse bekendte forventer af informanterne. Ved at emnet italesættes ska-

bes over tid en norm, der sætter rammerne for den forventede adfærd, og altså kan ende med at 

blive en normativ struktur (Kjær, 2006). På denne måde vil, der komme forventninger til informan-

terne, og sanktionsmuligheder, hvis ikke de lever op til disse.  
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Automatik og tvang 

Ligesom at en normativ strukturændring kan have afgørende betydning, kommer alle informanterne 

også ind på, at en regulativ strukturændring ligeledes kan skabe grundlaget for en effektiv ændring.  

Blandt andet foreslås en løsning, hvor man tvinges til at tage stilling. Blandt andet siger informant 1 

følgende: ”hvis man ligesom stod overfor at ’skal du igennem her skal du lige svare ja eller nej her” 

(Bilag 4) og eksemplificerer det med: ”inden du får din studenterhue skal du lige svare ja eller nej 

her” (Bilag 4) og ”påduttet at svare gennem (…) kørekort (…) sygehusbesøg (…) når du skal op og 

stemme” (Bilag 4). Disse udtalelser tolkes som, at hun mener at problemstillingen kan imødegås ved 

at gøre organdonation til noget man tvinges til at tage stilling til ved forskellige lejligheder.  Med 

andre ord er stillingtagen og beslutningen noget informant 1 godt mener, kan tvinges igennem gen-

nem regulative strukturændringer. I samme kategori nævner informant 4, at ”hvis jeg er tidspresset 

så får jeg gjort ting. Ellers ikke” (Bilag 7) og informant 1, at hun betaler regningen fordi ”nu skal den 

være betalt i morgen” (Bilag 4). Disse tolkes som, at en form for deadline for hvornår noget skal 

være gjort påvirker begge informanter til at gøre ting. Og kan ligeledes tvinge de unge til at få taget 

stilling. Ingen af dem kommer dog ind på sanktionsmulighederne ved et sådan tiltag, hvilket er det 

en regulativ struktur kræver for at kunne eksistere.  

 

Ydermere nævnes der i forbindelse med regulative løsningsforslag formodet samtykke. Informant 1 

udtaler i forbindelse med formodet samtykke ”uden tvivl det ville gøre en forskel” (Bilag 4) og ”for 

mit vedkommende ville det jo have været skønt. Så havde jeg jo været det helt automatisk og så 

havde det ikke været noget der skulle fylde på den måde og tage fokus fra noget man hellere ville” 

(Bilag 4), men også at ”mange ville komme i klemme (…) fordi de måske ville glemme at gøre noget” 

(Bilag 4). Disse udtalelser tolkes som at hun tror formodet samtykke vil gøre en forskel i problem-

stillingen og få flere til at registrere sig, men det måske ikke er sådan for alle. For hendes vedkom-

mende ville det være et godt tiltag, da hun så kunne nå til sit mål uden selv at gøre noget, men at 

samme tiltag kunne være et problem for dem der ikke vil være organdonorer. Her ville udfordringen 

være, hvis de ligesom hende selv, ville glemme at vælge modsat af defaulten. Informant 3 udtaler, 

at det er den ”aller bedste løsning” (Bilag 6), fordi hun tror ”der sidder mange derude lige nu som 

ikke har noget imod organdonation, men som bare ikke får det gjort. Og der tænker jeg at alle de 

mennesker ville man kunne fange” (Bilag 6). Ligeledes understreger hun ”kunne man melde sig fra 



 79  

hvis man ikke havde lyst” (Bilag 6). Dette tolkes som at hun, ligesom informant 1, er positiv over 

formodet samtykke, men fremstår knap så nuanceret. Hun udviser ikke bevidsthed om de faldgru-

ber, der er ved en sådan løsning. I et kritisk commonsense-perspektiv tolkes det som, at informan-

terne generelt er positive overfor formodet samtykke, fordi de selv er enige i denne default, men at 

det godt kunne være et problem for andre der ikke havde taget samme stilling til organdonation. 

Teoretisk set er det en interessant diskussion når det kommer til formodet samtykke. Sammenstø-

det mellem den regulative ændring, den normative struktur, der hersker og de etiske overvejelser, 

viser at formodet samtykke er et kompliceret forslag, der ikke uden grundige overvejelser blot kan 

indføres. Disse overvejelser og forskellige syn på løsningsforslaget tages op og bredes ud i diskussi-

onsafsnittet senere i afhandlingen.  

 

Også informant 2 udtaler ”hvis det bare blev en selvfølge. Så kunne man blive det og så skulle man 

melde sig fra i stedet (…) så det var noget der skete automatisk” (Bilag 5) og ”det ville jeg ikke se 

noget problem i” (Bilag 5). Dette fortolkes som at han er positiv overfor formodet samtykke idet 

denne default bekræfter hans egen beslutning til organdonation, og han derfor ikke ville behøve at 

registrere sig fordi det ville ske automatisk. I et kritisk commonsense-perspektiv siger han med an-

dre ord, at formodet samtykke er en god løsning, måske fordi det bekræfter hans egen stilling til 

organdonation. Der bliver igen ikke nuanceret i forhold, til hvordan det rammer dem, der ikke vil og 

det faktum at problematikken kan vise sig at være den samme. At de ikke får taget sig sammen til 

at melde sig fra Donorregistret, ligesom informant 2 i dag ikke får registreret sig. I et teoretisk lys er 

det her tydeligt at informanterne er positivt stemt overfor en regulativ strukturændring. Ifølge Peter 

Kjær kan dette ligeledes være med til at ændre adfærden, og derfor løse problemet. Han siger lige-

ledes, at en regulativ strukturændring over tid kan være med til at ændre den normative struktur, 

hvilket ligeledes kan tage for denne løsningsmodel. Men som beskrevet tidligere er det ikke så 

sort/hvidt, og der er flere nuancer, der diskuteres i diskussionsafsnittet senere i afhandlingen.  

 

For informant 4 er hendes holdning til formodet samtykke ligeledes, at hun ”synes egentligt det er 

en god idé. Fordi mit indtryk er at mange gerne vil (…) men jeg synes 18 er for tidligt” (Bilag 7) fordi 

”man stadig er så hormonel, altså man forstår ikke rigtigt hvad det er der foregår (…) så der er jeg 

ikke sikker på jeg ville have taget et valg jeg ville stå ved” (Bilag 7). Dette tolkes som, at hun er positiv 
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over for at den gældende default ændres, men at dette ikke bør ske i så ung en alder. Dette begrun-

der hun med, at det godt kunne resultere i, at flere der ikke ville være organdonorer, endte med at 

glemme at skifte deres holdning i registeret, fordi man ikke i så ung en alder er moden nok til at tage 

stilling. informant 5 er ligeledes inde på aldersaspektet i forbindelse med formodet samtykke. I 

denne forbindelse er han kritisk overfor tiltaget, for som han siger: ”da jeg var 18 år gammel der 

kunne min hjerne sgu ikke lige bruge de her fem minutter på at sætte mig ned sige om jeg skulle 

være organdonor, der synes jeg sgu det var sjovere og feste og alt sådan noget der så der. Så der 

ville jeg automatisk blive organdonor uden jeg har sat mig ned og tænkt over hvad har det af betyd-

ning for mig, så jeg synes måske jeg synes ikke det er fair for dem der måske ikke lige sætter sig og 

bruger de her fem minutter for det kan egentligt være at man ikke har lyst til at en anden person 

skal have ens øjne” (Bilag 8). Her belyser informant 5 den risiko, der er ved formodet samtykke. 

Nemlig, at der kan være mennesker, der er ubevidste om, at de faktisk er registrerede som organ-

donorer. Det vil stadig kræve, at man som borger tager stilling, og for ham vil konsekvensen være 

større, hvis formodet samtykke er den gældende default.  

Med andre ord siger han i et kritisk commonsense-perspektiv, at han er imod formodet samtykke 

af etiske grunde og fordi han ser det som en lige så svær afhandling at gøre unge mennesker op-

mærksomme på emnet, hvad end de skal registrere sig eller melde sig fra. De personlige konsekven-

ser vægter højt, og kan tolkes som, at informanten har svært ved at forholde sig til døden. I et teo-

retisk lys ses det her at informanterne til dels er enige i formodet samtykke, men mener at individet 

skal være modent nok til at kunne gå ind og den gældende default, og det er 18årige for unge til. 

Teoretisk set omhandler alle disse udtalelser forslag til mere regulative strukturer, som tvinger men-

nesker til at tage stilling i forskellig sammenhæng.  

 

En sidste regulative strukturændring, der omtales af informanterne, er henholdsvis belønning eller 

straf. Både informant 2 og 4 mener, at en belønning kunne være ”gaver eller et eller andet (…) hvis 

man sætter en eller anden på det, for så kommer alle de mennesker der ser der er en gevinst ved at 

gøre det for DIG lige nu (…) det er jo ikke rigtigt noget DU får ud af lige nu” (Bilag 5), hvilket de begge 

mener ville kunne få mennesker til at registrere sig. Vedrørende sanktionsmuligheder nævnes ho-

vedsageligt økonomiskstraf af informant 2 ”igen er det samme bekostning der er ikke noget de gider 

at betale, igen er det jo i nuet jo, det andet er når du er død” (Bilag 5). Han siger altså her, at en 
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økonomisk straf ville virke, fordi det ikke er noget man gider at betale for. Informant 4 perspektive-

rer til forsikringer og har her mere fokus på den potentielle personlige konsekvens det kan have ikke 

at have styr på sine forsikringer. ”Fordi hvis jeg ikke har styr på det, så indebærer det en reel risiko 

hvis jeg en dag står i en møgsituation” og hun siger yderligere ”måske kommer behovet for forsikring 

oftere end organdonation? Så derfor har man gennem hele livet oftere hørt med forsikringer, der er 

også mange reklamer omkring forsikringsselskaber”. Disse udtalelser tolkes som at for informant 4 

har de personlige konsekvenser betydning for, hvor væsentligt emnet vurderes til. Implicit siger hun 

altså, at fordi det ikke har nogen potentielle konsekvenser for en personligt hvis man ikke får sig 

registreret oplever hun ikke behovet. En måde at imødegå dette er ved, at regulere organdonatio-

nen således, at man skal have taget stilling for at kunne komme på ventelisten til et organ, hvis 

uheldet en dag skulle være ude, og man selv står og har brug for et organ. Dette implicerer dog en 

lang række etiske overvejelser, da det kan stride mod nogle af de grundlæggende værdier, herunder 

solidaritet og hjælp til dem der har brug for det (Organdonation - Det Etiske Råds udtalelse om 

formodet og informaeret samtykke, 2017), det danske samfund bygger på. Dette er dog ikke disku-

teret yderligere med informant 4 og uddybes derfor ikke yderligere. I et kritisk commonsense-per-

spektiv virker det som om både informant 2 og 4 mener, at enten en belønning eller konsekvens 

knyttet til handlingen kunne øge registreringerne i Donorregistret. Et kritisk blik på dette skal dog 

ligeledes huske, at informant 2 slet ikke vidste at det fandtes, så selv hvis der var en af disse knytter 

til beslutningen, er det ikke sikkert, at han ville kende til dem og de ville derved ikke gøre en forskel. 

Informant 4 siger ligeledes senere i samtalen, at hun ikke synes at lige netop organdonation skal 

tillægges konsekvens eller belønning, da det er et etisk spørgsmål og noget man skal gøre af egen 

fri vilje. Teoretisk set kommer informanterne ind på, at man ved at skabe en ydre menneskelig mo-

tivation forsøger at opnå belønningen eller undgå konsekvensen gennem registreringen 

(Christensen, 2013) og at en normativ struktur der sætter vigtighed på organdonation ville kunne 

påvirke registreringerne i Donorregistret og andre lignende handlinger såsom forsikring.   

 

Hos informant 3 mener hun at ”mennesker kan god at lide at de har gjort noget godt. Jeg tror det 

sætter gang i en eller anden stolthed hos mennesker” (Bilag 6) og ”verden er sådan at hvis man selv 

får noget ud af det, okay, så kan jeg lige så godt” (Bilag 6). Hvilket tolkes som at hun mener at 

registreringen godt kunne gøre noget godt for den, der registrere sig ved at give en god følelse og 
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at man selv derfor også får noget ud af det. Yderligere nævner hun i forbindelse med bloddonation, 

at hun gjorde det for at hjælpe andre og fordi ”det er jo også meget fedt hvis man en dag selv har 

brug for det” (Bilag 6), hvilket tolkes som, at hun mener at man bliver stolt af at hjælpe andre såle-

des, at denne beslutning også påvirker en selv og yderligere, at man gennem bloddonation kan ende 

med at være gavnlig for sin egen skyld også. I et kritisk commonsense-perspektiv kan det diskuteres 

om hun mener, at det at det at hjælpe andre er nok i sig selv, eller om hun ser motivationen og 

relevansen ved at hun også får noget ud af det selv. I et teoretisk perspektiv er en intern motivation 

også en del af det at hjælpe andre da det i sidste ende også gør noget godt for en selv (Christensen, 

2013).  

 

Personlig relation 

En måde at øge relevansopfattelsen af emnet er, hvis man er berørt personligt af det. Informant 4 

udtaler ”hvis du havde et familiemedlem (…) eller en ven, der stod og havde brug for et organ, og de 

ikke kunne få et og det endte fuldstændigt frygteligt (…) så tror jeg uanset hvad at man ville melde 

sig. Fordi man kan se hvilken forskel det kan gøre” (Bilag 7), hvilket tolkes som, at informanten me-

ner, at det bliver meget relevant, hvis man selv oplever det. Det være sig enten på egen krop eller 

gennem bekendte, og den lange venteliste herved bliver mere relaterbar. Yderligere nævner hun at 

grunden er fordi ”at man er følelsesmæssigt involveret. Du bliver jo ikke følelsesmæssigt involveret 

ved at se en reklame om at andre oplever det. Men det er det der med at du selv oplever det” (Bilag 

7). Dette tolkes som, at hun mener, at det er den følelsesmæssige involvering, der gør forskellen og 

dette ikke kan skabes gennem en reklame eller gennem andre, men skal skabes gennem personlig 

erfaring. I et kritisk commonsense-perspektiv tolkes udtalelsen som at involveringen sker gennem 

følelser og personlig erfaring, men denne informant har samtidig også tidligere nævnt, at hun blev 

meget provokeret over en kampagne fra Københavns kommune. Derfor tolkes udtalelsen som, at 

man godt kan påvirkes på et følelsesmæssigt plan af kampagner, men at der sker en meget højere 

grad af involvering og relevans, når det er noget der erfaren på egen krop. Set i et teoretisk perspek-

tiv nævner informant 4, at appelformen patos er vigtig for hende, hvis kampagnebudskaber skal 

have en chance for at ramme hende. Derudover antyder hun ligeledes med hendes udtalelser, at en 

klar ’line of sight’ (Christensen, 2013), ligeledes vil motivere til at få sig registreret, da dette vil give 

et indtryk af, hvilken betydning og forskel det gør.  
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Ovenstående afsnit har fremlagt en række løsningsmuligheder til at øge den opfattede relevans hos 

informanterne. Relevans kan komme enten fra mennesker omkring informanterne gennem itale-

sættelse, prioritering eller et skub i den rigtige retning, da informanterne ville formentlig følge efter 

og gøre hvad andre gør og påvirkes af social påvirkning. Yderligere ville italesættelse og en konfron-

tation med emnet skabe yderligere tanker omkring informanternes egen holdning til emnet. Organ-

donation kan også gøres mere relevant ved, at man på autoritære steder såsom uddannelser, køre-

skoler, sygehuse, når man skal stemme og andre autoritære steder med legitimitet, indførte at der 

på disse steder samtidig skulle tages stilling til organdonation, hvilket sætter fokus på afsenderes 

legitimitet (Sepstrup & Øe, 2010). Også regulative strukturændringer ville kunne gøre en forskel. 

Herunder nævnes især formodet samtykke, som en konkret løsning. Det, der nævnes som det gode 

ved dette forslag er, at man vil kunne ramme alle dem der har taget stilling og gerne vil være organ-

donorer, men ikke får det gjort. Den nævnte, men ikke udbredte skepsis hos informanterne, bunder 

i etiske overvejelser, der primært går på bekymring på, hvorvidt det er muligt at gøre 18-årige op-

mærksomme på, at de faktisk er registrerede organdonorer. Yderligere kan relevansfølelsen øges, 

hvis det er noget man er motiveret til at gøre. Enten gennem ekstern eller intern motivation, da 

registreringen i Donorregistret i sig selv ikke er noget, der som sådan gør forskel for den enkelte. 

Derfor er det den interne motivation som kan være en form for stolthed eller tilfredshed over man 

hjælper andre, der i dag skal være den primære motivation. Den eksterne motivation kan være gen-

nem konsekvenser eller belønninger i forbindelse med, at man (ikke) får registreret sig. Motivation 

synes at virke, da handlingen herigennem gør en forskel for informanten selv. Endeligt kan relevans 

forekommer når det rammer en personligt og man oplever det hos bekendte fordi der derved kom-

mer en klar ’line of sight’ (Christensen, 2013) og en bedre forståelse for, hvilken betydning ens regi-

strering skaber for andre, hvilket skaber en forståelse for, at emnet er vigtigt fordi man selv oplever 

alvoren hos dem der mangler organer.   

 

Manglende viden 

Manglende viden er noget, der flere gange både direkte og indirekte nævnes af informanterne. For 

at imødekomme barrieren med manglende viden kan der gøres flere ting. Den manglende viden kan 

imødekommes ved at oplyse bedre om organdonation, hvor der i oplysningen skabes relevans og 
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hvor eksponeringen foregår i de rette situationer eller det kan gøres ved oftere italesættelse af be-

folkningen og gennem institutioner.  

 

Virkemidler ved eksponering 

I forbindelse med at oplyse bedre om organdonation er det af flere informanter italesat, hvad det 

er de husker ved andre oplysningskampagner som de kan genkalde, og hvorfor de selv tror de kunne 

huske dem. Der bliver blandt andet sagt følgende af informant 1 der husker TV2 kampagnen ”det vi 

deler”. ”Gennem mit arbejde, arbejder jeg jo rigtig meget med forskelligheder og man skal være 

rummelig og sådan. Og der har tv2 lavet nogle ret fine kampagner, hvor de stiller mennesker op der 

går frem og tilbage. (…) det går jeg meget op i. og det rør mig, altså også til tårer. Det synes jeg er 

både smukt, og skønt og skræmmende. At vi går i vores egen lille boble og er små egoister (…) det 

ved jeg i hvert fald fra mine egne små unger i min klasse” (Bilag 4). Dette udsagn tolkes som, at fordi 

reklamen er relevant i forhold til hendes dagligdag, nemlig hendes arbejde, og fordi reklamen rør 

hende følelsesmæssigt, husker hun den så tydeligt. Også informant 3 husker Rådet for Sikker Trafiks 

kampagne ”Kør bil når du kører bil - tag posen af”: ”Den med poserne over hovedet når man kører 

bil (…) de er rigtigt skræmmende og jeg tror det er derfor de påvirker mig” (Bilag 6), hvilket hun 

begrunder med at ” man ser det voldsomt i form af en trafikulykke (…) så kommer det pludseligt tæt 

på en. De får det ligesom til at det kan ramme alle” (Bilag 6). Dette tolkes som, at hun husker rekla-

men fordi den er voldsomt og fordi hun selv kan sætte sig ind i ulykkessituationen og dette gør at 

det kommer tæt på hende og reklamen derfor rammer hende.  Hos informant 4 husker hun en 

kampagne fra organdonation der ”var rød og den hang på nogle af busstoppestederne. Og så det 

der karakteristiske hjerte” (Bilag 7), hvilket tolkes som at hun netop husker denne kampagne, da det 

var hjertet der som symbol satte sig i hukommelsen. Yderligere husker hun kampagnen fra Rigs-

hospitalet og Købehavns kommune, ”den der ’tæl dine æg’. Som var oppe, den synes jeg er fuld-

stændig vanvittig. Så derfor kan jeg huske den” (Bilag 7) og hun synes den var vanvittig fordi ”det 

var vildt at de blander sig i hvornår man får børn” (Bilag 7) og hun ”blev provokeret. Så derfor” (Bilag 

7). Dette tolkes som at informanten husker kampagnen fordi hun blev provokeret af den idet hun 

antageligt ikke mener at andre skal bestemme hvornår hun får børn, eller pålægge hende at hun 

skal skynde sig. Det interessante at tage med sig fra denne udtalelse er, at hun udviser en stærk 

holdning til hvem, der kan tillade sig at blande sig i borgernes privatliv. Der kommer her både et 
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etisk og politisk aspekt ind i overvejelserne for, hvordan budskaber kan være og hvem afsenderen 

bør være. I et kritisk perspektiv, kan dette med andre ord være et udtryk for, at der er en klar grænse 

for nogle individer for, hvad for eksempel en offentlig og statsstøttet organisation kan tillade sig at 

blande sig i. Og det kan godt være, at netop denne kampagne huskes af informant 4 fordi den pro-

vokere, men spørgsmålet er i så fald, om det er sådan det ønskes at være, og hvilken effekt det har.  

 

Også informant 3 kan genkalde en oplysningskampagne. Den hun husker, er kampagnen for hjerte-

løbere og siger ”jeg ved allerede meget om det, jeg er selv blevet præsenteret for det da jeg lærte 

førstehjælp for her for nyligt (…) påvirker mig lidt på den måde at de siger (…) 4 ud af 6 gange kom-

mer hjerteløberen rent faktisk før ambulancen. Så sådan noget som facts (…) det har altid ramt mig 

mere” (Bilag 6). hvilket tolkes som informanten husker denne kampagne da det er noget hun lige er 

blevet præsenteret for og yderligere at hun påvirkes mere af statistiske argumenter. Teoretisk set 

lever denne kampagne ligeledes op til flere af de modtagerkarakteristika, der blandt anden indebæ-

rer at hendes livssituation har gjort, at hun har forudgående viden om emnet, det opfattes derfor 

som relevant og informationsværdien øges derved. Herved er er informant 3 i sanseposition idet 

hun blev eksponeret for kampagnen, og den indledende og senere fortsatte opmærksomhed havde 

et stabilt fundament at vokse ud fra (Sepstrup & Øe, 2010). 

 

Personlig relation 

Informant 5 kommer med et eksempel omkring kræft, idet han nævner at ”kræft har gjort indtryk 

på mig fordi det har været tæt på min familie, så hver gang at, det er fordi det har været tæt på mig 

og personligt så hvis der er nogen der har banket på min dør (…) så donerer jeg hver gang” (Bilag 8), 

hvilket tolkes som, at når der er indsamling til kræftramte donerer han altid, fordi de banker på hans 

dør og de står der og formålet er noget der står ham nært da han selv har haft kræft inde på livet. I 

et kritisk commonsense-perspektiv tolkes det som, at informanterne husker disse kampagner, fordi 

de rørte dem og de finder disse personligt relevante. I et teoretisk perspektiv viser disse udtalelser 

at for informanterne her husker de kampagner, der rammer dem ved brug af appelformen patos og 

det tydeligt er følelsen de fik fra kampagnen som de husker, hvilket kunne være relevant i fremtidige 

kampagner for organdonation. Yderligere husker de kampagnerne, hvis de har været relevante i 

forbindelse med noget de allerede kender til og en enkelt informant nævner statistisk budskab 
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rammer hende bedre og yderligere i specifikke tilfælde med et budskab, der er har fokus på, hvad 

modtageren får ud af at gøre en specifik handling. Tidligere forskning har også fundet frem til, at 

det når det kommer til organdonation er personer med høj intention om at donere mere modtage-

lige overfor statistiske budskaber, da disse vil øge mængden af tanker, vurderingen af budskabets 

troværdighed samt årsagssammenhængen ses tydeligere (Kopfman, Smith, Ah Yun, & Hodges, 

1998) 

 

Eksponering 

Yderligere nævnes eksponeringen af oplysningskampagner også af flere informanter, der siger det 

ville være en god idé ”at bruge nogle sociale medier. Sådan nogle pop-up, så det hele tiden kom op 

i ens face” (Bilag 6) og ydermere at det skal være ”iøjefaldende” (Bilag 6) og informant 4 siger ”noget 

man støder på i sin hverdag. Og det er et menneske, der står foran en og fortæller om det og ikke 

bare en plakat” (Bilag 7), hvilket hun begrunder med at ”du er nødt til at forholde dig til at der står 

et menneske foran dig, du kan godt bare kigge videre fra plakaten” (Bilag 7). Hvilket tolkes som at 

disse informanter mener, at eksponeringen skal være meget tydelig og iøjefaldende og gennem so-

ciale medier som man bruger ofte. Herved ville man opnå en høj frekvens af eksponeringer således 

at det hele tiden var noget modtageren stødte på. Yderligere tolkes det, at eksponeringen for en 

anden informant ville være god hvis det var noget man stødte på ofte i sin hverdag, og det var en 

person, der tog fat i en og ikke blot en plakat, da man lettere kan se væk fra plakaten, men ikke kan 

undvige det menneske, der står foran en fordi det ikke er høfligt eller socialt okay at ignorere andre. 

I et kritisk commonsense-perspektiv tolkes informant 3’s udtalelse som, at det ville hjælpe hvis or-

gandonation var noget man stødte på og blev husket på noget oftere. For informant 4’s udtalelser 

ses det i en kritisk commonsense perspektiv, at hun mener, at hvis et menneske stod foran en ville 

hun blive nød til at konfrontere sig selv med hendes stillingtagen. Kritisk set er det dog ikke sikkert, 

at dette ville gøre en forskel, da netop informant 4 indirekte har udtalt, at hun påvirkes meget af 

usikkerheden ved døden. Det ville derfor ikke være sikkert, at dette ville påvirke informanter som 

hende, der er usikre om dødens tilstand. Teoretisk set stemmer disse udtalelser overens med 

Sepstrup & Øes udlægning af kommunikationsprocessen, hvor de netop pointerer at hvis ekspone-

ringen af et budskab sker indenfor modtagerens normale mediebrug, øges sandsynligheden for at 

opmærksomhed etableres, bliver til forståelse, erindring og forhåbentlig til sidst til handling 
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(Sepstrup & Øe, 2010). I samme forbindelse udtaler informanterne sig her om eksponeringen af 

oplysninger som noget de mener skal være gennem sociale medier med en høj frekvens af pop-up 

annoncer, noget man konfronteres med i sin hverdag som er iøjefaldende, og at facerere, der tog 

personlig kontakt til en ville gøre en forskel i hvilken grad man kunne tillade sig at ignorere budska-

bet.   

 

Også af informant 1 udtales det at ”information kunne gøre rigtig meget (…) autoritære steder (…) 

sygehuse (…) politistationer (…) underviste det i (…) gymnasierne” (Bilag 4). Dette tolkes som at hun 

mener, at information de rigtige steder, hvilket ville være autoritære steder hvor, der i forvejen er 

høj grad af legitimitet og, hvor man i andre sammenhænge kommer i forbindelse med seriøse akti-

viteter. I et kritisk commonsense-perspektiv kan dette være et udtryk for, at det ikke er ligegyldigt, 

hvor man møder informationen. At emnets alvorlighed kræver, at der er en vis autoritet ved stedet, 

hvor man møder budskabet.  

 

Italesættelse 

Viden kan også deles ved italesættelse, hvor flere informanter nævner italesættelse som værende 

noget der sætter gang i både tanker og informationer når det fra bekendte eller institutioner sættes 

på agendaen. Informant 4 nævner ”vi har en masse fag, der omhandler netop organer og syg-

domme” (Bilag 7) og ”vi havde været til sådan en paneldebat, mig og en veninde, om organdonation 

og så var det meget naturligt at vi lige diskuterede sådan bagefter og her et stykke tid efter hvad vi 

egentligt fik ud af det” (Bilag 7), hvilket giver mening, da det ifølge Feeley og Servoss kræver en stor 

grundlæggende viden for, at mennesker er villige og trygge i at diskutere organdonation (Feeley & 

Servoss, 2005). Yderligere siger informant 4 om registreringen i Donorregistret ”i får mig da til at 

tænke over hvorfor jeg ikke gør det” (Bilag 7). Også informant 3 udtaler ”det kan da være at denne 

her samtale får skubbet det i gang” (Bilag 6), hvilket hun begrunder med, at det kan ”altid hjælpe at 

snakke om tingene og få åbnet øjnene lidt mere og så giver i jo også nogle informationer som var 

det jeg manglede” (Bilag 6). Ligeledes siger informant 5 ”da jeg blev inviteret til det her så har jeg 

siddet og tænkt over hvad jeg egentligt ville gøre. Og så har jeg taget stilling” (Bilag 8) og ”tak fordi 

i har givet det her opmærksomhed (…) har i hvert fald sat nogle tanker i gang (…) hvad ens holdning 

til det her er og det vil helt sikkert sætte nogle samtaler i gang efter det her møde her” (Bilag 8). 
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Informant 1 får slået fast, at når interviewet er slut ”så tror jeg lige jeg finder mit Nem-Id frem og så 

tror jeg lige jeg får svaret på det der. (…) det har i så lige fået mig til nu” (Bilag 4). Alle disse udtalelser 

tolkes som, at informanterne mener at gennem italesættelse på enten institutioner som uddannelse 

eller ved mindre autoritære lejligheder såsom disse interviews, at samtalen og fokus på organdona-

tion, kan sætte tanker i gang og konfrontere deres barrierer og få nye informationer der kan hjælpe 

en på vej. I et kritisk commonsense-perspektiv tolkes det som at italesættelse kan starte nogle tan-

ker hos informanterne, og være med til skabe en adfærdsændring. I et teoretisk lys kan der oplyses 

om organdonation gennem en normativ struktur hvor italesættelser sætter denne stuktur i gang 

ved at organdonation ville være noget der gennem italesættelse blev en del af ens hverdag.  

 

Den manglende viden som barrierer kan direkte og indirekte ifølge informanterne reduceres ved at 

oplysningen rammer noget, der er relevant for ens dagligdag eller noget man før har oplevet og 

kender til. Yderligere rammer oplysning bedre når det er noget der rører en gennem ens følelser 

fordi det så gør at det kommer tættere på. Også eksponeringen af denne oplysning skal være noget, 

der er iøjefaldende, noget der popper ud i ens ansigt eventuelt på sociale medier, hvor informan-

terne alligevel befinder sig. Yderligere kan eksponeringen være gennem et andet menneske, da den 

menneskelige interaktion bedre opretholder opmærksomhed og man konfronteres og kan af høf-

lighed ikke ignorere denne konfrontation. Også skal eksponeringen være på autoritære steder så-

som sygehuse og uddannelser hvor man her lærte mere om emnet generelt. Ligeledes kan italesæt-

telse komme den manglende viden til livs ved at skabe opmærksomhed på emnet. Italesættelse ved 

blandt andet undervisning eller bare daglig samtaler skaber løbende yderligere samtaler om emnet 

ved, at man i italesættelsen kan få øje på vigtigheden der ligger bag emnet og denne italesættelse 

sætter gang i egen holdning og tanker omkring emnet. 

 

Registreringsproceduren er besværlig 

Flere af informanterne udviste gennem interviewene et ønske om, at registreringsprocessen skal 

gøres nemmere. Helst så flere af dem, at den blev gjort så nem som muligt, således at det ikke er 

noget, der skal tænkes yderligere over. I sammenhæng med dette nævnte flere af informanterne 

ligeledes, at det vil gøre det nemmere, hvis der kom repræsentanter for Donorregistret ud på studie 

og/eller arbejdsplads, hvor det ligeledes skulle være muligt at registrere sig. Disse løsningsforslag til 
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at gøre registreringsproceduren nemmere gennemgås nedenfor på baggrund af informanternes ci-

tater.  

 

Nem procedure 

Registreringsproceduren er også en del af de nævnte tiltag og her er der konsensus om i hvert fald 

en faktor, at det skal være nemmere. Alle informanterne nævner nemhed gennem deres udtalelser, 

som en væsentlig måde at få flere til at registrere sig på. Informant 1 siger ”så er det jo bare et kryds 

du skal sætte (…) så er det jo det” (Bilag 4), informant 2 at ”altså hvis det var at det ligesom kom og 

sagde ’vil du være det?’ – ville jeg bare sige ja” (Bilag 5), informant 3 at det skulle være ”noget der 

bare var et kryds, et hak og en underskrift og så var det det. Så hvis det også var nemt og bare var 

ligetil” (Bilag 6) og informant 5 at det skal være ”nemt, hurtigt” (Bilag 8). Disse er alle udtalelser, der 

understreger, at jo nemmere det er, jo større sandsynlighed er der for at det bliver gjort. Mere 

konkret eksemplificeret siger informant 5, at det kunne være en ”app havde været noget der gjorde 

det automatisk (…) aktivt valg når man opretter en profil på sin telefon” (Bilag 8) eller, at man i 

stedet for at have et sted for forskellige registreringer havde alle sundhedsregistreringer herunder 

organdonation ”samlet et sted” (Bilag 8).  Dette tolkes som, at informanterne ønsker at registre-

ringsproceduren skal gøre lettere og bedre tilgængelig så de egentligt næsten ikke selv skal gøre 

noget for det. Set i et kritisk commonsense-perspektiv siger informanterne med andre ord, at de 

ikke ved hvordan registreringsproceduren er. For den er nem, og stemmer overens med deres be-

skrivelser af ’et hak og en underskrift’. De mener derimod, at registreringsproceduren skal gøres 

lettere, således at man nærmest ikke tænker over at man får det gjort. Derfor skal deres antagelse 

om besværlig ses i forhold til deres ønske om, at de ikke selv skal foretage noget. Teoretisk kan dette 

underbygges med, at de lige nu har en forestilling om at registreringsproceduren bunder i adfærd, 

der udspringer af system 2. Det vil sige, at det er kompliceret og noget de skal bruge tankekapacitet 

og koncentration for at få gjort. Hvorimod det informanterne egentligt ønsker, er en handling, der 

bunder i system 1 tankegangen, hvor handlingen sker automatisk og hurtigt, uden yderligere over-

vejelser (Kahneman, 2011). Hermed vil det ifølge informanterne, og Kahneman, øge sandsynlighe-

den for, at den gældende handling udføres.  
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Tilmelding på arbejdsplads og studie m.m. 

Informanterne nævner ligeledes, at det kan være nogen der kommer ud til en og hjælper med til-

meldelsen. Informant 2 siger om pensionsopsparing ”for tre år siden kom de ud til os. Ellers har jeg 

aldrig haft noget med det at gøre det var bare noget jeg betalte til og der fandt jeg så ud af at jeg 

betalte til nogen ting som ikke var relevante for mig” (Bilag 6) og her tolkes det som at informanten 

i forbindelse med pensionsopsparing ved denne form for hjælp fik mere viden om sin opsparing og 

på stedet fik mulighed for at ændre nogle ting, som han ellers aldrig selv havde fundet ud af. Det 

blev gjort relevant for ham, og han indtog en sanseposition, i forhold til at tage budskabet til sig. 

Også informant 4 har erfaringer med nogle der kom ud på stedet og fortalte om forsikringer. Hun 

siger i denne sammenhæng ”da vi startede på studie, så var der massivt med forsikringsselskaber 

ude og få os til at melde os ind. Og så valgte man bare den der passede bedst til en og så skrev man 

under et sted og så var det det” og hun synes det var godt fordi ”vi gjorde det alle sammen samtidigt 

så det var ligesom man stod ikke alene og skulle beslutte sig for et eller andet. Man kunne se at alle 

de andre gjorde det samme. Så okay, så var det nok fint nok”. Hun synes det var fint nok fordi ”så 

får man en accept fra andre (…) hvis alle andre gør det så er jeg ikke alene om at stå med lorten, 

hvis det går galt.” Herved understreger hun ikke bare væsentligheden af, at afsendere af budskabet 

kommer ud på stedet, men ligeledes den sociale blåstempling af en given adfærd har stor indflydelse 

på hende. I forbindelse med organdonation mener hun det vil have samme indflydelse: ” blive in-

spireret hvis det var man så en masse andre der tilmeldte sig, men så ville man da tænke, jamen så 

burde jeg da egentligt også få det gjort” fordi ”man bliver vildt påvirket af hvad andre tænker og 

synes (…) man vil helst ikke skille sig ud”. Alle disse udsagn fra informant 4 tolkes som, at hun valgte 

sin forsikring fordi de kom ud på hendes studie og forklarede, hvilke muligheder hun havde og det 

var nemt at melde sig ind. Yderligere argumenterer hun for, at det var rart at alle gjorde det samtidig 

så hun fik en følelse af, at det var det rigtige valg hun tog og hun ikke ville stå alene, hvis det viste 

sig at være et forkert valg. Hun mener det samme ville kunne gøres med organdonation og idet hun 

påvirkes meget af hvad andre mennesker synes og gør ville det påvirke hende, hvis hun var et sted, 

hvor hun kunne se, at mange meldte sig ind som organdonor. Yderligere siger informant 4 også om 

organdonation at det bør være ”nogle der kommer ud på studierne for der er man lige det ældre og 

kan forholde sig til den verden der er omkring en (…) hvor man kan tilmelde sig direkte på stedet” 

(Bilag 7), hvilket passer med hendes før omtalte udtalelse om, at hun tvivler på, at man er klar til at 
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tage en sådan beslutning når man er 18 år.  Det tolkes ligeledes som, at hun mener, at man på de 

videregående studier er mere moden til at tage sådan en beslutning, og man skal kunne melde sig 

til på stedet så ville flere gøre det, og det kan antages, at dette er af samme årsagen som den tidli-

gere udtalelse, netop fordi man påvirkes af hvad andre gør. I et kritisk commonsense-perspektiv 

tolkes udtalelserne fra informant 2 og 4 som et udtryk for, at det der kan gøre en forskel, er at 

organdonation kommer derud, hvor de unge befinder sig. Det være sig studiet eller andre offentlige 

steder. Samtidig har det på informant 4 en positiv effekt, at hun kan få legitimeret hendes beslutning 

gennem de mennesker hun omgiver sig med i hverdagen. Dette bekræftes yderligere af hendes ud-

talelse ”min mor reagerede faktisk sjovt, da jeg sagde at jeg gerne ville være organdonor (…) for jeg 

tror (…) hun synes det er en uhyggelig tanke at mine organer skal overgå til en anden person hvis jeg 

dør” (Bilag 7), hvor hun i forhold til hendes egen tanke om at dødens tilstand er svær at forholde sig 

til godt kan være påvirket af hendes mors kommentarer til hendes beslutning. Set i et teoretisk 

perspektiv kalder informanter på at det skal gøres lettere ved, at der kommer mennesker ud og med 

en nem måde man kan melde sig ind i Donorregistret på stedet og få vejledning, hvis man ønsker 

dette. Det er her tydeligt at informant 4 påvirkes meget af social motivation (Christensen, 2013) og 

af normer omkring hende påvirker informantens valg.  

 

Registreringsproceduren skal ifølge informanterne på baggrund af ovenstående, være nem, hurtig 

og egentligt bare være et enkelt kryds, eller underskrift for at man får det gjort. Også en mundtlig 

registrering i Donorregistret, hvis en person med autoritet kom ud og spurgte og det kun krævede 

at svare ja eller nej. Det kunne også i sammenhæng med det skal være nemt, være noget der skete 

automatisk med at man på nødhjælp i sin iPhone tog stilling og dette automatisk blev registreret i 

Donorregistret. Yderligere ville nogle repræsentanter fra Donorregistret, der kom ud hvor de unge 

befinder sig, eksempelvis på arbejdet eller uddannelse, få flere til at registrere sig, da man gøres 

opmærksom på det og bliver guidet på stedet. Yderligere har dette den effekt på en informant, at 

når flere gør det samtidigt og hun kan se dette får hun er også motivation til at gøre det og betvivler 

ikke i så høj grad sin beslutning, for når andre gør det, er det nok okay og hun inspireres af andres 

synlige adfærd.  
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Opsamling  

Løsningsanalysen har nu fundet frem til en masse bud på løsninger, som informanterne direkte og 

indirekte siger kan gøre en forskel for organdonation som emne og herved øge muligheden for at 

informanterne ville registrere sig.  

 

Løsningerne har tydeligt formål der kan inddeles i relevans, viden og registreringsproceduren. Det 

er tydeligt, at organdonation kan gøres relevant for informanterne ved en hjælpende hånd fra deres 

bekendte da dette både italesætter og prioriterer handlingen. Derudover skaber denne hjælpende 

hånd også en påvirkning idet informanterne påvirkes af, hvad mennesker omkring dem gør. I en 

stærkere grad ville tvungen stillingtagen på autoritære steder såsom sygehuset og køreskoler også 

hjælpe på problemstillingen, da disse herved blev tvunget til at tage stilling. I en endnu højere grad 

af tvang ville formodet samtykke som lovgivning også være relevant idét man blev nød til at forholde 

sig til det, da man automatisk blev organdonor. Dog har flere etiske bekymringer ved denne form 

for tvang. Motivation er også en stor faktor for relevans da emnet gøres mere relevant når det rent 

faktisk har betydning for en selv enten gennem belønninger, konsekvenser eller en god følelse. 

Relevansen påvirker også viden om organdonation idét denne oplysning huskes bedre når den er 

relevant for ens hverdag, er noget man har oplevet, kender til eller det rører ens følelser. For at 

lægge mærke til oplysningen skal denne eksponeres steder, der har relevans for informanterne, 

hvor her nævnes sociale medier og dette her skal være iøjefaldende før man ser det. Yderligere 

modsiger en informant dog dette da hun mener, at det skal være menneskelig interaktion i stedet 

for en plakat da der herved opretholdes en opmærksomhed, og man af høflighed ikke kan ignorere 

personen.  Dette bekræftes yderligere af forslag om at italesættelse på sygehuse osv. skaber op-

mærksomhed på emnet, hvor der i forvejen er en naturlig relation til organdonation og der herved 

også konfronterer informanterne og får informanterne til at tænke over emnet og danne sin egen 

holdninger omkring det. Registreringsproceduren skal være så nem så man næsten intet selv skal 

gøre og et enkelt kryds eller et mundtligt bindende ja eller nej ville gøre det lettere at registrere sig. 

Også at det skete automatisk i forbindelse med andre steder, hvor man tager stilling eksempelvis 

ved oprettelse af en ny iPhone, i nødhjælp eller repræsentanter kom ud fysisk og henvendte sig til 

en. Hvor flere registrerede sig samtidig og der herved blev gjort både opmærksomhed om emnet, 

givet en hjælpende hånd og vise at andre finder det relevant ville gøre beslutningsprocessen 
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hurtigere og flere ville registrere sig. Det tyder på at registreringsproceduren forventes nemmere 

steder, hvor informanterne allerede befinder sig og er bevidste om.  

 

Det er altså tydeligt, at alle overemnerne her påvirker hinanden på tværs idet relevansen påvirkes 

af viden omkring samt italesættelsen af emnet og viden påvirkes ligeledes af relevansen omkring 

emnet, da man bedre husker viden når det er relevant. Yderligere er registreringsproceduren også 

påvirket af viden om emnet fordi, hvis man ikke har viden om processen eller måske forkert viden, 

får man sig ikke registreret. Derudover skal processen også gøres så nem og simpel som overhove-

det muligt og gøres relevant ved at repræsentanter kommer fysisk ud til og henvender sig til infor-

manterne. Det tyder derfor på at hvis en eller flere af disse tiltag blev igangsat ville disse informanter 

registrere deres holdning i registret. Ydermere, da 4 ud af 5 informanter efter interviewet registre-

rede deres holdning i Donorregistret på eget initiativ. Dette tyder derfor på at man ved brug af flere 

af disse tiltag gennem italesættelse, prioritet og social påvirkning, ville øge chancen for at disse in-

formanter registrerede sig i Donorregistret.  

Diskussion 

Dette afsnit er en todelt diskussion af afhandlingen. Første del har til formål at diskutere analysens 

fund med afsæt i den teoretiskfunderede forforståelse af emnet, der blev grundlagt i litteraturgen-

nemgangen. Den anden del vil være en diskussion af afhandlingens metode, hvor der ses kritisk på 

konsekvenserne ved de valg, der er taget.  

 

Diskussion af fundene  

Afhandlingen havde til formål at finde frem til, hvilke barrierer der ligger til grund for, hvorfor de 

danske unge mellem 18-29 år ikke får registreret sig i Donorregistret. Igennem analysen blev der 

fundet frem til en række barrierer, der på baggrund af de fem informanter blev anset som værende 

væsentlige i handlingsprocessen. Flere af disse barrierer stemmer overens med de fund, der er gjort 

i litteraturgennemgangen. Herunder, at negative følelser (Nijkamp, Hollestelle, Zeegers, Borne, & 

Reubsaet, 2008), manglende viden samt irrationelle tanker  (Morgan, Stephenson, Harrison, Afifi, & 

Long, 2008) har negativ indflydelse på menneskers villighed til at donere deres organer og registrere 

deres holdning. I dansk kontekst er det Sundhedsstyrelsen, der er dem som er tættest på at være 
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kommet frem til et lignende resultat i deres holdningsundersøgelse (Sundhedsstyrelsen, 2016), der 

ligeledes blandt andet viser at mange danskere har en positiv holdning til organdonation, men finder 

det ubehageligt at tænke på organdonation, har mistro til sundhedssystemet samt tvivl om hjerne-

dødskriteriet. Udfordringen ved disse fund, er at der ikke er blevet undersøgt, hvordan man imøde-

kommer disse barrierer til livs. Af nye fund, der er gjort i denne afhandling, er blandt andet hvor 

væsentlig overkoden relevans er. Dele af denne barriere er tidligere gjort klart, men ikke som hel-

hed, og netop udfordringen ved denne overkode vil blive diskuteret nedenfor. Derefter vil det kon-

krete forslag vedrørende formodet samtykke blive nuanceret ud fra en teoretisk funderet diskus-

sion.   

 

Relevans 

Analysen i denne afhandling fandt frem til at den største barriere for de fem informanter er, at de 

ikke anser det som værende relevant for dem at registrere deres holdning lige nu. I denne sammen-

hæng kan det diskuteres, hvad det vil sige, at det ikke er relevant, og hvad der ligger til grund for 

dette. I litteraturen har der ikke været meget fokus på netop denne følelse, hvilket måske kan skyl-

des, at der ikke før har været udpræget, hvis noget, fokus udelukkende på den unge målgruppe. 

Den manglende relevans blev gennem analysen bredt ud til at inkludere det aldersmæssige per-

spektiv, at der er lang tid til at de skal dø. I denne sammenhæng ligeledes et følelsesmæssigt per-

spektiv, da det er ubehageligt at tænke på egen dødelighed samt det faktum at de fleste af infor-

manterne ikke har oplevet italesættelse af emnet. Hvis ikke der snakkes om organdonation, tænkes 

der ikke på det, og derved må det opfattes som irrelevant. Men hvordan kan disse barrierer ændres, 

og er det overhovedet muligt at gøre med kommunikation? Den første diskussion, der er værd at 

tage i forhold til dette fund, der her er beskrevet er, hvorvidt overkoden relevans, bliver for bred en 

barriere, der derfor kan være svær at forstå. Gennem analysen blev det nemlig klart, at relevans 

dækker over mange syn på sagen, faktisk kan det diskuteres, hvorvidt alle de fundne barriererne 

egentlig bunder i manglende relevans. At have en barriere, der er så bred skaber en risiko for, at det 

bliver en ’skraldespandskategori’, hvor alt passer ned, og den i sig selv ikke siger noget. Dette blev 

især tydeligt som undersøgelsen og analysen skred frem, og informanternes mønstre blev tydeli-

gere. Dog vurderes det samtidig, at netop relevans ér væsentligt, og ved at være opmærksom på 
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begrebets mange facetter, og derved vide at det kræver, at der sættes ind fra flere fronter, vil fun-

dene godt kunne bruges.  

 

Disse fund, der blev gjort og som bundede i manglende relevans inkluderede blandt andet potenti-

elle løsninger på problematikken, med udgangspunkt i informanternes egne udtalelser. Holdt op 

imod teori og tidligere forskning stiller dette nye spørgsmål. Det første interessante i denne diskus-

sion er, at ud af de mange løsningsforslag informanterne selv kom med i dialogen, var at der faktisk 

ikke var nogen, der berørte eller imødegik problemet med relevans i forhold til den definition, der 

er givet ovenfor. På trods af, at ubehaget ved døden og den manglende italesættelse i denne sam-

menhæng bliver nævnt flere gange og som store barriere, er netop dette ikke i fokus i løsningsfor-

slagene. Der er ligeledes heller ikke en konkret undersøgelse af lige netop dette i litteraturen. Der 

er flere tidligere undersøgelser, der har konfrontationen med døden som en variabel, der påvirker 

handlingen, men ikke hvordan man vender dette ubehag, der opleves.  

 

Nogle af de virkemidler flere af informanterne nævner som generelle måder, hvorpå de vil huske et 

budskab omkring organdonation er, at det skal røre dem. De skal følelsesmæssigt blive berørte, og 

det gøres helst ved, i den virkelige verden at være personligt berørt, eller som det også nævnes af 

nogle, hvis et menneske, der er berørt stod foran dem. Dette tyder på, at narrative budskaber inde-

holdende patos, vil være en måde for informanterne at blive berørte. Dette fund går dog imod hvad 

Kopfman et al. fandt ud af i deres undersøgelse af effekten af statistiske beviser vs. narrativer 

(Kopfman, Smith, Ah Yun, & Hodges, 1998). Ifølge denne undersøgelse er statistiske beviser den 

mest effektive måde at skabe flere tanker, skabe højere budskabstroværdighed samt en stærkere 

årsagssammenhæng (en stærkere følelse af, at man gør en forskel ved at registrere sig). At infor-

manterne i denne undersøgelse dog alligevel finder narrativer mere overbevisende, kan være på 

grund af den interpersonelle kommunikation de ligeledes lægger vægt på - Kopfman et al.  har nem-

lig ikke taget interpersonel kommunikation med som variabel i deres undersøgelse. Og ifølge 

Sepstrup og Øe har en sådan type kommunikation en væsentlig indflydelse på forståelsen og reak-

tionen på budskabet (Sepstrup & Øe, 2010).  
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Hvor hovedfokusset i ovenstående problematik er konkret massekommunikation vs. interpersonel 

kommunikation samt statistiske beviser vs. narrativer, er informanternes og litteraturens syn på, 

hvordan man kan imødegå ubehaget ved at tænke på egen dødelighed samt hvordan den mang-

lende italesættelse kan ændres mere kompleks. Grunden hertil er at der i litteraturen ikke er en 

undersøgelse af, hvordan det er muligt at vende denne frygt for konfrontation med egen død. Lige-

ledes er dette heller ikke noget informanterne konkret kommer ind på. Det der i stedet kan tages 

fat i og diskuteres i denne sammenhæng, er det faktum at flere af informanterne giver udtryk for, 

at organdonation bare ikke er et samtaleemne og for nogle tolkes dette som om det næsten vil føles 

mærkeligt og grænseoverskridende at bringe det ind i hverdagens samtaler med familie og venner. 

Dette giver udtryk for, at den normative struktur (Kjær, 2006), der hersker i det samfund de ser, 

bærer præg af distancering og ængstelighed angående konfrontationen og italesættelse af døden.  

Ifølge teorien af Peter Kjær er det dog muligt at opnå en institutionel forandring blandt andet gen-

nem politisk indflydelse. Derfor kan det i denne sammenhæng diskuteres, hvorvidt det kan ændre 

på den normative struktur, der diktere at der ikke snakkes, tænkes eller tages stilling til egen død, 

ved at ændre på den regulative struktur, og for eksempel indføre formodet samtykke. Dette vil blive 

belyst og diskuteret nedenfor gennem kritisk vurdering af formodet samtykke.   

 

Formodet samtykke 

Når der ses på de løsningsforslag informanterne selv kommer med er der mange af dem, der ekspli-

cit og implicit, peger mod en regulativ strukturændring (Kjær, 2006) i form af formodet samtykke, 

som løsning på mange af barriererne. Der er en generel tilslutning til denne idé om, at man auto-

matisk er registreret som organdonor, og så selv skal melde sig ud. De fleste af informanterne kan 

umiddelbart ikke se nogen negative ting, ved denne løsning. Denne løsning vil imødegå barriererne, 

der går på, at informanter bare ikke har fået det gjort, ikke har tænkt over det og den dovenskab 

flere af dem omtaler som en grund til den manglende handling. Der er dog flere elementer i et sådan 

løsningsforslag, der er væsentlig at diskutere.  

 

Først og fremmest er der flere teoretikere der bakker op omkring, at det vil gøre en positiv forskel 

for antallet af potentielle organdonorer, hvis systemet ændres til at være opt-out i stedet for opt-in 

som det er nu. Blandt andet siger Thaler og Sunstein, at mennesker har tendens til blot at følge den 
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standard, der er gældende i det samfund man befinder sig i (Thaler & Sunstein, 2008). Med andre 

ord er det svært at bryde med den norm, der er gældende, hvilket de kalder defaulteffekten. Dog 

siger Douglas North ligeledes, at hvis de formelle institutioner, her formodet samtykke, ikke bakkes 

op af og stemmer overens med de uformelle institutioner (kulturen, normen osv.), vil de have svært 

ved at få betydning (North, 1991). Her bliver spørgsmålet i så fald hvilken normativ struktur, der 

vægter højest. Den, hvor der er overensstemmelse mellem informanterne om, at de selvfølgelig 

gerne vil være organdonorer. De benytter ord som selvfølgelig, og at det er det rigtige at gøre. Hvil-

ket siger at den gældende norm er, at man gerne vil være organdonor. Samtidig er der ligeledes den 

normative struktur, der siger at der ikke skal snakkes eller tænkes på døden, og derfor organdona-

tion. Og selvom, der bliver ændret i den regulative struktur, og borgerne automatisk er registrerede 

som organdonorer vil de stadig i den ideelle verden skulle tage stilling og tænke over, hvorvidt de 

stadig ønsker at være det. Og dét ubehag, der opleves ved at blive konfronteret med egen dødelig-

hed ændres der ikke ved, ved at ændre den regulative struktur. Og på denne måde vil den tidligere 

omtalte kognitive dissonans flere af informanterne oplevede forsvinde.  

 

Af mere etisk karakter har Etisk Råd tilbage i 2017 lavet en udtalelse vedrørende netop formodet 

samtykke i forhold til organdonation (Organdonation - Det Etiske Råds udtalelse om formodet og 

informaeret samtykke, 2017). Som argumenter imod formodet samtykke udtrykker de bekymring 

ved at, der er risiko for det de kalder ’uægte-ja-sigere’, altså dem der ender med at være registreret, 

men ikke er bevidste om dette, og måske ikke har lyst. Herved kan man risikere, at man ikke ved, 

hvorvidt den pågældende afdøde organdonor faktisk var bevidst om, at denne var registreret som 

donor. Ligeledes påpeger de risikoen for, at den grundlækkende respekt for individet autonomi og 

ret til selvbestemmelse bliver sat i fare. Af modsat rettet karakter er der dog også medlemmer af 

Det Etiske Råd, der påpeger, at en ordning som formodet samtykke passer godt til et samfund som 

det danske, der bygger på solidaritet og fællesskab. På denne måde vil den værdimæssige præfe-

rence, der udstedes med formodet samtykke formegentlig stemme overens med danskernes vær-

digrundlag (Organdonation - Det Etiske Råds udtalelse om formodet og informaeret samtykke, 

2017). Hvilket imødegår Norths påstand om, at formelle institutioner ikke får den ønskede betyd-

ning, hvis ikke de uformelle institutioner bakker den op. Igen kan det dog diskuteres, hvorvidt der 

ligeledes er en uformel institution, der omhandler en overbevisning om retten til egen krop og at 
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staten ikke skal have rettigheder til ens krop, at man ikke er statens ejendom, og det derfor vil gå 

imod dette, hvis formodet samtykke bliver den nye standard. En regulativ strukturændring, som 

formodet samtykke er altså en kompliceret diskussion, der er mange lag, og mange aspekter, der 

skal tages med i overvejelserne.  

 

Diskussion af metoden  

I dette afsnit bliver dele af afhandlingens metodiske valg og fravalg kritisk diskuteret. I denne for-

bindelse vil afhandlingen resultater ligeledes blive diskuteret i et kritisk lys i forhold til afhandlingens 

validitet og reliabilitet.  

 

Empirisk styret tilgang  

Først og fremmest tager afhandlingen form som en empiriskfunderet undersøgelse af problemstil-

lingen. Dette har betydet, at afhandlingens fundament hovedsageligt består af fem semistrukture-

rede kvalitative interviews med informanter indenfor den definerede målgruppe. Fordelen ved at 

lave denne type semistruktureret interview med en enkelt informant ad gangen er, at informanten 

har tid og rum til at besvare spørgsmålene, og sætter en situation, hvor det er nemmere at åbne op 

for et relativt privat emne som organdonation (Kvale & Brinkmann, 2015). Det kan ligeledes i denne 

sammenhæng diskuteres, hvorvidt der burde være anvendt andre indsamlingsmetoder til indsam-

ling af primærempiri, for at være i stand til at belyse problemstillingen fra flere vinkler. Det kan i 

denne sammenhæng diskuteres, hvorvidt det havde givet et mere nuanceret og beskrivende svar, 

hvis der var indsamlet forskellig empiri til første og tredje del af analysen. At interviewene her var 

delt i to, hvor første omgang skulle have fokus på, hvorfor informanterne ikke fik sig registreret, og 

anden omgang på hvad der kunne nedbryde disse barrierer. Det vurderes her, at det havde givet 

mening at benytte de første interviews som grundlag for dem, der så skulle have et mere løsnings-

orienteret sigte. Det er dog ikke noget, der vurderes at have afgørende betydning for afhandlingens 

fund. Fordelen ved den metode og proces, der er anvendt, er at det er de samme fem informanter, 

der udtaler sig hele vejen igennem, og der er derfor stærke sammenhænge mellem det der siges, 

føles og tænkes.  
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Ligeledes kunne et fokusgruppeinterview have suppleret med brugbar forståelse for problematik-

ken generelt, ved at kunne give en indtryk af, hvordan der sociale individer imellem snakker og om-

taler emnet og flere nuancerede svar kunne opdages. Det blev dog i denne sammenhæng fravalgt, 

da der blev valgt et mere afgrænset fokus på, hvorfor den enkelte ikke får registreret sig i Donorre-

gistret. Ligeledes har det ikke været muligt at lave observationer, der kan give brugbare perspektiver 

på problemstillingen. Udvælgelsen af informanter er gjort ud fra en relativ tilfældig metode, der blot 

har sikret at de alle var indenfor den afgrænsede målgruppe. Det kan her vurderes, hvor skrøbeligt 

fundamentet for afhandlingen er, da de valgte informanter er grundlaget for afhandlingen. Det vur-

deres dog, at da formålet med afhandlingen er mere af forklarende karakter, og målet derfor ikke 

har været inferens, har det ikke været af afgørende betydning, hvem der snakkes med, så længe de 

er indenfor den definerede og afgrænsede målgruppen (Andersen, 2013, s. 150).  

 

En udfordring der ligeledes har været bevidst under indsamlingen af empiri og den videre undersø-

gelse er den rolle forskeren ikke kan undgå at spille i forståelsen, fortolkningen og meningsdannel-

sen. Ved de kvalitative undersøgelser er der risiko for øget forskerbias, hvor forskeren selv qua sin 

forforståelse og forståelseshorisont, risikerer at påvirke forskningsresultaterne. Det skaber en usik-

kerhed omkring, hvorvidt det udelukkende er informanternes egen verdensopfattelse, eller i hvor 

stor grad forskerens har påvirket denne. En måde at imødegå dette er ved at forsøge at tjekke egen 

undersøgelsesproces så ofte som muligt, stille spørgsmålstegn ved egen formåen og generelt være 

selvkritiske. På denne måde er det forsøgt ikke at finde et mønster, der kun bunder i forskernes 

egne forforståelse og ikke i virkeligheden.  

 

Ligeledes er der altid en usikkerhed vedrørende den interne validitet når det kommer til kvalitative 

undersøgelsesdesigns. Med dette menes at der altid vil være en usikkerhed omkring, hvorvidt infor-

manterne fortæller sandheden når de sidder i en kunstigt opstillet dialogsituation. Ligeledes kan det 

være svært for informanterne at svare sandfærdigt på spørgsmålene, da emnet ikke er noget flere 

af dem, er vant til at snakke om. Dette kom ligeledes til udtryk i analysen, gennem de modsatrettede 

udtalelser alle fem informanter kom med. Dette bliver dog i denne forbindelse ligeledes set som et 

fund, der viser kompleksiteten af emnet.  
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Validitet og reliabilitet  

Den generelle validitet af afhandlingen er en vurdering af gyldighed og relevans, hvilket med andre 

ord er overensstemmelsen mellem den teoretiske og den empiriske begrebsplan samt hvor relevant 

empirien er for problemformuleringen (Andersen, 2013, s. 84). Det er generelt svært at validere ud 

fra kvalitative data, da der netop er risiko for forskerbias og lav intern validitet (Kvale & Brinkmann, 

2015). Dog kan der i denne sammenhæng siges at være en høj grad af relevans, da den valgte empiri 

vurderes at være yderst relevant for problemstillingen og problemformuleringen. I forhold til gyl-

digheden kan det diskuteres hvor teoretisk baseret undersøgelsen har været. Afhandlingen er som 

beskrevet empirisk funderet og har taget udgangspunkt i netop empirien, der har styret vejen, og 

derigennem har teorien haft til afhandling at underbygge empirien. Der har dog til gengæld været 

en del sammentræf mellem det analysen af den indsamlede empiri kom frem til, og det som tidligere 

forskning på emnet har fundet. Dette er med til at højne gyldigheden.  

 

Reliabiliteten, der er en vurdering af, hvor sikker og præcist det der skal undersøges, er blevet un-

dersøgt samt i hvor høj grad resultatet gennem målmetoden bliver påvirket af tilfældigheder 

(Andersen, 2013, s. 84). I forhold til denne afhandling er der som beskrevet en vis usikkerhed i og 

med, at afhandlingen bunder på subjektive udtalelser og analyse samt fortolkning, hvor forskerens 

forforståelse uundgåeligt vil have påvirkning. Der er i denne forbindelse risiko for usikkerhed og 

tilfældig påvirkning ved blandt andet kodningen og fortolkningen af udtalelserne. Den eksterne va-

liditet kan derfor vurderes som værende usikker, da generaliserbarheden af en så subjektiv og kva-

litativ undersøgelse som denne er lav. Det kan derfor diskuteres, hvor meget generelt, der kan træk-

kes ud af de resultater, der bunder i så kontekstuelle fund på baggrund af fem informanter.  

Konklusion 

Med mange mennesker på venteliste til organtransplantation og en fremtid, der ifølge nutidens 

tendenser kun påvirker dette tal til at stige, er det på tide at undersøge den reelle årsag til hvorfor 

danskerne ikke får registreret sig i Donorregistret. Denne afhandling undersøgte derfor gennem en 

dybdegående analyse de 18-29åriges egne forklaringer på, hvorfor disse ikke får registreret sig i 

Donorregistret, så man derfra kan forsøge at eliminere disse barrierer.  
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Denne afhandling forsøger der at byde ind på dette felt, der i forvejen har meget forskning og mange 

fund, men med et nyt perspektiv på en specifik målgruppe, de 18-29årige, som har taget stilling, 

men ikke fået registreret denne. Der er derfor fokus på barriererne for selve registreringsprocedu-

ren i en dansk kontekst. Afhandlingen har derfor et dybdegående fokus på fem danske informanter 

og ved at undersøge, hvad der i deres tilfælde holder dem tilbage fra at registrere sig i Donorregi-

stret og yderligere, hvordan disse selv beskriver, hvad der potentielt kunne hjælpe dem til at få 

udført denne handling. Afhandlingens empiriske analyse konkluderer gennem en hermeneutisk me-

ningsfortolkning af de fem informanters interviews at flere barrierer var fremtrædende hos infor-

manterne som alle på flere måder, også gensidigt, påvirker informanterne i deres registrering i Do-

norregistret: registreringsproceduren, dødens association, manglende prioritet, manglende viden, 

negative følelser og endeligt irrationelle tanker associeret med registrering. Registreringsprocedu-

ren skaber en barriere på trods af, at de fleste af informanterne ikke har viden om denne proces, og 

den på grund af denne manglende viden opfattes som tidskrævende og besværlig. Informanterne 

finder yderligere ikke det at tage stilling til organdonation relevant for dem selv, idet denne beslut-

ning i høj grad hænger sammen med døden, og døden er noget informanterne distancere sig fra og 

er yderligere ikke noget de vil tænke over. På baggrund af informanternes alder og dødens associa-

tion, og yderligere at handlingen ikke har en direkte betydning for informanterne, er registreringen 

ikke noget informanterne derfor prioriterer. Manglende viden om organdonation generelt samt 

manglende viden om registreringsproceduren er enten ikke til stede eller meget begrænset. Dette 

skaber en barriere for, at informanterne kan registrere sig i Donorregistret idet denne manglende 

viden leder til misvisende forestillinger om procedurer, der skaber negative konnotationer til organ-

donation. Eller at informanterne på baggrund af den manglende viden om emne og procedure slet 

ikke forholder sig organdonation. Endnu en barriere, der påvirker informanterne, er følelser. Følel-

serne kobles påvirker informanterne som gerne vil registrere sig, men ikke for det gjort idet de føler 

dårlig samvittighed m.m. og formentlig på baggrund af disse skyldfølelser skubber registreringen 

længere frem i tiden. Endeligt udspringer en irrationel tankegang hos informanter i forbindelse med 

både tanker om døden og andre årsager til ikke at få registreret sig i Donorregistret. Denne irratio-

nelle tankegang er en stor barriere for informanterne idet de med denne tankegang både acceptere 

deres uvidenhed, forsøger at undgå at forholde sig til organdonation og endda nedsætter vigtighe-

den i at registrere sig, for derved ikke at løse deres splittede følelse omkring deres mangel på 
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handling, og at disse irrationelle tanker kan være svære at forudse, idet de netop er irrationelle. Dog 

er det tydeligt at informanterne på trods af disse barrierer stadig er i stand til at tage stilling til 

organdonation, og at disse åbenbart i stillingtagen ikke, gør forskellen, men lysten til at hjælpe andre 

er det som afgør beslutningen. Beslutningen påvirkes dog i en vis grad af hvor høj grad informan-

terne tænker over dødens tilstand og værner om deres kropslige integritet.  

 

I afhandlingens anden del af den empiriske analyse konkluderes desuden gennem den hermeneuti-

ske meningsfortolkning at flere forskellige løsningsforslag optræder i både direkte (bevidst) og indi-

rekte (ubevidst) form, som initiativer der kunne få informanterne til at registrere sig i Donorregi-

stret. I denne analyse fremkom tre temaer som relevante for informanterne: relevans, manglende 

viden og registreringsproceduren. Især relevans synes at være en vigtig faktor til at få informanterne 

til at registrere sig. Her nævnes flere forskellige måder at gøre registreringen relevant for informan-

terne. Enten ved at informanterne påvirkes af en bekendt, der finder organdonation relevant, at 

informanterne i en vis grad tvinges til at tage stilling til organdonation og registrere sig, eller ved at 

tillægge registreringen en ekstern motivation, der gør en direkte forskel for informanterne ved 

handlingen. Yderligere kan opmærksomhed gennem både italesættelse og eksponering give en 

bedre viden om emnet og derved have større chance for at organdonation gøres relevant for infor-

manterne. Denne eksponering bør ifølge informanterne være med fokus på at ramme følelserne. 

Når informanterne føler relevans for organdonation er det tydeligt, at der er en større chance for 

registrering i Donorregistret. Yderligere viser analysen, at ingen af informanterne kommer med for-

slag, der kan ændre informanternes distancering til døden som noget negativt og noget de ikke vil 

tænke på, hvilket kan tyde på at denne barrierer er svært at komme til livs. Yderligere er der kon-

sensus om at registreringsproceduren skal gøres nemmere og være noget der ikke kræver særlig 

meget aktiv handling fra informanterne selv, eksempelvis gennem automatisk tilmelding. Dog er 

alle informanterne ikke udelukkende begejstret for formodet samtykke, da de her frygter, at flere 

kunne komme i klemme og være registreret som noget de ikke ønsker, eller endnu ikke har taget 

stilling til. Det kan derfor konkluderes, at formodet samtykke kan give flere registreringer som or-

gandonorer, men ikke nødvendigvis den bedste løsning for alle. Yderligere skal registreringsproce-

duren være mere bekendt så processen for tilmelding afmystificeres og ikke kan bruges som und-

skyldning for at denne er for krævende for informanterne.  
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Slutteligt kan det konkluderes at interviewsituationen, påvirkede informanterne til at få registreret 

deres holdning, da disse gennem eget initiativ efter interviewet bad interviewerne om hjælp til at 

registrere sig og dermed fik fire ud af fem informanter registreret sig i Donorregistret denne dag.   

Afhandlingens fund indikerer dermed, at der ikke er et enkelt tiltag, der kan stå alene for at løse 

problemstillingen og yderligere at disse barrierer er meget individuelle og personlige og mere kom-

plekse at eliminere. Det tyder derfor på at der er mange faktorer der spiller ind både i forhold til 

registreringsprocessen, døden, prioriteter i hverdagen, vidensniveau, eksponering, italesættelse, 

motivation m.m., og det derfor formentlig er en kombination af flere ting, der skal sættes ind på, 

for at skabe den nødvendige relevans og vigtighed omkring organdonation for informanterne og 

herved øge muligheden for at de registrerer sig i Donorregistret.  

Perspektivering 

I transskriberingen samt analysen af afhandlingens kvalitative interviews blev et mønster frembragt 

af informanterne. Det var tydeligt at døden fyldte meget i dialogen med informanterne. Og har li-

geledes været en væsentlig del af denne analyse. I denne forbindelse kunne det være interessant 

at undersøge nærmere omkring dødens påvirkning af menneskers beslutningstagen når det kom-

mer til organdonation. Og endnu mere, hvordan dette kan løses. For det denne undersøgelse fandt 

ud af, er at selvom alle informanterne besad rationelle tanker omkring organdonation og døden, 

havde flere af dem ligeledes meget dominerende irrationelle tanker. Derfor kunne en undersøgelse 

af, hvorvidt døden er tabu, hvordan synet på døden kan ændres, så tanken ikke er så skræmmende, 

som informanterne giver udtryk for. Spørgsmålet er her, om det overhovedet er muligt at gøre gen-

nem kommunikation.  

 

Ligeledes meddelte alle informanterne, at den information de havde fået om organdonation i høj 

grad var fra en bekendt og ikke i særlig høj grad fra offentlige oplysningskanaler. Det var enten fra 

venner, venners venner, eller familiemedlemmer. Flere af informanterne nævner også, at det var 

på baggrunde af disse samtaler med bekendte de begyndte at reflektere over organdonation. Dette 

kunne godt indikere, at relationer til familie og andre bekendte har en indflydelse på både valget 

vedrørende organdonation og måske også, hvorvidt man får registreret sig i Donorregistret. Dette 

kunne til fremtidig forskning være et spændende derfor at bringe social internalisering frem i lyset, 
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og i hvilken grad forskellige bekendte påvirker beslutningen. Dette kunne ligeledes være interessant 

i forhold til ovenstående problemstillingen omhandlende døden. Om synet på døden ligeledes ville 

kunne gøres mindre skræmmende, hvis det blev en mere integreret del af samtaleemnerne.  

Hertil vil en undersøgelse af, hvorvidt mindre bekendte, som for eksempel influencers på sociale 

medier, påvirker mere, mindre eller i samme grad som venner og familie. Da det kunne tyde på, at 

disse relationer i høj grad påvirker både vigtigheden i at tage stillingen, relevansen og får delt de 

nødvendige informationer for at kunne tage beslutningen. I forbindelse med dette kunne det også 

være spændende i fremtidig forskning at have et fokus på normer og om et rum med mennesker, 

der var ved at tage stilling ville påvirke personer til også at tage stilling og registrere denne i Donor-

registret.  

 

Yderligere fordi denne afhandling afgrænser sig til de 18-29årige og derfor kun kan konkludere på 

baggrund af data baseret på denne aldersgruppe, kunne det være spændende at gå dybere ind i de 

andre aldersgrupper, der ifølge Dansk Center for Organdonation er de aldersgrupper med færrest 

registrerede i Donorregistret. En specielt spændende gruppe kunne være dem der er de ældre al-

dersgrupper, da mange af informanterne i afhandlingens kvalitative interviews nævner at orgando-

nation ikke er relevant for dem fordi der er længe til de dør og de hellere vil tænke på sådanne ting 

når de når tættere på, ligesom pension m.m. Dette kunne derfor være spændende og se hvad grun-

den i virkeligheden var hos de ældre, til at de ikke registrerer sig i Donorregistret da dette må anta-

ges at være af andre grunde end de yngre aldersgrupper. Ydermere i forbindelse med et dybere 

indblik i bestemte aldersgrupper kunne aldersgruppen 40-59 ligeledes være relevant at se på i for-

bindelse med troen på sundhedssektoren. Da forskerne i høj grad, udenfor specialets undersøgel-

ser, har diskuteres organdonation med alle de er kommet i nærheden, har det vist sig at mange i 

aldersgruppen ca. 40-60 har udtalt, at de er bange for om læger kunne finde på at slukke for deres 

respirator før tid for at redde en patient, hvis de var organdonorer, hvilket tyder på en mistro til 

sundhedsstyrelsen der ikke i særlig høj grad viser sig hos den unge aldersgruppe.   

 

På Dansk Center for Organdonations hjemmeside præsenteres registreringer på baggrund af regio-

ner med en figur der viser at Hovedstaden er den region med flest registrerede (20%) og Nordjylland 

og Sydjylland med færreste registrerede (17%) (Dansk Center For Organdonation, 2019). Dette 



 105  

kunne ydermere være spændende at undersøge geografisk placering i stedet for alder. Samtidig om 

befolkningen i de forskellige regioner havde forskellige årsager til ikke at registrere deres sig i Do-

norregistret og samtidig om oplysningskampagner havde en større påvirkning på befolkningen i ho-

vedstaden og end andre regioner. Af samme type undersøgelse kunne det ligeledes være interes-

sant om en uddannelsesbaggrund er af betydning. Ifølge litteraturen har naturvidenskabeligt ud-

dannede større viden om emnet, men det betyder ikke nødvendigvis, at flere har registreret sig. 

Ligeledes, hvorvidt længere uddannelse er lig med større registreringsprocent end hos ikke-uddan-

nede. og her kunne det også være relevant at se på om disse to gruppers barrierer til registrering er 

forskellige og måske ydermere om de to grupper tager forskellige beslutninger om organdonation 

baseret på deres viden om emnet. 
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Bilag 1 - Spørgeguide for researchspørgeskemaet 
 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
 

Hvad er respondentens status? Hvad er dit køn? 
 
Hvad er din alder? 
 
Hvilken by i Danmark bor du i? 
 
Har du registreret din holdning til organdonation i Donorregi-
stret? 
 

Hvorfor har respondenten ikke 
registreret sig og hvad kan få 
denne til det? Ved de overhove-
det hvordan man gør? 

Hvorfor har du ikke registreret din holdning i Donorregistret? 
 
Hvad skal der til for at du vil registrere din holdning i Donor-
registret? 
 
Ved du hvordan du registrerer din holdning til organdona-
tion? 
 

Hvorfor har respondenten regi-
streret sig og hvornår? Hvad sy-
nes respondenten om det? 

Hvad var din alder da du registrerede din holdning til organ-
donation? 
 
Hvorfor valgte du at registrere din holdning i Donorregistret? 
 
Hvad synes du om måden man registrerer sin holdning i Do-
norregistret? 
 

Hvad er respondentens tanker 
om organdonation? 

Hvad tænker du generelt om at man kan donere sine organer 
til andre mennesker efter man er erklæret hjernedød? 
 

Hvordan tænker respondenten 
om dem der siger nej til at være 
donorer?  

Synes du det er okay at sige nej til at være organdonor? 
 

Hvad har respondenten af tan-
ker om formodet samtykke? 

Hvad er din holdning til debatten om formodet samtykke? 
(hvor man automatisk tilmeldes som organdonor når man fyl-
der 18, men selv kan melde sig ud) 
 

Hvad ved de om organdonation 
og hvor har de fået denne viden 
fra? 

Hvor meget ved du om organdonation? 
 
Hvor har du fået din viden om organdonation? 

Har informanten fået noget af 
sin information fra en kam-
pagne? 

Kan du huske hvornår du sidst har stødt på en kampagne (re-
klame, plakat, brochure osv.) for organdonation? Og hvilken? 
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Bilag 2 - Interviewguide for pilotinterviews 
 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
 

Hvad er informantens status? Hvad er din alder 
 
Hvor i Danmark bor du? 
 

Hvor meget viden har informanten 
om organdonation og hvorfra? 

Kender du til organdonation? 
 
Har du hørt om det før? 
 
Hvor har du hørt det? 
 
Hvad blev der talt om i den forbindelse? 
 

Hvilken holdning har informanten til 
organdonation? 

Hvad synes du generelt om organdonation? 
 
Har du selv taget stilling til organdonation? 
 
Hvad fik dig til at beslutte dette? 
 

Har informanten registreret sig i Do-
norregistret? 

Har du registreret dig i Donorregistret? 

Er organdonation noget som itale-
sættes i informantens sociale sam-
vær? 

Ved du om nogen i din omgangskreds er organdonorer? 
 
Hvorfor tror du det er noget man sjældent taler om?  
 

Hvordan reagerer informanten på 
problemstillingen? 

Hvad tænker du om at hver femte dansker har taget stil-
ling til organdonation 

Har informanten selv forslag til at 
løse problemstillingen? 

Hvad kan man gøre for at få flere til at registrere sig? 
 
Ville det hjælpe at konfrontere folk? 
 

Hvad synes informanten om formo-
det samtykke? 

Hvad er din holdning til formodet samtykke? 

Kan informanten genkalde en kam-
pagne for organdonation? 

Kan du huske en kampagne for organdonation? 
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Bilag 3 – Interviewguide til kvalitative interviews 
 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål  

Hvem er informanten? Hvordan er infor-
mantens hverdag?  

• Hvor gammel er du? 
• Hvor bor du? 
• Hvad laver du til hverdag? 
• Beskriv en typisk hverdag trin for trin? (har du 

travlt?) 
• Hvilke ting i din hverdag sætter du vigtigst? 
• Har du nogle fritidsaktiviteter? 
• Hvordan vil du beskrive dig selv som person? 
• I hvor høj grad vil du beskrive dig som hjælpsom? 

Hvad er kendskabet til organdonation?  • Har du hørt om organdonation før? 
• Hvorhenne? 
• Hvad ved du om organdonation? 
• Ved du mere ud over dette? 
• Kan du huske hvor du har fået denne information 

fra? 
• Kender du nogle myter/urigtige historier om organ-

donation? 
• Kender du en positiv historie om organdonation? 
• Kender du en negativ historie om organdonation? 

Hvornår italesættes organdonation? • Hvornår har du sidst talt om organdonation? 
• Med hvem? 
• Kan du huske hvilken situation? 
• Hvad talte i om? 
• Hvordan var stemningen? 
• Hvorfor? (er det død der påvirker) 
• Har din familie/venner taget stilling? 

Hvad er informantens holdning til orgando-
nation? Taler informanten med andre om 
det? 

• Hvad synes du om at man kan give sine organer til 
andre efter man er død? 

• Hvad synes du om at nogle vælger ikke at være or-
gandonorer? 

• Hvad er din egen holdning til organdonation? 
• Hvad tror du de fleste danskere er?  
• Ved du at ca. 3 millioner danskere ikke har taget 

stilling? 
• Hvad synes du om det? 
• Ved du at der er mangel på organer og mange dan-

skere hvert år dør mens de venter på organer? 
• Hvad tænker du om det? 
• Har du selv taget stilling? 
• Hvorfor har du gjort/ikke gjort det? 
• Var det en svær beslutning? hvad argumenterede 

for og imod? 
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• Er der nogle bestemte følelser der kommer op i dig 
når du taler om organdonation? 

• Har du talt med din familie/venner om din beslut-
ning? 

• Hvad sagde de? 
• Har du registreret din holdning på organDonorregi-

stret? 

Hvilke barrierer nævner informanten selv? • Hvorfor har du/har du ikke registreret dig? 
• Hvorfor har det gjort at du ikke har gjort det? 
• Vil du gerne registrere dig? 
• Hvorfor har du så ikke? 
• Når du tænker på organdonation hvad gør du så 

bagefter du har tænkt tanken? (hvis de tænker nu 
skal jeg få det gjort) 

• Når du så kommer i tanke om det hvad gør du så? 

Hvordan klarer informanten andre lig-
nende beslutninger? 

• Er der andre ting/pligter som du i hverdagen und-
går/ikke får gjort?  

• Hvorfor undgår du dem? 
• Hvordan får du gjort de andre ting som du længe 

har udskudt? 
• Er der bestemte tidspunkter hvor du er bedre til at 

få dem gjort end andre? 
• Har du oprettet en pensionsopsparing? 
• Har du oprettet et testamente? 
• Hvor ofte er du til læge/ tandlæge? 
• Har du styr på forsikringer? 
• Har du en A-kasse? 
• Er du bloddonor? 
• Hvorfor /hvorfor ikke? 
• Hvordan reagerer du når du får en besked i din e-

boks? 

Hvad kan hjælpe informanten til at regi-
strere sig? 

• Hvad tror du der skal gøres for at at du får registre-
ret dig? 

• Skal du gøre noget anderledes? 
• Hvem og hvad skal gøres anderledes? 
• Føler du at det er vigtigt at flere registrere sig? 
• Hvordan får man gjort det vigtigt nok så mennesker 

registrere deres holdning? 
• tror du en bonus kunne hjælpe på vej? 
• Hvilken? 
• Hvorfor? 
• Tror du en konsekvens kunne hjælpe? 
• Hvilken? 
• Hvorfor? 

Kender informanten til proceduren? • Ved du hvordan man registrerer sig?  
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• Hvad synes du om denne procedure? 
• Bruger du ofte dit NemId? 
• Hvad synes du om at man skal bruge sit NemId? 

Hvilken effekt har indretning/miljø på in-
formantens adfærd? 

• Tror du at det ville hjælpe hvis der var formodet 
samtykke? 

• Ved du hvad formodet samtykke er? 
• Hvad er det? 
• Ville du ændre din status? 
• Synes du det skal være formodet samtykke, ekspli-

cit samtykke eller tvunget valg?  
• Hvorfor? 

Kan informanten genkalde kampagner for 
emnet? Kan informanten genkalde andre 
kampagner? 

• Kan du huske en kampagne for organdonation? 
• Hvad kan du huske om den? 
• Kan du nævne en anden kampagne /reklame som 

du kan huske et budskab fra eller som har gjort ind-
tryk? 

• Hvornår har du sidst fået en information som 
gjorde indtryk på dig? 

• Hvorfor gjorde den indtryk? 
• fik den dig til at ændre en adfærd? eller gøre no-

get? 
 

• Vi er nået til vejs ende.  
• Er der noget afsluttende som du vil tilføje? 
• Hvordan synes du det gik? 
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Bilag 4 - Transskription af interview 1 
 
Kvinde, 29 år, Frederiksberg  
 
Interviewer 1  Vi er i gang. Yes.  
 
Interviewer 1  Hvor gammel er du? 
 
Informant  Jeg er 29 
 
Interviewer 1  Hvilken kommune bor du i? 
 
Informant  Jeg bor i Frederiksberg kommune. Københavns kommune også. 
 
Interviewer 1  Ja, København. 
 
Interviewer 1  Hvad laver du til hverdag? 
 
Informant  Jeg er skolelærer.  
 
Interviewer 1  Hvordan vil du sige en typisk hverdag forløber for dig? 
 
Informant  Jamen jeg står op om morgenen og gør mig klar. Så tager jeg på arbejde og er 

der ved en lidt i otte tiden.  Og så starter jeg min undervisning kl. otte og så har 
jeg som regel fri ved en to-tiden. Øhm, jeg har de små, så, de er færdige klokken 
to. Og så tager jeg hjem og så kan jeg tage til træning eller jeg kan slappe af eller 
jeg kan være sammen med venner og familie.  

 
Interviewer 1  Hvilke ting i din hverdag sætter du som vigtigst? 
 
Informant  Jeg sætter stor pris på mine kollegaer og mit samarbejde med mine kollegaer. 

Øhm, at der er en god tone og vi godt kan lide hinanden og venskabet bag, øh 
og så sætter jeg rigtig stor pris på min fritid også og mine fritidsaktiviteter, om 
det er træning eller at strikke, eller hvad det er jeg ellers finder på. 

 
Interviewer 1  Hvordan ville du beskrive dig selv som person? 
 
Informant  Jeg er en meget glad person, til tider sprudlende, øhm, kan være lidt højtrå-

bende. Men glad, udadvendt, imødekommende.  
 
Interviewer 1  Hvordan vil du beskrive dig selv i forhold til at være hjælpsom og hjælpe andre? 
 
Informant   Nu er mit job jo at være skolelærer så jeg håber i hvert fald at jeg besidder 

egenskaben i at være hjælpsom og kan hjælpe, øh, for det er jo det mit arbejde 
lidt går ud på, øhm, så det tror jeg helt sikker jeg besidder.  

 
Interviewer 2  Hvad lægger du i ordet hjælpsom? Hvad ligger der i det? 
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Informant  Altså i mit fag er det jo at hjælpe i forhold til undervisningen og hjælpe med at 
lær børn at stave og læse, men det kan også være at gå ned min kollegas kaffe-
kop fordi han har glemt den oppe i klasselokalet måske ting som ikke er forven-
tet af en.  

 
Interviewer 1  Har du hørt om organdonation før? 
 
Informant  Det har jeg.  
 
Interviewer 1  Hvor har du hørt om det henne? 
 
Informant  Øhm, jeg har hørt det igennem tv, og nettet, øhm, og på sygehusene, synes jeg 

også jeg har set et par plakater.  
 
Interviewer 1   Hvad er det for noget i tv du har stødt på? 
 
Informant  Øh, ja var det sidste år at der var noget med en kampagne om at man skulle, 

eller to år siden eller noget i den, der var i hvert fald en kampagne der kørte at 
man skulle, øh, tilmelde sig organdonation. Eller, registrere sig.    

 
Interviewer 1  Ja, registrere sig. Lige præcis. Hvad ved du om organdonation? 
 
Informant  Jeg tror faktisk ikke jeg ved så meget og jeg tror faktisk det meste man ved det 

er sådan et eller andet fra serier sådan hvor man ser at ’årh’ nu er der et hjerte 
ledigt til denne her patient eller sådan et eller andet hvor de nok tit bliver sådan 
nogle gange at måske er det en del af virkeligheden men måske ikke den virke-
lige verden. Øhm, men jeg ved at øh, man kan tilmelde sig eller framelde sig at 
være det og ja så går ens organer forhåbentligt til det bedre hvis man ikke er 
her længere.  

 
Interviewer 1  Er du organdonor? 
 
Informant  Nej  
 
Interviewer 2  Er du registreret? 
 
Informant  Nej.  Så derfor er de begge to nej for jeg er ikke registreret.  
 
Interviewer 1  Kender du til nogle myter omkring organdonation? Nu nævnte du blandt andet 

at man ser en masse ting i serier, ved du om der er noget hvor du tænker det er 
der nok mange der tror men sådan er det ikke? 

 
Informant  Altså der, jeg synes der er mange der ligesom, der har nogle holdninger til at 

man ikke vil donere sit hjerte f.eks. Fordi der sidder sjælen i eller at man ikke vil 
donere sine hornhinder fordi at så kan man ikke se i himlen eller de der ting og 
det tror jeg ikke på, nødvendigvis. Men ja dem har jeg, dem har man i hvert fald 
hørt.  

 
Interviewer 1  Hvornår har du sidst talt om organdonation udover lige nu? 
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Informant  Det har jeg talt om et par gange, i løbet af året øhm, jeg tror også jeg har snakket 
med min lillebror om det for ikke så længe siden. Øhm. Hvor at, blev enige om 
at det var da egentligt også for dårligt fordi nu er jeg ikke registreret men jeg 
har, det er da også bare dumt at jeg ikke er det. Fordi jeg vil gerne donere hvad 
jeg kan donere.  

 
Interviewer 1  Er det noget i har snakket om i familien før? 
 
Informant  Nej ikke sådan rigtigt, nu har jeg en lillebror som er, har en løftet pegefinger 

engang imellem, så han kan godt komme ind og spørge, har du nu husket, eller 
har du gjort eller, og det var bare en af dem hvor han sagde, det havde han 
gjort.  

 
Interviewer 1  Hvorfor tror du at det ikke er noget man så ofte taler om? 
 
Informant   (lang pause) det er et godt spørgsmål. (lang pause) (suk) måske er der noget 

sørgeligt gemt bag det. Måske er det noget sådan på en eller anden måde ne-
gativt at skulle tænke de baner fordi at i princippet skal man jo lidt tænke på sin 
egen død, eller bortgang. Øhm, som måske er der mange dr sådan ikke rigtigt 
altså har det i tankerne eller har det i hovedet fordi at dejligt nok er der mange 
der lever i nuet øhm og måske ikke er så langt at de føler at øhm, det er der 
hvor de ligesom skal have deres fokus.  

 
Interviewer 1  Tænker du at det er noget man nogle gange bevidst lægger væk eller tror du 

det er noget, noget man slet ikke tænker over? 
 
Informant   Altså i, for, på mine egne vegne så har jeg jo som sagt snakket om det et par 

gange og jeg kan da egentligt bare sidde og få lidt dårlig samvittighed over at 
man ikke har fået det gjort fordi det er da altså, det burde jeg jo bare have fået 
gjort eller sådan, der er jo ikke, jeg har egentligt ikke nogen undskyldning for 
hvorfor jeg ikke har gjort det eller øhm, for jeg ved , altså jeg kan ikke engang 
sige at jeg synes det er besværligt eller svært fordi det ved jeg slet ikke jeg har 
slet ikke.  

 
Interviewer 2  Du, ved du hvordan man registrerer sig? 
 
Informant   Nej. 
 
Interviewer 1  Nej. 
 
Informant  Altså jeg ville nok skulle finde ud af det jeg tror jeg ville google (griner) og så 

ville jeg nok.  
 
Interviewer 2  Men umiddelbart ville du ikke sådan lige.  
 
Informant   Nej så ville jeg ikke lige vide det. 
 
Interviewer 2  Nej.  
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Informant   Og de er jo også en af måske de grunde til at man altså, for det er jo nok ikke 
særligt svært men øh, det er lige og bare tage den der tid til at sætte sig ned og 
gør det som nok bare tit bliver erstattet med nogle andre ideer og tanker og 
projekter og hverdagen og livet og ja.  

 
Interviewer 1  Ja. Du sagde at du fik sådan dårlig samvittighed over det, hvordan dårlig sam-

vittighed? 
 
Informant   Jamen jeg tror det er fordi at oppe i mit hoved er jeg jo organdonor altså.  og 

jeg kan godt lidt, det lyder lidt tosset. Øhm men det vil jeg jo gerne det har jeg 
ikke noget imod at skulle hjælpe andre hvis jeg kan det, øhm så på den måde er 
det sådan en dårlig samvittighed af at tænk nu hvis jeg falder om i morgen det 
er da helt tosset.  

 
Interviewer 2  Ved du så hvad der sker? 
 
Informant   Nej. Så er der ikke nogen der får nogle af mine ting. jeg ved det ikke. jeg ved 

ikke om der et eller andet sted står at måske nu har jeg nogle andre sygdoms-
forløb på hospitalet og der tror jeg da jeg har skrevet ned at min kontaktperson 
og min værger er i dette tilfælde mine forældre og sådan noget og jeg ved ikke 
om de går, gælder hvis jeg gik bort også egentligt for det har man jo skrevet 
under på at de er i hvert fald sammenhæng. så jeg ved ikke om de ville være 
det og de ville kunne bedømme.  

 
Interviewer 2  Nej. 
 
Informant  Om jeg så, kunne være det.  
 
Interviewer 1  Hvis det var dem der bestemte det ville de så vide at du gerne ville være det? 
 
Informant   Øhm, min bror ville jo så, jeg tror også min mor, at vi har snakket, min far ville 

ikke vide det. 
 
Interviewer 1  Det har i ikke snakket om? 
 
Informant  Nej.  
 
Interviewer 1  Ved du om de er organdonorer? 
 
Informant   min mor er, jeg ved faktisk ikke om min far er. Nej. men min mor er. 
 
Interviewer 1  Hvad med dine veninder og venner ved du om de er? Deres holdning 
 
Informant   det ved jeg faktisk ikke for jeg har vitterligt altså virkeligt ikke snakket med dem 

om det. nej. så det er hvis jeg har snakket om det er det familierelateret jeg har 
snakket med det.  

 
Interviewer 1  Hvad tænker du generelt om at man det er muligt at an kan give sine organer 

til andre efter man er død? 
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Informant   jeg synes det er en fantastisk ting både hjælpsomme og man kan hjælpe hinan-

den men fascinationen i at man kan det den eksploderer oppe i mit hoved en-
gang imellem at man kan tage noget fra nogle andre og putter over i nogle an-
dre og så virker den person bedre eller igen eller noget i den, det er jo altså det 
er jo en syg tanke eller sådan det er så ekstrem videnskab så man ok ikke kan 
sætte sig ind i det medmindre man gør de ting eller er læge eller sådan så det 
er helt fantastisk synes jeg. det er også derfor jeg i hvert fald oppe i mit hoved 
er det (griner). 

 
Interviewer 1  Ja det er så fint (griner). Hvad syntes du om at der er nogen der vælger ikke at 

være organdonor? Nu siger du, du rigtig gerne vil, men hvad tænker du om dem 
som ikke vil? 

 
Informant   øh sat det på spidsen af at det er enten eller fordi at jeg synes det er meget 

personligt og jeg tror også det kommer meget an på ens religion og tro og på 
det her overnaturlige og nyt liv og videre liv  og hvad sker der efter døden og 
jeg tror det er det der måske gør at mange siger nej end at de ikke vil hjælpe 
andre nødvendigvis men det er jo hvert enkelts valg så hvis der er en der siger 
det vil de ikke så respekterer jeg det helt. Fuldt ud. 

 
Interviewer 1  Hvad har du nogen anelse om hvad de fleste danskere har registreret sig som 

eller har valgt? 
 
Informant   min umiddelbare tanke ville være at det ville være et nej og nej at der nok er 

mange der ikke har registreret sig og det er vel et automatisk nej når man ikke 
har registreret sig kunne jeg forestille mig. Men af dem der har registreret sig 
der tror jeg det er et ja.  

 
Interviewer 1  Ja det jeg ville frem til med det var også om du vidste at ca 3 millioner danskere 

ikke har taget stilling, men det kom du også selv lidt ind på at de fleste nok ikke 
har.  

 
Informant   Ja. Ja.  
 
Interviewer 1  Hvad tænker du om at der er så mange der ikke har taget stilling? 
 
Informant  Øh, øhm, det er også mange flere end jeg lige havde troet for hold nu op det er 

da rigtigt mange faktisk, altså af dem over 18? 
 
Interviewer 1  Ja, af dem over 18. 
 
Informant  Ja. Hold nu op. (lang pause) Hvor stor procentdel er det? ej det er virkeligt 

mange. det havde jeg slet ikke forestille mig 
 
Interviewer 2  Der er 20 % der har registreret sig så det er 80% der ikke har  
 
Informant  Af dem der muligt kan registrere sig? 
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Interviewer 1  Ja.  
 
Informant   Ja det er godt nok, ja det er lidt skræmmende? eller ja det er jo ikke skræm-

mende fordi mennesker har jo lov til ikke at gøre det men. 
 
Interviewer 2   Men af de 20% der har registreret sig er det både ja og nej. 
 
Informant   Ja  
 
Informant  Så af de 80% er af dem der slet ikke har taget stilling, er dem der ikke har regi-

streret deres holdning ikke? 
 
Informant   Jo. puha det var da mage. godt spørgsmål. hvorfor de ikke har det (griner) det 

kan jeg jo så kigge indad hvorfor. ja.  
 
Interviewer 1  Du sagde også det synes du var skræmmende Hvorfor lige skræmmende? 
 
Informant   Jo, men fordi det er jo faktisk altså rigtig mange som kunne hjælpe og måske 

gerne vil hjælpe som måske faktisk ikke kommer til det. og omvendt på den 
anden side så er der jo rigtig mange der kunne blive hjulpet som ikke bliver 
hjulpet.  

 
Interviewer 1  Øhm, ved du godt, er du bevidst om at der er mangel på organer? 
 
Informant   Nej. 
 
Interviewer 1  Er det noget du har fået at vide eller? 
 
Informant   Nej det har jeg aldrig fået at vide. Men igen af alt det man har set fra serier og 

film og dokumentar og sådan nogle ting så ved man jo at ventelisten er kolo-
enorm lang altså kolossal lang, øhm, så så hvis man nu tænker så kan man selv-
følgelig godt se at der er en mangel fordi at ja. der dør jo mennesker hver dag 
så hvis alle valgte det så ville alle der havde brug for et hjerte eller lunger eller 
hvad de end havde brug for jo også få dem? 

 
Interviewer 1  Så spørger jeg så bare lige igen om du selv har taget stilling? Det har du. 
 
Informant   Jeg har taget stilling men jeg er ikke registreret et. nej.  
 
Interviewer 1  Hvordan kan det være at du besluttede det? at du gerne ville være organdonor? 
 
informant   Øhm, jeg kunne måske bare ikke lige se hvad jeg nødvendigvis skulle med mine 

organer når jeg var død. Øhm og hvis de kunne hjælpe nogle andre så, jamen 
jeg kunne slet ikke se hvorfor det ikke skulle være, hvorfor de ikke skulle få dem. 
Øhm. Ja.  

 
Interviewer 1  Men du har ikke registreret dig? 
 
Informant   Nej 
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Interviewer 1  Hvorfor tror du, du ikke har gjort det? 
 
Informant   (suk), jamen jeg ved det ikke og det er ikke engang fordi jeg tænker at jeg tror 

det er besværligt eller øhm, (lang pause) men jeg tror igen det er sådan en ting 
man ikke man måske ikke er nået til at tænke på endnu øhm. at man måske 
tænker ’arh’ når jeg bliver lidt ældre når jeg når lidt tættere på min død, så er 
det nok vigtigere at jeg tager stilling til det øhm. så jeg tænker da helt klar at 
det på en eller anden måde sådan er det der har sat en stopper sådan en brem-
seklods, men de er jo ikke en bremseklods for det e rjo ikke fordi jeg ikke vil 
gøre det, øhm så hvis I sagde nu får du computeren gør det lige nu så ville jeg 
bare sige okay. så gør vi det nu. Øhm. Ja, det er et forfærdeligt spørgsmål for 
jeg ved det jo ikke. 

 
Interviewer  Så hvis der var nogle der sad lige foran dig med og du bare kunne gøre det så 

ville det ikke være et svært valg? 
 
Informant  Næ! Nej det ville det ikke, ej hvor lyder det åndssvagt men ja det ville det ikke. 

nu gør jeg det lige om lidt (griner) (puh). 
 
Interviewer 1  Vi har fået snakke om en masse ting det er dejligt. Øhm, nogle gange når du 

tænker på organdonation hvad var det så der fik dig til at tænker over det? for 
du har jo besluttet dig så der må jo være noget på et tidspunkt som har gjort at 
du har tænkt ’ej det skal jeg også lige ha.  

 
Informant  Jamen jeg tror jo faktisk at første gang jeg nogensinde tænkte på det det var 

fordi at min mor havde sagt at hun havde hun været inde og det var ikke kun 
det hun var inde hun var også inde at registrere hvor hun skulle begraves og 
også hvor hun og hun  skulle kremeres eller hvad hun skulle, brændes og hvor 
hun ligge lige henne og hun havde lavet en konto til, man kunne lave sådan en 
lukket boks med penge som ligesom skulle være til og der sagde hun at hun 
gennem den det var sådan en fælles portal fælles ting hvor hun blev guidet 
hen  hvor hun sagde nu havde hun også taget stilling til at hun ville være organ-
donor også tænkte jeg så ja nå men det ville jeg da heller ikke have noget imod 
og så fik jeg så tror jeg da bare jeg tænkte nå ja men når jeg når dertil at jeg 
også føler det er vigtigt at jeg laver sådan en konto så og tager stilling til det  og 
fortæller mine børn hvordan og hvorledes så er det måske også der jeg gør det, 
øhm. Ja.  

 
Interviewer 1  Du siger når du føler det er vigtigt, hvornår tror du det bliver vigtigt nok til at 

man? 
 
Informant   Ja det er jo et godt spørgsmål det kan jeg jo ikke svare på. Øhm. men det er jo 

bare min forestilling om at altså sådan hvorfor gør jeg det ikke og hvorfor gør 
mennesker det ikke og jeg tror altså simpelthen at det er fordi at der er ikke 
nogen der tror de dør i morgen eller håber på de dør i morgen altså sådan så 
jeg tror bare mennesker skyder det ud fordi den dag skal nok komme og jeg kan 
jo  ikke sige hvornår den dag kommer eller om den kommer eller too-late-agtigt 
for vi kan jo alle sammen falde om i morgen hvis det er det, men, øhm så jeg 
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tror det er sådan en ja sådan en ubehagelig ting alligevel og i princippet burde 
det jo bare være når du blev 18 og du får kørekort så skal du tage beslutningen 
om det samtidig med du tager livredder prøver så skal du altså tage stillig til at 
hvis du er i et uheld og du kommer til skade hvad skal du så? Øhm ja. og så ville 
mennesker jo gøre det. 

 
Interviewer   Så du tænker faktisk at hvis er det rigtigt at det jeg hører dig sige, er at hvis der 

er nogen der ligesom så da husker en på det eller siger nu er det ved at være 
tid nu skal du gøre det så kunne det hjælpe at man fik det gjort.  

 
Informant  Ja ja det tror jeg og det er jo ikke fordi at det er noget det jo ikke lovpligtigt at 

man gør det, det kunne det jo godt blive i princippet altså men ja hvis man lige-
som stod overfor at sige skal du igennem her skal du lige svare ja eller nej her, 
øhm så ville mennesker jo gøre det inden du får din studenterhue skal du lige 
svare ja eller nej her. eller sådan altså det der jo nok ekstremt-agtigt eller sådan 
ik? Altså, men inden du betaler for denne her nettopose skal du lige svare ja 
eller nej her ikke. så ville mennesker jo trykke ja eller nej. så. jeg tror ikke der 
skal mere til jeg tror bare  

 
Interviewer  At det skal være lige foran dig og 
 
Informant   Ja. Det er jo ligesom alle de der spørgeskemaer man får ikke? kan du lige svare 

på det her det tager fem minutter og man siger bare ja ja i morgen ikke, vi gør 
det i morgen for det tager jo kun fem minutter. 

 
Interviewer  Ja så det er det fordi der er nogle andre ting man synes der er vigtigere som 

måske kommer først 
 
Informant   Ja og også ja jeg dør ikke i morgen så det kan man godt lige vente en måned 

med eller to et år, tre. (griner) 
 
Interviewer  Dr der andre ting eller pligter du i hverdagen som du nogle gange godt kan ud-

skyde eller tænker ej det gør jeg lige i morgen det tager jeg lidt næste torsdag? 
 
Informant   Hmm. 
 
Interviewer  Eller føler du selv du er ret godt til at få taget de ting man ligesom sådan ej nu 

skal jeg lige gøre det så får jeg det også gjort. 
 
Informant  Ja det synes jeg. Det synes jeg, jeg synes ikke de er noget der springer i øjnene 

at jeg ikke øhm ja nej. det synes jeg ikke så skal det være sådan noget med som 
lige at svare på en mail eller sådan et eller andet hvor man tænker ’ppff’ det er 
jo ikke vigtigt det her eller måske ikke vigtigt for mig, hvis man får en helt gam-
meldags regning der er det måske der den kan ligge længst tid hm. når man skal 
betale, tror jeg har en liggende derovre-agtigt den har vist ligget der et par 
dage-agtigt ik? det er så der er det ikke automatisk vel sådan noget der normalt 
er automatisk at man betaler sin regninger online eller automatisk pr bank så 
får man lige sådan en og der kan den måske godt ligge længe men ellers ikke 
synes jeg sådan som udgangspunkt.  



 123  

 
Interviewer  Når der så er at du har de der ting hvor du ligesom regningen udskyder den er 

der så nogle tidspunkter, hvor du har fundet ud af der er ud ligesom bedst til at 
få det gjort om morgenen om aftenen? 

 
Informant  Hvis den, når der ligger en regning ved siden af der så bliver den glemt indtil jeg 

kigger på den et par dage til jeg siger nu skal den være betalt i morgen så bliver 
jeg og s bliver den betalt og ellers så gør jeg det lige så snart den kommer ind 
ad døren så gør jeg det med det samme men det e ridt enten eller. enten er det 
med det samme den kommer ind ad døren eller også så bliver det gjort hov nu 
er det faktisk to dage for sent eller nu er det faktisk i morgen den skal være be-
talt ikke? 

 
Interviewer  Sådan en deadline der 
 
Informant   Ja. Ja.  
 
Interviewer  Har du lagt mærke til noget som gør at du ikke får det gjort med det samme? 

hvis du har travlt eller? de dage hvor du får det gjort med det samme har du så 
haft en fridag eller? 

 
Informant   Ej, det har jeg ikke rigtigt det er sådan men hvis jeg nu når jeg ikke får betalt 

den regning der ligger, så er det fordi jeg har lavet et eller andet andet. Altså 
eller skulle et eller andet, andet den dag jeg har fikset den ud af postkassen så 
har jeg skulle noget den dag, øhm, eller computeren har ikke haft strøm på eller 
altså sådan noget hvor det lige gør det lidt mere besværligt eller hvis jeg nu i 
morgen ved jeg faktisk skal sidde og lave noget på computeren eller jeg rent 
faktisk lige skal i banken eller altså sådan prøver at pakke dem sammen så de 
passer bedst muligt.  

 
Interviewer  Øhm hvordan har du sådan styr på forsikring og pensionsopsparing og sådan 

noget. Har du styr på sådan noget? 
 
Informant:   Det kører jo, helt automatisk. Ja. jeg er tilmeldt alt sådan noget  
  fagforeninger og pensioner, og ja. alt der kan hjælpe mig i fremtiden  
  
Interviewer  Hvordan fandt du ud af at de her ting var vigtige at have?  
 
Informant  Det tror jeg da bare man har fået lidt at vide sådan igennem. Sørg for at få en 

god pensionsopsparing. Sørg for at lægge lidt til side der og sørg for at du er 
medlem af en a-kasse hvis du nu bliver fyret. Og øhm, det tror jeg både studie, 
og igennem ens forældre og deres erfaring med at det er vigtigt at have en sik-
kerhed på en eller anden måden.  

 
Interviewer  Er du bloddonor? 
 
Informant  Nej. Det er jeg ikke. og det er faktisk lidt sjovt. Det har jeg aldrig tænkt at jeg 

kunne lide. Men nu er jeg inde i et sygdomsforløb, hvor at jeg simpelthen får 
taget blod hver 14. dag og det er der jo simpelthen ikke noget farligt i. Så det 
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har jeg også tænkt, (griner) at jeg gerne vil være. Men nu får jeg jo taget det 
hver 14. dag, så jeg tror faktisk ikke jeg er en kandidat til det lige nu, fordi de jo 
tager så meget i forvejen. Der er jo en eller anden mængde man må få tappet 
om året, og sådan og måned og hvad det ellers er. Så, øhm, jeg tror egentlig jeg 
tænkte jeg skulle være ovre det her. Ja.  

 
Interviewer  Men hvad var dine tanker om ikke at være det, inden dit sygdomsforløb? 
 
Informant  Det var fordi jeg havde, ’puh’, det får jeg det dårligt af. Og jeg kan ikke lide nåle 

og blod. Ja. Men når man så skal det fordi man er i gang med noget. Så gør man 
det jo. Ja. Og så finder man jo så ud af at det er ikke så slemt.  

 
Interviewer:  Nu snakkede vi også lidt om forsikringer og sådan noget. Hvordan er din typiske 

reaktion. Hvad gør du når du får noget i din e-boks f.eks. 
 
Informant  Jeg er ikke så god til at tjekke min e-boks faktisk. Øhm. Jeg synes heller ikke der 

kommer så meget. Jeg får nogle lønsedler, og engang imellem fra noget bank 
og det er egentlig lidt de samme ting fra banken. Så efterhånden tjekker man 
dem ikke rigtig. For man ved det er jo det samme kontoudskrift der kommer i 
e-boksen. Ja, sygehuset sender mig også mange mødetider og sådan. Som jeg 
alligevel får på sms også. Så jeg føler egentlig ikke, at min e-boks gavner mig 
sådan helt vildt meget.  

 
Interviewer  Får du nogle notifikationer på telefonen eller er det på computeren?  
 
Informant  Ja, det gør jeg. Ja, det hele er egentlig koblet op på min telefon. Jeg tror det 

meste. Regninger og sådan kører fra min telefon. Det er sjældent. Der er nemlig 
ikke særlig meget strøm på min computer altid. Den bliver næsten aldrig brugt. 
Ja.  

 
Interviewer 1  Når man nu skal prøve at se sådan lidt mere løsningsmæssigt. Hvad tror du 

kunne helt konkret hjælpe dig til at få registreret dig inde på organDonorregi-
stret?  

 
Informant  (trækker vejret ind). Ud over at der nogle der kunne sige, ‘nu gør du det’ og jeg 

sidder lige her ved siden af dig indtil du har gjort det. Det er selvfølgelig en mu-
lighed. Men jeg tænker også at man sagtens kan blive påduttet af svare igen-
nem. Ja, nu nævnte jeg kørekort. Men det kunne lige så godt være et sygehus-
besøg. eller ja, når du skal op og stemme. Eller sådan noget i den stil. Ja. Og det 
kan der sikker være mange der vil diskutere om. Fordi det er et valg. Men det 
er jo lige præcis det det er. Og du kan jo bare svare nej. Øh og så er den ikke 
længere. Så er det bare et kryds du skal sætte. Så kunne jeg forestille mig at så 
er det jo det. Så det synes jeg egentlig godt. Eller man burde måske gøre det 
sådan. Så man kan få de 80% ekstra. Som jeg synes er fuldstændig sindssygt 
(griner lidt). Med over på den rigtige front. Om det så er et ja, eller nej. Så ja. Så 
har mennesker taget stilling.  

 
Interviewer 2  Så man skal lige ud og presse mennesker lidt? 
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Informant  Nå, jo, men jeg ved ikke om jeg synes det nødvendigvis er at presse, fordi at… 
jeg ved ikke engang hvor stor en del af de unge, der tager kørekort nu til dags, 
men det må man jo når man bliver 18. Så hvis man må tage kørekort, så synes 
jeg da egentlig det ville være en rigtig god mulighed for at sige, lad os da lige 
samle nogle flere procenter ind på den måde. Fordi at, der skal de jo også tage 
stilling til at de skal kunne redde lige og de skal kunne alt muligt. Og det er jo 
også en måde at redde liv, og det er også en måde at beskytte sig selv på, hvis 
man ikke har lyst til at blive frataget sine organer. Så er det jo også noget med. 
Ja, det har jo noget med liv og død at gøre kan man sige. Så jeg synes, der ville 
det nok passe endnu mere. For du fanger dem jo også der, hvor de rent faktisk 
skal. Eller kan tage stilling. Ja.  

 
Interviewer 2  Ja.  
 
Informant  Det er mit forslag.  
 
Interviewer 2  Mmh. 
 
Interviewer 1  Tænker du selv, at det er vigtigt at man får flere til at registrere sig? Altså er det 

en vigtig problemstilling at tage fat i? 
 
Informant  Jeg synes det. fordi, altså når nu i siger… og det er igen sådan noget man ikke 

tænker på, for man ved ikke statistikkerne. Man ved ikke tallene. Men når det 
er så lidt og ventelisten er så lang. Det er jo ikke sikkert at det vil hjælpe for det 
kan jo være alle svarer nej. Så det er jo ikke ensbetydende med at man kan 
redde flere liv. men hvis man bare kunne redde et eller to mere, så ville det da 
også være en succes. Og jeg tror ikke nødvendigvis der er nogle onde menne-
sker. der ikke vil hjælpe hvis de kunne. Så skulle det være fordi de havde en tro, 
eller havde noget, der gjorde de ikke havde lyst til det.  

 
Interviewer 1  Du siger det er fordi man ikke sådan rigtig kender til statistikkerne. Tror du det 

ville hjælpe hvis det var lidt mere generel viden. At man vidste lidt mere om 
organdonation?  

 
Informant  Ja. Det tror jeg. Jeg tror helt sikkert at information kunne gøre rigtig meget. Og 

så er spørgsmålet selvfølgelig, hvor den information skulle være. For i en re-
klame på tv tror jeg ikke den virker. For der er simpelthen så meget l-o-r-t på tv, 
så jeg tror mennesker lukker på når der kommer noget på tv. Også på e-mails 
og sådan. Så jeg tror, ja, så er det nok på de der lidt mere autoritære steder at 
de skal være. Og det er lidt svært. Ja, så skal det være på sygehuse eller ja, po-
litistationer. Men hvor tit kommer man lige der, hvis man ikke ja. Men, øhm ja. 
Jeg tror helt sikkert viden gør meget. Øhm. nu kan jeg jo godt se at det ville 
være helt vildt smart at man underviste i det i folkeskolen, og sådan nogle ting, 
men der er vi nok også lige i et for lavt niveau. For der er jo ikke nogen der er 
18 der, øhm når de går ud af 9. klasse. Så skulle det være i gymnasierne, ik? At 
man havde det på informationsskemaet der (griner). På skoleskemaet. Jaer. Ja. 
jeg ved ikke om jeg fik svaret på det.  

 
Interviewer 1   Jo. Jo det synes jeg.  
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Informant  Øj, hvor jeg snakker (griner højt) 
 
Interviewer 2  Det er godt. Det er meget fint.  
 
Interviewer 1  Øhm. Ja ja ja. Når du skal have lavet andre ting. F.eks. du siger at du godt kan 

lide at det sker automatisk. Når du så skal gøre noget med dit NemId. Påvirker 
det dig så på nogen måde at du skal have dit NemId frem? 

 
Informant  Nej, for nu har jeg det på min telefon også. Så øh det er også blevet skønt let. 

Tror mit NemId samler støv et eller andet sted lige pt. Så det er slet ikke be-
sværligt. Det var det. Klart. Det var det. Og så kunne man også godt lige udskyde 
at man skulle betale en regning eller skulle tjek det eller sådan noget. Men det 
er jo blevet forfærdeligt nemt efter man har fået det på en app, der lige kan 
hjælpe en.  

 
Interviewer 1  Mmh ja.  
 
Interviewer 2  Tror du stadig at det ligger lidt i en at når man skal bruge NemId at man så 

tænker ej, det er besværligt.  
 
Informant  Ikke for mig. Men øhm altså det er. Jeg tror slet ikke jeg tænker over mere. 

Uden at du egentlig tænker over at nu skal du til at ind og bruge det. For jeg 
synes egentlig først egentlig først det var når man skulle til at logge ind og den 
så siger find kode, at man tænker ‘årh’ den skal jeg hente. Så det når du jo aldrig 
til. For når du så får koden, siger den jo bare ‘send til’ og så når ja, send til og så 
kommer den. Så jeg tror aldrig man når, når man har den app at tænke øv. Nej.  

 
Interviewer 1  Der er meget snak lige om det ville hjælpe hele situationen med manglen på 

organdonorer hvis der var formodet samtykke. Kender du til formodet sam-
tykke? Automatisk samtykke?  

 
Informant  Nej. Altså nej.  
 
Interviewer 1  Det handler om at man i stedet for selv skal melde sig ind, så automatisk når 

man bliver 18 er meldt ind. Og hvis du så ikke vil være det, så melder man sig 
ud. Og så snakker man om at det skal blive en lov, så det er noget der sker helt 
automatisk. Øhm tror du det ville gøre en forskel? 

 
Informant  Altså. Uden tvivl ville det gøre en forskel. Men der er nok også bare mange der 

ville komme i klemme, men øhm. Fordi de så måske ville glemme at gøre noget. 
Uden at være sådan en helt iskold kvinde (griner lidt), så ved man det jo så ikke 
når man så først er gået bort. Så er det… så. Ja. Så er det måske mere familien, 
hvis igen man er religiøs eller noget, at de så står på bagbenene mod det. Men 
mon ikke hvis man er så religiøs og ikke har lyst, så er man så også en af dem, 
der går ind og får sagt at det skal jeg så ikke være. Øhm så det. For mig vedkom-
mende ville det jo have været skønt. Så havde jeg jo været det helt automatisk. 
Og så havde det igen ikke været noget der skulle fylde på den måde, og tage 
fokus fra noget man måske egentlig hellere ville. Og det er vel egentlig det det 
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kommer ud på nu. Det er der er bare ting jeg gør i stedet for. Eller hellere vil. 
Eller har lyst til. Ja.  

 
Interviewer 1  Mmh ja.  
 
Informant   Så det synes jeg bestemt… kunne være et godt lovforslag eller en god lov.  
 
Interviewer 2   Ja.  
 
Interviewer 1  Kan du huske at du nogensinde er stødt på en kampagne for organdonation?  
 
Informant  Ja. Men det er jeg. Og jeg har set der er på hospitalerne. Der er nogle plancher 

tror jeg. Øhm men så synes jeg også. Men det er nok et par år siden, at der var 
en eller anden kampagne på tv eller et eller andet i den stil. Ja. At man skulle 
melde sig eller registrere sig. Jeg ved ikke om det var igennem et indsamlings-
show eller et eller andet. Jeg kan ikke lige sætte ord på det. Men jeg har i hvert 
fald set nogle plancher på sygehuset.  

 
Interviewer 2  Mmh ja.  
 
Interviewer 1  Kan du huske hvad det var du tænkte da du så det?  
 
Informant  Ja, men det var jo igen, når men det skal jeg da. Og så sidder jeg stadigvæk her.  
 
Alle  (griner)  
 
Informant  Dårlig samvittighed igen (griner højt). Tror bare i skal gå ud og lave de her inter-

views med hvor mange var det. 3 mio. ja. Så tror jeg mennesker ville. Ja.  
 
Interviewer 2  Hvorfor tror du man får så dårlig samvittighed 
 
Informant  Det er heller ikke sikkert alle gør det. Men jeg gør det jo fordi at jeg jo gerne 

ville. Og jeg jo sjovt nok oppe i mit hoved tænker at de tager da bare alt det de 
kan tage. Øhm så jeg ved da godt hvis jeg falder om i morgen. Så. Altså. Det er 
da dumt. Eller sådan. ja. 7-9-13 (banker under bordet) (griner). Så ja, jeg tror 
det er der samvittigheden kommer ind. Måske egentlig ikke overfor så mange 
andre, men måske egentlig mest overfor mig selv. Og det er jo egentlig ånds-
svagt. For hvis jeg er død, så er min samvittighed jo også nok til dels forsvundet 
nok. Men øhm. ja. Der bare ikke nogen grund til ikke at gøre det. Men det har 
der jo så sjovt nok været. En masse grunde til man ikke har fået det gjort. Ja.  

 
Interviewer 1  Er der nogen sådan andre, andre kampagner, hvor der har været et budskab, 

der har ramt dig?  
 
Informant  Sådan indenfor sundhedsmæssigt eller bare generelt?  
 
Interviewer 1  Bare generelt noget. Altså det behøver ikke være en reklame i fjernsynet, det 

kan være alt. Er der noget budskab inden for noget organisations noget?  
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Informant  Altså jeg igennem mit arbejde, arbejder jeg jo rigtig meget med forskelligheder 

og man skal være rummelig og sådan. Og der har TV2 lavet nogle ret fine kam-
pagner, hvor de stiller mennesker op der går frem og tilbage. Jeg tror lige jeg 
har delt en her den anden dag. Og det går jeg meget op i. Og det rør mig, altså 
også til tårer. Det synes jeg både er smukt, og skønt og skræmmende. At vi går 
i vores egen lille boble og er små egoister. Det ved jeg i hvert fald fra mine egne 
små unger i min klasse. Det er ego børn, hvor ja hjælpe hinanden lidt mere. Og 
være der mere for hinanden mere. Og hvor har man egentlig meget tilfælles 
uden at man ved det. Så de reklamer de er gode. Nu ved jeg godt at det er en 
reklame for dem selv. For en TV2 ting. Men budskabet bag det er rigtig fint.  

 
Interviewer 2  Mmh Ja. 
 
Interviewer 1  Har det, nu bliver du jo også påvirket af det pga. dit arbejde, men har den re-

klame i fjernsynet gjort noget ved dig, eller fået dig til at ændre noget selv, eller 
lige tænkt en ekstra gang over noget du selv gør?  

 
Informant   Altså jeg vil sige at jeg viste den for min 3. klasse i onsdags. Tirsdag. To dage 

siden viste jeg den. Prøv lige at se hvor sjov den er. Og de kender ikke hinanden. 
Og hendes farfar og hendes mormor. Og øh. For ligesom at sige - prøv lige at 
kigge op en gang, og spørg ind til de børn der sidder derovre på gyngestativet. 
Hvad laver de. Måske kan i faktisk lide den samme leg. Måske keder de sig også 
ligesom i keder jer. Så på den måde har jeg brugt det. Den ramte sjovt nok ikke 
dem lige så meget, som den ramte mig (griner), men øhm. ja. Så er de også kun 
10 år ik? Ja.  

 
Interviewer 2  (griner lidt) ja.  
 
Interviewer 1  Jamen altså, så er vi faktisk ved at være ved vejs ende. Øhm. Er der noget ellers 

du vil tilføje? Bare. Det kan være alt, noget du lige er kommer til at tænke på. 
At det er også noget jeg lige vil sige noget om eller 

 
Informant  Nej. Jeg tror jeg sætter min computer til opladning lige om lidt (griner)  
 
Interviewer 2  (griner) og finder NemId 
 
Informant  Så tror jeg lige jeg finder mit NemId frem og så tror jeg lige jeg får svaret på det 

der. Ja. Det tror jeg lige jeg gør. Det tror jeg er min sidste kommentar. Det har i 
så lige fået mig til nu (griner) 

 
Interviewer 1  (griner) Ja. Det er super fedt.  
 
Interviewer 2  Jamen, øhm. Er vi så. Ved at være der.  
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Bilag 5 - Transskription af interview 2  
 
Mand, 28, Frederiksberg 
 
Interviewer 1  Og det virker. Kan man høre det – ja det kan man godt. Jeg tror det virker. 
 
Interviewer 2   Perfekt! 
 
Interviewer 1   Nå! Hvor gammel er du?  
 
Informant   Jeg er 28.  
 
Interviewer 1   (griner) du skulle lige tænke dig om. 
 
Informant   (griner) jeg skulle lige huske. 
 
Interviewer 1  Hvor bor du henne?  
 
Informant  På Frederiksberg. 
 
Interviewer 1  Mmh. Hvad laver du til hverdag? 
 
Informant   Jeg er tømrer. 
 
Interviewer 1  Mmh. Øhm, prøv sådan at beskrive din hverdag sådan trin-for-trin, fra du står 

op   om morgen. Hvad laver du så sådan en typisk hverdag?  
 
Informant   Jeg står op om morgen. Så tager jeg et bad. Pakker en taske. Nogle gange har 

jeg fået smurt en madpakke, nogle gange har jeg ikke. Springer ned, bliver hen-
tet. Kører på arbejde. Og, starter så ud med lige at få en kop kaffe, lige sludre, 
og snakke om hvad vi skal (pause) lave. Så går vi så i gang med de ting der så 
skal (pause) de afhandlingr vi så skal løse, i løbet af dagen. Så har jeg fri, og så 
(rømmer sig), så (pause) er der mange forskellige ting jeg laver når jeg kommer 
hjem. Jeg synes aldrig det er en almindelig rutine på, hvad man lige kan finde 
på at lave når man kommer hjem. 

 
Interviewer 1  Hvad øh er et par af de ting, som du kunne lave når du kommer hjem. Bare 

sådan lidt blandet. 
 
Informant  Øh. Jeg spiller PlayStation. Er sammen med venner. Meget sammen med ven-

ner (griner) (rømmer sig). Øh (pause) ja. Prøver at få trænet det man så skal. 
Øhm, ja. Besøger familie. Generelt bare besøger folk. Gider ikke sidde der-
hjemme i lejligheden alene. Så (pause) ja, kan ikke rigtig lige komme i tanke om 
hvad fanden man lige skulle foretage sig.  

 
Interviewer  Nej? Det er også helt fint. Øhm, hvordan ville du beskrive dig selv om person? 
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Informant  Øh (pause) så. Sød, glad, smilende. Flink. Tænker på andre. Øh (pause) meget 
altså, altid glad, og hvad man kan sige (pause). Det synes jeg er et svært spørgs-
mål (griner). 

 
Interviewer 1  Jamen det er også okay (griner). Du må også godt lige tænke lidt over det. 
 
Informant  Ja, og så, når man lærer mig at kende, så udadvendt. Meget udadvendt. Jeg kan 

godt være lidt genert til at starte med. Så, når ja når man ligesom kommer så. 
Ja, det er sådan jeg ser mig selv i hvert fald.  

 
Interviewer 1  Ja. Hvordan ville du beskrive dig selv med hensyn til at være hjælpsom?  
 
Informant  Hvordan jeg vil beskrive mig selv? Jeg tror den bedste måde det er at jeg har 

svært ved at sige nej. Og så vennerne har ligesom opdaget den der (griner) og 
derfor er man rigtig god til at hjælpe. Og ja, så fordi at, også at man er nem at 
arbejde med. Lige meget, det har jeg lært fra mange forskellige firmaer. Jeg har 
aldrig haft svært ved at arbejde med folk. Fordi enten er mennesker altid glade 
og positive for at arbejde sammen med én. Så det er jo altid en god ting.  

 
Interviewer 1  Med hensyn til at være hjælpsom. Altså du siger du er god til at hjælpe når 

andre spørger om dig det. Hvad hvis man ikke selv siger noget. Hvad gør du så? 
Tager du så selv sådan proaktivt og gør det eller?  

 
Informant  Ja, og det kommer også nogle gange kommer det også an på hvad det er der 

skal laves. Altså jeg er ikke typen, der spiller klog på ting, jeg ikke rigtig ved noget 
om, og skal til hjælpe mennesker med nogle ting jeg er usikker på. Men hvis jeg 
kan, så prøver jeg vitterligt at hjælpe så meget som muligt. Det er sådan som 
jeg er som person (dyb vejrtrækning).  

 
Interviewer 1  Mmh. Har du hørt om organdonation før?  
 
Informant  Jeg har HØRT om det. Og det er primært fra dig af (smiler). Og så har man selv-

følgelig, man har jo altid vidst at det var der, men det er aldrig noget man har 
gået og tænkt over. Så (pause) jeg, så på den måde så har man hørt om det.  

 
Interviewer 1  Kan du komme i tanke om andre steder du har hørt om det? Du siger man har 

altid vidst at det var der. 
 
Informant  Jamen det er for eksempel når man sidder og ser en eller anden lægeserie, eller 

en eller anden gammeldags tid, eller et eller andet hvor man ser hvordan men-
nesker de ligesom har brug for at få et eller andet bestemt organ fra specielle 
donor. Fordi der ikke er noget der er ens, eller jo nogle steder er der jo fordi 
man kan give til andre. Øh, så det er primært sådan noget som fjernsyn og 
(pause) sådan noget altså ja, at jeg ligesom har hørt det fra. Ja (pause). Og så 
kan jeg ikke lige komme i tanke om andet. Lige, nej.  

 
Interviewer 1  Mmh. Hvad ved du om organdonation, hvis du lige skulle nævne nogle ting?  
 



 131  

Informant  Hvad jeg sådan ligesom har forstået ved det, er ligesom. Det er selvfølgelig at 
når man dør, så de organer man ligesom har som kan bruges kan hjælpe (pause) 
andre. Øhm, jeg kunne ikke forestille mig at det var noget her og nu agtigt, hvor 
man stadig er i live og skal give noget. Det har jeg ikke rigtig (dyb vejrtrækning). 
Så jeg kunne forestille mig at det var noget, altså, når man ikke var til stede 
mere. Altså, og man skal bruge resten der er i kroppen. DET er sådan den for-
ståelse jeg har fået i hvert fald.  

 
Interviewer 1  Øhm. Og den forståelse mener du sådan mest du har fået fra f.eks. serier? 
 
Informant  Ja, fra serier. Ja. Fjernsyn og serier.  
 
Interviewer 1  Ja. Når du nu siger du har fået nogle af de her informationer fra serier, ved du 

så om der er nogle af de her ting, som egentlig bare er en myte, eller er der ikke 
noget sådan hvor du er bevidst om at det er bare noget man tror, men sådan er 
det nok ikke rigtig?  

 
Informant  Jeg har aldrig rigtig forholdt mig så meget til ligesom at tage den tankegang om 

det er en myte eller ikke en myte. Selvfølgelig er det meget science fiction-
mange af tingene man ser i fjernsynet, men altså ligefrem sådan noget når man 
ser de der lægeting kunne der godt være noget, altså, der kunne være sandt. 
Altså lige på den (pause) lige med organation (bvadr) jeg mener organdonor.  

 
Interviewer 2  Hvorfor tror du ikke rigtig du har forholdt dig til den tankegang?  
 
Informant  Øh, jeg tror bare ikke det har været noget der ligesom har betydet noget for 

mig. Jeg har ikke rigtig haft noget familie eller noget med sygdom eller sådan. 
Så der har ikke rigtig været noget i min hverdag. Øh, angående det. Så det er 
ikke rigtig noget der har haft den store (pause) betydning for mig andet end 
hvad man har set i fjernsynet. Så der har ikke rigtig været noget, altså, jeg har 
oplevet eller noget som helst. 

 
Interviewer 2  Nej, så det er ikke rigtig kommet ind på livet af dig og har været relevant?  
 
Informant  Nej, lige præcis. Nej (rømmer sig).  
 
Interviewer 1  Hvornår har du sidst talt med nogen om organdonation  
 
Informant  Øh, sidst jeg gjorde det var med dig. Ellers har jeg ikke rigtig talt med andre 

angående det. 
 
Interviewer 2  Hvorfor tror du ikke du har - du har slet ikke talt med nogen, sådan, familie, 

venner? 
 
Informant  Nej. 
 
Interviewer 2  Hvorfor tror du ikke du har gjort det?  
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Informant  Jamen, som sagt det er fordi vi ikke rigtig har haft det inde i familien. Der har 
ikke rigtig været sådan nogle som har været syge, og har haft brug for ligefrem 
at få noget eller har selv været organdonorer. Jeg har ikke rigtig oplevet det 
eller hørt det fra andre i familien, der ligesom har været organdonor. Derfor har 
jeg nok ikke sådan givet det nogen tanke overhovedet.  

 
Interviewer 2  Og der er heller ikke nogen der har nævnt det for dig? Nogle andre, der har 

tænkt over det eller sådan?  
 
Informant  Nej. Nej, ikke rigtig. Er først nu begyndt sådan at tænke lidt over det. Fordi du 

er i gang, ellers har jeg ikke sådan haft noget med det at gøre (rømmer sig). 
 
Interviewer 1  Hvad synes du om det at man kan give sine organer til andre efter man er død?  
 
Informant  Hvad jeg synes (rømmer sig)? Jeg synes at det er en fin idé. Det er fantastisk at 

man kan bruge noget efter når mennesker ligesom ikke er til stede mere. Øh, 
jeg ville jo synes. Altså min mening det var at alle skal gøre det, for jeg kan ikke 
se hvad fanden du skal bruge det til når du er død altså. Så eh. Det er ikke altså 
det er. Jeg synes det er en sindssygt god ide. Det er vejen frem hvis det altså 
virker og fungerer. Så det.  

 
Interviewer 1  Hvad tænker du så om at nogen vælger ikke at være organdonor?  
 
Informant  Mmh. Det kan. Det respekterer jeg også lidt. Fordi at nu har jeg lige f.eks. min 

mormor hun var sådan, nu var jeg lige kommet tilbage til det der med at have 
hørt om det, og jeg kan huske at hun var sådan, at hun ville helst ikke have at 
der var nogle der rørte ved hende efter hun var. Hun ville gerne være hel, når 
hun var død, så der var ikke nogen der skulle pille eller tage noget fra hende, 
der var hendes. Men altså jeg kan jo sagtens respektere det, men det er en me-
get egoistisk tankegang. Synes jeg i hvert fald.  

 
Interviewer 1  Og hvorfor synes du det er egoistisk?  
 
Informant  Fordi at det jo kun er en selv og det man selv har. Det mener jeg er egoistisk. 

Selvfølgelig det er også sådan jeg er øh, som person. Det der med at give. Altså 
hvis du kan give til andre så er det det man gør jo, altså (rømmer sig). 

 
Interviewer 1  Øhm, hvad er din egen holdning til organdonation? Hvad har du selv overvejet 

med dig selv?  
 
Informant  Øh, altså jeg har, har aldrig. Altså hvis det var at det ligesom kom og sagde ’vil 

du være det’ - ville jeg bare sige ja. Altså så det. Men som sagt det er ikke noget 
jeg har tænkt så meget over. Men det er ikke noget jeg ville sige at jeg IKKE ville 
være. Jeg ville hellere sige at jeg ville være det. Men som sagt er det ikke noget 
jeg render og spekulere og bruger så meget tid (pause) på og tænker over.  

 
Interviewer 1  Hvad tænker du en af grundene er til at du ikke tænker så meget over det? 
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Informant  Jamen det er fordi min omgangskreds. Altså det er ikke det største (pause) ta-
leemne. Kan man sige. Lige nu, altså fordi du er i gang med den her afhandling, 
men ellers er det aldrig rigtig noget vi har. Nogen - kammerater, venner eller 
familie, noget som helst, der har noget med det at gøre, så har man nok bare 
ikke tænkt over det. Men, det ville jo ikke. For mig synes jeg man skulle gøre 
det. 

 
Interviewer 1  Hvis du skulle gætte på hvad de fleste danskere havde valgt og taget stilling til. 

Hvad tror du så mennesker har valgt?  
 
Informant  Jeg tror sådan noget som, hvis det bare blev selvfølge, så blev det sådan noget 

som, jeg tror nærmest sådan noget som 80 eller 90% ville sige at de ville gøre 
det. Fordi (pause) der er selvfølgelig lige den der gamle skole, der gerne vil have 
sig selv for sig selv. Men der er fandeme ikke mange af dem, kunne jeg forestille 
mig. Fordi man er jo død jo. Altså. Man er jo ikke rigtig. Jeg kan i hvert fald ikke 
forestille mig at mennesker ikke ville. Jeg kan godt forestille mig at hvis man 
stadig er i live, at man ikke gad give noget af sig selv. Det kan jeg godt. Men når 
du er død. Så tænker jeg, så er man død. Så er der sgu ikke noget man tager 
med videre nogen steder. 

 
Interviewer 1  Så du tænker det er nemmere at tage beslutningen når det ikke er noget der 

har en direkte konsekvens for én selv?  
 
Informant  Ja! Der tror jeg beslutningen er meget nemmere. 
 
Interviewer 2  Så du tænker at hvis det blev, øh, hvis det blev noget der skete automatisk, så 

tror du det er noget de fleste bare ville lade være og sige fint nok? 
 
Informant  Ja, det tror jeg. For lige præcis for mig selv, der havde jeg ikke tænkt videre over 

det. Det havde bare været sådan det var. Så, det ville jeg mene at mange men-
nesker ville gøre. Folk, som mig selv, der ikke rigtigt har de sygdomme og de 
ting, de bekymringer i hverdagen, så ville jeg tage det som en selvfølge at det 
bare var noget der kørte selv.  

 
Interviewer 1  Mmh. Nu siger du med folk, der ikke har de bekymringer i hverdagen. Hvad tror 

du så gør at mennesker rent faktisk tænker over det?  
 
Informant  Jamen jeg kunne forestille mig hvis de havde noget, familie, venner eller be-

kendte, der (pause) havde været syge, havde noget, havde brug for de her for-
skellige organer. Så kunne jeg forestille mig at de havde lidt mere i det i deres 
hverdag og lidt mere bekymrede over det. Og så ville have at mennesker var lidt 
mere for, ligesom at ville hjælpe den person de holder af.  

 
Interviewer 1  Som sagt er det faktisk 20% der har været inde og registrere sig på organDonor-

registret og det er både ja, og nej de har registreret sig som. Hvad tænker du 
om det tal, at det er 20% af danskerne der har været inde og registrere sig?  

 
Informant  Jamen, det er som sagt som mig selv det er mennesker som mig selv. Folk, der 

ikke tænker over det. mennesker der ikke rigtig har noget med det at gøre. Det 
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er jo det ikke rigtig at kunne forholde sig til det. Altså, det er jo ligesom mig selv. 
Jeg er heller ikke selv registreret, så jeg, så det må jo være det samme som jeg 
tænker om mig selv. Det er fordi man ikke får det gjort og fordi det ikke kører 
efter noget selv. Man får jo heller ikke rigtig noget at vide som sådan synes jeg. 
Det er jo ikke noget der popper op sådan - hey vil du være organdonor? - vel. 
Man får en mail eller et eller andet. Så det er jo ikke noget du går og spekulerer 
og bruger tid på. Så derfor kan jeg godt forstå de tal. For de 20% er nok dem, 
der har familie eller venner, eller noget, der har det behov. 

 
Interviewer 2  Nu siger du sådan, at man ikke ved så meget om det. Er det sådan noget at man 

ikke ved, at der faktisk er mangel på det. Ved du at der faktisk er mangel på 
organer?  

 
Informant  Det jeg tænker man ikke ved (rømmer sig) øhm det er (pause) du ved ikke at 

det kommer. At det sådan er til stede. Altså. at det sådan. F.eks. Hvis du er nede 
i lægehuset. Altså der er sikkert brochure. Men jeg ikke sidder og læser. Men 
det er ikke rigtig noget som man får. Når du bliver 18 at det lige bliver poppet 
ind igennem avis sprækken at du får en ‘hey vil du være organdonor’. Et eller 
andet i den dur tænker jeg. Det kan også være det er noget de gør, men så har 
jeg ikke set det (griner) øhm. Så det er det jeg ligesom tænker man ikke rigtig 
hører om. 

 
Interviewer 2  Det er selv konceptet man ligesom bare ikke ved findes? At man skal tage stil-

ling? 
 
Informant  (rømmer sig) ja. 
 
Interviewer 1  Er det rigtigt at sådan, at jeg forstår det lidt som at du tænker lidt at det er fordi 

man ikke får. Altså man bliver ikke gjort opmærksom på det - at det er vigtigt at 
man skal gøre det?  

 
Informant  Ja, det tror jeg. Fordi jeg tror. Og så samtidig hvis det så også var noget der var 

bare nemt. Noget der bare lige var et kryds, et hak og en underskrift og så var 
det det. Så hvis det også var nemt og vare bare lige til, så tror jeg også det ville 
være (pause) ja, det tror jeg mennesker de ville. Jeg tror i hvert fald jeg selv ville. 
Hvis jeg skulle sidde med et spørgeskema, der varede en time eller et eller andet 
for at sidde og krydse af for de forskellige sygdomme, hvis der var et eller andet 
så tror jeg ikke jeg ville gøre det. For det (pause)så ville jeg nok ikke bruge den 
tid på det. Tænker jeg.  

 
Interviewer 1  Men nu tænker jeg også sådan at du siger du inden for nogle måneder er blevet 

gjort lidt opmærksom på det via mig, har du så været inde og registrere dig, når 
du nu er blevet gjort lidt opmærksom på det?  

 
Informant  Nej, det har jeg ikke (smiler).  
 
Interviewer 1  Hvorfor tænker du at du ikke har det? 
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Informant   Jamen (pause) det er igen det der med den der verden man lever i. At det hele 
er perfekt og der er ikke noget familie eller venner, alle omkring en har det godt. 
Så det er jo ligesom det der med organ, det er jo noget ligesom mennesker har 
brug for - noget dårligt. Og selvom det jo stadig er godt for dem der får det. Det 
er ligesom sådan en ting man giver væk, fordi mennesker har det dårligt. Så det 
er ikke rigtig noget, der. Som jeg ville tænke over. Det er også derfor der ryger 
nok hurtig. Jeg ville selvfølgelig gøre det ikke også, men det er ikke noget jeg 
ville bruge meget tid at tænke mere over. Altså som sagt, for mig ville det være 
et flueben, og så ville jeg når jeg engang ikke var her mere give mine organer og 
så ville jeg stadig ikke tænke mere over det. Andet end altså. 

 
Interviewer 2  Ved du hvordan man registrerer sig?  
 
Informant  Nej.  
 
Interviewer 1  Øh, jeg havde lige et spørgsmål nu forsvandt det (smiler) damn it. Nå, øhm. Ved 

du at der er mangel på organer?  
 
Informant  Nej det ved jeg ikke noget om. Det ville jeg gå ud fra. Nu er jeg selv bloddonor 

eller har været og der var der altid mangel. Så, jeg kunne godt forestille mig at 
der er mangler på. Jeg kunne godt forestille mig at det ikke altid er lige brugbart 
når mennesker ligesom er døde. Ikke har noget, at det ligesom er brugbart til at 
give videre. 

 
Interviewer 1   Så det er ikke noget der er nogen der direkte har fortalt dig, eller har informeret 

dig om? Men det er lidt noget du går ud fra på baggrund af nogle andre infor-
mationer? 

 
Informant  Ja. Lige præcis.      
 
Interviewer 1  Hvad tænker du om at der er mangel på organdonorer? Hvad er dine tanker 

omkring det?  
 
Informant  (lang pause) Hvad mine tanker? (pause) Det er jo selvfølgelig en ærgerlig ting, 

men jeg kan ikke se, hvordan det skulle hjælpe lige nu at blive. For at blive altså 
medlem. Hvis de mangler, kommer de jo også til at mangle om et år og to år. 
Altså det er vel først noget som trumfer igennem når mennesker ligesom 
(pause) dør. Så Jeg kan ikke lige se.. Jeg kan ikke lige se og forholde mig til. Fordi, 
det er jo igen noget mennesker de skal dø før de kan få, de ting der er mangler 
på. Så man kan jo ikke bare sige at man skaffer en masse mennesker af vejen 
for at samle op på det man mangler, men så skulle man så hjælpe med at få 
flere til at melde sig til. Selvfølgelig. Så når de engang gik bort så var der sikkert.  

 
Interviewer 1  Ja, det er faktisk meget interessant. Så du tænker at man kunne godt gøre det, 

men det ville alligevel ikke gør den helt store forskel lige NU.  
 
Informant  Ja.  
 
Interviewer 1  Har du selv taget stilling, til om du vil være organdonor?  
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Informant  Som sagt det har ikke den store betydning for MIG. Men selvfølgelig ville jeg 

gøre det. Men altså jeg er så ung, så det er ikke rigtig noget jeg går og tænker 
på. Når jeg er død. Så altså så skal jeg give det. Så er det er derfor, det er fordi 
det der med døden ligger meget fjernt for mig lige nu. Så det er nok derfor jeg 
ikke (pause) har den største tanke omkring det (dyb vejrtrækning).  

 
Interviewer 1  Men hvis der var en der ligesom spurgte dig sådan, du kan gøre det lige nu, det 

tager 30 sekunder. Vil du sige ja, eller nej, eller er du ikke helt klar til at tage 
beslutningen lige nu? Hvad ville du så sige?  

 
Informant  Så er jeg klar til at tage beslutningen.  
 
Interviewer   Okay.  
 
Interviewer 1  Øhm, var der nogen sådan. Når du tænkte på det sådan lige nu, lige kort, var 

der nogle fordele eller ulemper ved at tage beslutningen. 
 
Informant  Nogen fordele og ulemper? Altså fordelen ville være selvfølgelig at man ville 

hjælpe (pause) på det problem, der så er, hvis der er mangler på. Og jeg kan 
ikke rigtigt se nogen ulemper på hvad det skulle være. Som sagt man er ikke til 
stede jo, så det kan ikke rigtig se ulempen ved det.  

 
Interviewer 1   Du har ikke registreret din holdning på organDonorregistret, det har vi snakket 

om. Øhm, vi har snakket om det, men jeg spørger dig lige igen. Hvorfor tror du, 
du ikke har registreret dig?   

 
Informant  (Lang pause) 
 
Interviewer 1  Vidste du at der var et organdonorregister? 
 
Informant   Det vidste jeg faktisk ikke. Det vidste jeg ikke. Det er jo igen det der, det er ikke 

noget jeg rigtigt har hørt efter haft eller noget som helst. Ikke noget jeg rigtigt 
har viden om at det overhovedet fandtes. Jeg vidste godt at man kunne give 
sine organdonor, men jeg vidste ikke at der var et eller andet register man 
kunne melde sig ind på for at blive det. 

 
Interviewer 1   Tænkte, hvad tænkte du eller at der ligesom sådan fandtes af procedurer for at 

man så kunne sige ja eller nej? Altså tænker du der var andre måder man kunne 
gøre det på end et register? 

 
Informant   Jeg synes det var noget man kunne gøre som selvfølge. Så kunne man blive det 

og så skulle man melde sig fra i stedet for at man skulle melde sig til. Så det var 
noget der skete automatisk at du med det samme giver det du efterlader til 
andre. Øhm. Det ville jeg ikke se noget problem i, at det var det. Så ville jeg 
hellere have at mennesker de 10 - 20 % som meldte sig fra (rømmer sig) dem 
som ikke vil være det. 

 
Interviewer 1  Mmh.  
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Interviewer 2   Ved du hvad der sker hvis du ikke har været inde og registrerer din holdning? 

hvad der så sker? 
 
Informant   Jeg kunne forestille mig at de ikke har ret til at røre ved nogen? Så det tror jeg 

ikke de får lov til at få nej.  
 
Interviewer 1   Hvad er din reaktion, hvis jeg så siger at, hvis ikke man selv har været ikke at 

tage stilling så er det ens familie der skal tage stilling, som beslutter det for en? 
 
Informant   (Lang pause) det ville jeg synes er helt fint for de kender en, de ved hvad perso-

nen vil. 
 
Interviewer 1  Ville din familie vide hvad du ville? 
 
Informant   Ja.  
 
Interviewer 1   Okay. Også selvom i ikke har talt om det? 
 
Informant   Ja.  
 
Interviewer 1  Og der tænker du på baggrund af? Hvordan ville de vide det? 
 
Informant   Øh, den familie vi havde, undtagen min mormor som ikke ville det, er det bare 

fordi vi har været, det er bare sådan vi er. Vi vil gerne hjælpe der hvor vi kan. Så 
jeg ville ikke være i tvivl om at de så ville sige at jeg gerne vil det (rømmer sig).  

 
Interviewer 1   Øhm ja. Er der andre øh, lignende pligter i hverdagen som du nogle gange lige 

får lagt til side som du ikke får gjort eller tænker over eller tænker det gør jeg 
en anden gang. 

 
Informant   Træning (griner).  
 
Interviewer 1  Hvorfor tror du at du undgår de, ting? 
 
Informant  Dovenskab, tror jeg. Jeg tror det er fordi jeg synes der er andre ting der lige er 

sjovere at lave. 
 
Interviewer 1  Og hvad kunne det være for nogle ting? 
 
Informant   Øh, besøge venner. Sidde og spille PlayStation med venner. Sidde og gøre sådan 

nogle ting. Se en film. Gå i biografen. (griner) 
 
Interviewer 1  Ja okay (griner). Øhm, får du nogle gange gjort nogle af de her ting som (pause) 

du normalt i ikke gider. Er der nogle gange hvor du så får det gjort? 
 
Informant   Ja.  
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Interviewer 1  I hvilke situationer? Hvornår får du gjort det? Er der nogle gange du er bedre til 
det end andre eller nogle ting du er bedre til at gøre end andre? 

 
Informant  Engang imellem er man vel stædig nok til at ligesom få taget sig sammen til at 

gøre de forskellige ting man ikke har lyst til. Og så er der bare nogle dage, hvor 
man tænker nu kan man godt gøre det.  

 
Interviewer 1  Mmh. Hvad med sådan noget som pensionsopsparing og forsikring og sådan 

noget. Har du styr på sådan nogle ting? 
 
Informant   Det har jeg. For tre år siden så kom de ud til os. Ellers har jeg aldrig haft noget 

med det at gøre det være bare noget jeg betalte til og der fandt jeg så ud af at 
jeg betalte til nogle ting som ikke var relevante for mig. Øh. Som jeg betalte til 
at mine forældre de skulle få en masse penge når jeg døde. Altså de penge jeg 
ligesom havde optjent. Det synes jeg var åndssvagt og betalte til, så ville jeg 
hellere betale til at, øh, min pension blev bedre i stedet for, for mine forældre, 
de vil jo ikke have de penge når jeg dør, det er de jo pisse ligeglade med. Så var 
det bedre at de ting gik til noget andet. Så det fandt jeg ud af på det tidspunkt 
at det var sådan det hang sammen det var ikke noget jeg havde brugt så meget 
tid på. Igen er det noget der sker engang når jeg bliver meget ældre og grå, det 
er ikke noget jeg rigtigt bruger så meget tid at tænke på NU.  

 
Interviewer 1  Så der var faktisk nogle ting som du betalte til som du ikke var bevidst om, men 

da du blev gjort bevidst om det så fik du det ændret? 
 
Informant   Ja. 
 
Interviewer 2  Du sagde også, så kom de bare ud til os? altså var det nogle fra? 
 
Informant  Det var fra Pension Danmark det var sådan noget rådighed vi havde i et gam-

melt firma, så kom de ud og målte og. 
 
Interviewer 2   Så det var fordi de kom ud til jer og det var lige foran jer her og sådan i blev 

gjort opmærksom på det? 
 
Informant   Ja LIGE præcis.   
 
Interviewer 1   Tror du det gør en forskel generelt med de her ting man ikke lige får gjort at det 

hjælper at der kommer nogen og siger nu er det nu, nu kan vi hjælpe jer? 
 
Informant   Helt bestemt for så står man pludseligt ikke alene om tingene. Øhm, helt be-

stemt. 
 
Interviewer 1  Øhm, lige med hensyn til organdonation er der noget som du tænker at du som 

person kunne gøre anderledes? Blive bedre til? 
 
Informant   Lige omkring organdonation? (lang pause). Jeg kan ikke rigtigt se hvad jeg skulle 

gøre andet end jeg skulle få registreret mig. Jeg kan ikke rigtigt se hvordan jeg 
ellers skulle. 
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Interviewer 1  Er der nogle andre der skal gøre noget anderledes? Hvis man nu havde rig mu-

lighed for at bestemme over alle andre? 
 
Informant   Jamen så skulle det som sagt være det der med at det var en selvfølge når man 

blev født at du var organdonor. Fordi som sagt, du skal jo ikke gøre noget, det 
er jo noget der sker når du dør du skal jo ikke gøre noget, der sker ikke noget 
altså.  

 
Interviewer 1  Hvis man nu ikke gør det til en selvfølge og det ikke er noget der bliver automa-

tisk. Har du så en ide til hvad man kunne gøre så mennesker synes det var vigtigt 
nok? Eller hvad tror du der skal til for at mennesker synes det var vigtigt nok? 

 
Informant   (lang pause) Det er igen svært for det er noget som kræver man skal forholde 

sig til det når man dør. Igen. Der er ikke rigtigt mange der gider forholde sig til 
noget når de dør. Der er ikke mange jeg kender der gider i hvert fald. Så det er 
jo et meget svært emne og en svær ting at skære igennem med øhm som sagt 
det eneste jeg kunne sige var. Det var en selvfølge og man skulle sætte det fra 
for så dem der ville sætte det fra er nogen som vel tænker over det. Dg de andre 
er ligesom sådan nogle som mig som er ligeglade og ikke rigtigt tænker over 
det. 

 
Interviewer 1  Hvorfor tror du det er noget som man ikke sådan gider tænke over? 
 
Informant  Det er igen fordi det er noget der handler om død, altså man ikke er tilstede 

ikke er her mere. Det er jo ikke noget man gider. 
 
Interviewer 1  Tænker du at man ikke gider som i at man, ikke har lyst til at tænke på det eller 

det bare ikke er relevant for én? 
 
Informant   Det er bare ikke relevant for én lige nu i den situation, fordi igen det er noget 

(lang pause) man ikke, man er ikke til stede, man er ikke sig selv, man er her 
ikke jo så det er ikke rigtigt noget man kan forholde sig til. Men det er jo stadig-
væk mennesker, der skal bruge en del af DIG bagefter, så jeg kan ikke rigtigt lige 
altså se hvordan man skulle. 

 
Interviewer 1  Tror du at man kunne få flere til at registrere sig også bare ja eller nej ved at 

give dem en form for bonus så de fik noget ud af det selv? 
 
Informant  Du ville i hvert fald få registreret mange mennesker hvis du begyndte at sætte 

penge på det er helt sikkert. 
 
Interviewer 1  Så du tænker penge kan gøre en forskel? 
 
Informant   Ja eller gaver eller et eller andet. Jo det tror jeg, hvis man sætter en eller anden 

på det, for så kommer alle de der mennesker der ser, er der en gevinst ved at 
gøre det for DIG lige nu. Det er jo ikke rigtig noget DU får noget ud af lige nu, 
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men hvis du får noget for det så tror jeg helt bestemt at det der tal ville stige 
helt vildt for så er der jo sådan nogle som mig. 

 
Interviewer 1  Ville det gøre en forskel for dig? 
 
Informant   Det er altid sjovt at få en gave jo (griner). 
 
Interviewer 1  Men ville du vide at der var en gave at få og det var noget du skulle gøre? 
 
Informant   Så havde jeg gjort det bare for at få gaven jo (griner). 
 
Interviewer 1  Okay. Hvad så med modsat, hvis der nu var en konsekvens? 
 
Informant   Hvis man ikke gjorde det? 
 
Interviewer 1  At hvis man ikke gjorde det så var der en konsekvens. Det kunne være at man 

skulle betale penge eller. 
 
Informant   Så ville der også være mange. Det er igen, er det samme bekostning der er ikke 

noget de gider betale, igen det er jo i nuet jo, det andet er når du er død. Så hvis 
du skal betale eller få noget, tror jeg mennesker reagerer helt anderledes. 

 
Interviewer 1   Rent proceduremæssigt, ved du så hvordan man registrerer sig? 
 
Informant   Nej.   
 
Interviewer 1   Hvis det var, ville du så kunne finde ud af det? 
 
Informant   (pause) Det tror jeg, godt. 
 
Interviewer 1  Hvordan? 
 
Informant   Jeg tror bare jeg skulle bruge noget tid på det (pause) og det er den mening 

(pause) jeg vil hellere bruge min tid på noget andet end at sidde at forholde mig 
til noget når jeg ikke er til stede. Så det er der den er svær at motivere mig for 
at sidde og bruge tid på det.  

 
Interviewer 1  Mmh. Kan du? Du har selv lidt sagt det nu spørger jeg dig alligevel: kan du huske 

du nogensinde er stødt på noget kampagne eller noget for organdonation? 
 
Informant   Nej ikke rigtigt nej. Det er som sagt det i fjernsyn ellers har jeg ikke stødt ind i 

kampagner eller noget som helst - jeg ved meget lidt om det. Halvdelen af det 
ved jeg af det er fra dig af (griner) så det er ikke særligt meget (rømmer sig). 

 
Interviewer 2  Hvad ville du gerne vide for at du føler du? 
 
Informant   Jamen jeg ved ikke rigtigt om det er så interessant fordi igen (pause) det er no-

get der handler om død, og som positivt menneske så er det ikke rigtigt noget 
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der siger mig noget. Ikke rigtigt noget der interesserer mig ligesom hvis man 
skulle vælge om man skulle graves ned eller brændes er heller ikke noget jeg 
gad at tænke over, jeg vil ikke, jeg synes det er meget mørkt og negativt at sidde 
og tænke over og bruge tid på det.  

 
Interviewer 2  Så du vil egentligt helst ikke vide for meget om det og konfronteres med det? 
 
Informant   Ja jeg vil bare sige. Ja.  
 
Interviewer 1  Hvad så hvis man vender den om og tænker at for mig lige nu er den ikke så 

relevant, men det er en ret stor problemstilling for andre mennesker og der er 
det utroligt relevant fordi ellers så, så er der ingen chance for, så dør de. Hvad 
hvis man så tænker på det sådan? 

 
Informant   Det er igen meget svært fordi jeg ikke rigtigt har noget med det at gøre, så er 

det en helt anden tankegang jeg skal forholde mig til, som jeg ikke er vandt til. 
Og altså selvfølgelig kan jeg sidde og sige det er frygteligt og selvfølgelig vil jeg 
hjælpe hele verden men det er altså ikke rigtigt, det noget jeg har så meget altså 
som har så stor betydning for mig lige nu til at jeg kan tænke sådan. Der er det 
måske sådan danskerne har det for godt til at de ikke kan se at andre i verden 
har det dårligt. Egoistisk. 

 
Interviewer 2  Ville det ændre noget hvis man blev gjort opmærksom på at sidste år døde 50 

mennesker på venteliste til et nyt organ fordi der ikke er nok der har registreret 
sig? Er det sådan nogle informationer? Ville sådan nogle informationer hjælpe? 
Ville det ændre noget? Eller er det også sådan en svær at forhold sig til? 

 
Informant   Jamen så sidder man også og tænker, så hører man det og der er mennesker 

der sulter et andet sted og der er altid man hører. 
 
Interviewer 2   Men det her er jo bare i Danmark. 
 
Informant   Hvad? 
 
Interviewer 2  Det her er jo bare i Danmark ikke? 
 
Informant   (lang pause) Ja, men det er ikke noget jeg har haft den store. Jeg har ikke engang 

hørt om det. Jeg skulle ikke engang vide det for jeg har ikke hørt om at folk. 
Altså at de manglede på den måde. 

 
Interviewer 1  Er der andre kampagner, overhovedet ikke relateret til organdonation, er der 

noget andet kampagne budskab, som har ramt dig? Øhm, en problemstilling i 
verden eller en virksomhed eller reklame i fjernsynet? 

 
Informant   Som har ramt mig simpelthen? 
 
Interviewer 1  Noget som du kan huske? 
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Informant   Nej ikke lige hvad altså ikke noget der lige falder mig ind. Som problemstilling? 
(pause) Nej det er ikke rigtigt noget jeg har. 

 
Interviewer 1   Nej? (pause) Okay, jeg tror vi er ved at være færdige. Er der noget afsluttende 

som du selv vil sige eller, lige tænker det skal da også lige med eller ud med 
eller? (griner). 

 
Informant   (griner) Nej. 
 
Interviewer 1  Jamen så er det det. Tusind tak. 
 
Informant   Jeg håber det kunne hjælpe jer i hvert fald. 
 
Interviewer 1  Ja selvfølgelig. 
 
Interviewer 2  Det er vi helt sikre på det kan.  
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Bilag 6 - Transskription af interview 3 
 
Kvinde, 23, Birkerød  
 
 
Interviewer 1  Hvor gammel er du? 
 
Informant   24. Nej! Øh. det er løgn (griner). Jeg er 23, (griner) det kører! Det er så typisk 

mig mand (griner). Ja, jeg er 23. 
 
Interviewer 1   Super (griner). Hvor bor du henne? 
 
 
Informant  I Birkerød. 
 
Interviewer 1  Super. Hvad laver du til hverdag? 
 
Informant   Jeg læser til skole-fritidspædagog.  
 
Interviewer 1  Mmh. Prøv at beskriv en typisk hverdag for dig trin-for-trin fra du står op. 
 
Informant   Jamen så, øh. Så går jeg ud og tager en kop kaffe og en smøg og så nogle gange 

går jeg i bad, nogle gange gør jeg ikke. Så tager jeg make-up på og så tager jeg i 
skole, øhm, der er jeg oftest i fire timer. Så tager jeg enten hjem eller også tager 
jeg på arbejde øh, jeg arbejder inde i en fritids- og ungdomsklub inde på Frede-
riksberg eller også arbejder jeg i The Body Shop i Lyngby Storcenter. og det er 
egentligt det. Så om aftenen så kan jeg godt lide at hygge med veninder. Det er 
egentligt nok sådan standard dag.  

 
Interviewer 1  Ja. Hvilke ting i din hverdag sætter du vigtigst hvad synes du er vigtigst at få 

nået eller som betyder mest for dig? 
 
Informant   Det er meget vigtigt for mig at jeg får plejet mine venskaber og min familie, men 

det er også rigtigt vigtigt for mig at jeg tager min skole seriøst. Så det er sådan 
en kombination af det. øh, der er det vigtigste for mig.  

 
Interviewer 1  Hvordan vil du beskrive dig selv som person? 
 
Informant   (lang pause) så vil jeg sige at jeg er (pause) glad, og kærlig, øh, (pause) og loyal. 

Jeg tror egentligt det er det. Det er lidt svært sådan at beskrive sig selv (griner). 
Ja. 

 
Interviewer 1  Hvordan vil du beskrive dig selv i forhold til at være hjælpsom? 
 
Informant   (smaskelyd) jeg føler altid at jeg er sådan en der hjælper andre før jeg hjælper 

mig selv øh. det kan selvfølgelig både være godt og dårligt men øh. men ja jeg 
sætter det meget højt at hjælpe andre når de har brug for det. øh. ja.  
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Interviewer 2  Hvordan kommer det sådan til udtryk i din hverdag? 
 
Informant   Ja, hvordan kommer det til udtryk? (lang pause) det ved jeg sgu ikke hvordan 

det kommer til udtryk tror jeg.  Det er ved bare at, at jeg føler når man hjælper 
andre, så er det også der at andre gerne vil hjælpe en når man selv? Jeg tror det 
var der det kommer lidt til udtryk. At når man selv står i sådan en situation. 

 
Interviewer 1  Har du hørt om organdonation før? 
 
Informant   Ja.  
 
Interviewer 1  Hvor har du hørt om det henne? 
 
Informant   Man har jo hørt om det altså gennem hele ens liv nærmest synes jeg. Men så-

dan primært har jeg hørt om det fra dig når vi har været til fødselsdag (griner) 
ja. Egentligt. Og så fra Mille. Det er nok sådan der jeg har fået de mest detalje-
rede øh, oplysninger omkring det. 

 
Interviewer 1  Har du fået sådan, oplysninger om det nogle andre steder, men hvor at det bare 

var noget hurtigt eller noget der mindede om eller? 
 
Informant   Ja, øh min familie. Øh. på et tidspunkt kan jeg huske hvor vi har snakket om 

organdonation, men ikke noget hvor det er sådan (pause) blev til så meget, for 
mig, i hvert fald.  

 
Interviewer 1  Kan du huske hvilken situation det var i tale om det i? 
 
Informant   Jeg tror at det har været i forbindelse med at man måske har set en reklame et 

eller andet sted og så har man måske været nysgerrig på om ens forældre er 
organdonorer øh, og så har man spurgt ind til det. Ja.  

 
Interviewer 1  Ved du om dine forældre er organdonorer? 
 
Informant   Min mor er ikke, min far er. ja.  
 
Interviewer 1  Hvad ved du sådan, om organdonation, hvis du lige skal sige hvad du ved? 
 
Informant   Jamen det er vel når man bliver erklæret død at man må tage de organer i krop-

pen man nu kan bruge på en der har brug for det. 
 
Interviewer 1  Mmh. 
 
Informant   Ja. 
 
Interviewer 1  Når du siger erklæret død er der så nogen mere specifik? 
 
Informant   (dyb vejrtrækning), øhm, jeg tror det er når man bliver erklæret hjer-ne-død? 

Jeg ved det ikke? Ja? 
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Interviewer 1  Du er lidt i tvivl? 
 
Informant   Jeg tror det er det. Ej det er det. Jeg tror det er det. Ja. 
 
Interviewer 1  Det er det også. Det er når man er hjernedød. 
 
Informant   Ja.  
 
Interviewer 1  Ved du mere sådan lige ud over det? 
 
Informant   Nej, så ved jeg ikke så meget mere om det.  
 
Interviewer 1  Nej? Kan du så huske hvor du har fået den information fra? 
 
Informant   Fra dig. 
 
Interviewer 1  Ja. Kender du til nogen øh, myter eller urigtige historier om organdonation, hvor 

du tænker sådan er der nok mange der tror, men det er nok ikke rigtigt? Eller 
det er bare noget man siger. 

 
Informant   Nej, det tror jeg egentligt ikke at jeg har hørt nogle myter omkring det. Øh, jeg 

har hørt sådan meget gennemgående ting fra mange mennesker der bare er 
sådan med deres øjne, øh ja. At det er det man ikke må tage, men ellers så, så 
kender jeg ikke rigtigt til noget.  

 
Interviewer 1  Hvornår har du sidst talt om organdonation? Udover lige nu. 
 
Informant  (smaskelyd) ja det har så været i (pause) december måned. Ja.  
 
Interviewer 1  I hvilken? 
 
Informant   Til Milles fødselsdag. Hvor at vi i forbindelse med at du skulle skrive det her, at 

vi snakkede lidt om det. Og så er det klar at så bliver man lidt nysgerrig omkring 
det. Øh. Ja. Og det er sådan ikke det, jeg føler ikke det er sådan noget man går 
og øh det er som om man lidt lige glemmer i hverdagen, så det er nok derfor 
jeg ikke lige har tænkt over det sådan så meget siden.  

 
Interviewer 1  Du siger man blev sådan lidt nysgerrig på det? Hvad blev du nysgerrig på? 
 
Informant   Bare sådan generelt informationen, fordi jeg føler ikke det sådan er noget man 

får særlig meget information om. Så skal du i hvert fald selv søge det og hvis 
man ikke lige selv søger det så. Så bliver man bare lidt uvidende omkring det.  

 
Interviewer 1  Og du har ikke selv været inde at søge om det? 
 
Informant   Næ, det har jeg faktisk ikke. 
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Interviewer 1  Ved du om nogle af dine venner har taget stilling? Nu siger du, du ved med din 
mor og din far - hvad med dine venner? 

 
Informant   Jeg kender da i hvert fald et par veninder der er organdonorer. Øhm, og Gitte. 

Ja. Men det er ikke sådan. Jeg føler ikke at det er sådan et samtaleemne, øh, 
hvor det er sådan “er du organdonor?”. Jeg føler ikke sådan at det er noget man 
sådan lige snakker om. Øhm. Så jeg ved det faktisk ikke. jeg ved det faktisk ikke 
hvem der er det udover dem jeg lige, lige hurtigt har snakket med om det.  

 
Interviewer 1  Hvorfor tror du? Har du en tanke om hvorfor det er noget man ikke taler så 

meget om? 
 
Informant   Jeg tror det er noget der bare lige går lidt i glemmebogen, øhm, ja. Jeg tror 

egentligt det er det jeg tror at. Jeg tror ikke der bliver gjort nok ud af at få det 
ud til folket. Det er i hvert fald derfor jeg ikke får det gjort, det er fordi at, øh, 
det ikke er noget man bliver mindet om. 

 
Interviewer 1  Så du tænker at hvis der er nogen der mindede én om så ville man.  
 
Informant   Ja, eller hvis det bare var sådan en, øh, noget man automatisk blev sat til når 

man blev 18 og så kunne man melde sig fra hvis man ikke havde lyst, så tænker 
jeg at udbyttet af hvor mange der er organdonorer ville være meget større. 

Interviewer 1  Mmh. Hvad synes du generelt om at man kan give sin organer til andre efter 
man er død? 

 
Informant   Det synes jeg godt om. Det synes jeg lige så godt man kan. Hjælpe nogle andre 

hvis de har behov for det. Øh. Man lever jo ikke selv mere så. Øhm, jeg kan jo 
ikke mærke om der er nogen der tager det ene eller det andet. Så, hvis de har 
brug for at (pause) få noget af mig for at kunne leve så, så synes jeg da også det 
er ret smukt at man kan leve videre i en anden.  

 
Interviewer 1  Kan du komme i tanke om noget der er negativt ved organdonation? 
 
Informant   (smaskelyd) hmm, jeg ved ikke om det er negativt (pause), men det er vel lidt 

negativt med alle dem der sidder og venter på et organ hele livet at det lige skal 
passe sammen for at man kan få noget, øh, men det er jo sådan rent biologisk. 
Ja. Ellers synes jeg ikke rigtigt at jeg kan se nogle negative ting.  

 
Interviewer 1  Hvad synes du om at der er nogen der vælger ikke at være organdonorer? 
 
Informant   Jeg synes det er, nu er jeg jo selv ikke organdonorer, men øh. Jeg synes det må 

være op til den enkelte og hvad man har lyst til, men jeg synes lige så godt man 
kan gøre det, for det kunne jo lige så godt være en af ens tætteste der har brug 
for et organ, øhm. Ja. Jeg kan faktisk ikke se nogen grund til hvorfor man ikke 
skulle være det - andet end at man glemmer at gøre det.  

 
Interviewer 1  Tror du at det ville gøre en forskel hvis man vidste at det var ens tætte der havde 

brug for et organ? 
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Informant   Ja, det tror jeg.  
 
Interviewer 1  Hvorfor tror du det? 
 
Informant   Så kommer det lidt mere tæt på ikke? Øhm, så ved man ligesom at så kan man 

være med til at redde dem man elsker. Jeg tror også det er derfor, jeg ved f.eks. 
med blod, øh, når man er bloddonor og sådan noget får man en sms, at nu har 
dit blod hjulpet en anden eller. Det ved jeg så ikke om man også får hvis man er 
organdonor, men det er i hvert fald sådan en. Det er sådan noget mennesker 
elsker at man får at vide at, øh, nu har du gjort noget godt for en anden. Ja.  

 
Interviewer 1  Hvorfor tror du at det er noget vi mennesker godt kan lide? 
 
Informant   Jeg tror bare det er sådan en rent menneskelig ting at mennesker godt kan lide 

at få af vide de har gjort noget godt. Jeg tror det sætter gang i en eller anden 
stolthed hos mennesker, øhm. Ja. Jeg tror det er meget rart at vide hvor ens. 
Det det bliver brugt når du så giver det. Ja.  

 
Interviewer 1  Hvad er din egen holdning til organdonation? 
 
Informant   Jeg har det helt fint med organdonation. Det ser jeg ikke lige noget problem i 

for mig. 
 
Interviewer 1  Hvad øh, hvad tror du de fleste danskere har valgt? 
 
Informant   (smaskelyd) Ja hvad har de fleste valgt? (lang pause) jeg håber da at de fleste 

har valgt at være det, men jeg tror ikke det er sådan det er. 
 
Interviewer 1  Hvor mange tror du. Eller hvis du skulle give en procentdel, hvor mange tror du 

så har registreret sig? 
 
Informant   Det ved jeg sgu ikke. 40%? Jeg ved det ikke.  
 
Interviewer 1  Hvad så hvis jeg siger til dig at det faktisk er 20% der har taget stilling så 80% 

mangler? 
 
Informant   Så tænker jeg at, øh, der er et eller andet sted i det her der er noget der er gået 

galt. Jeg synes det virker super lidt. Ja.  
 
Interviewer 1  Hvad tænker du der kan være gået galt? 
 
Informant   Øh, kommunikationen omkring at få det ud til folket så de ikke er uvisse om-

kring hvad det egentligt er. For det kan da udadtil godt virke sådan lidt skræm-
mende, øh, bare lige at give sine organer væk. Øhm, men hvis mennesker ved 
nok om det så vil de også finde ud af at det ikke er. Ja. Det er det jeg tænker.  

 
Interviewer 2  Hvad er det du tror at mennesker tror er skræmmende ved det? 
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Informant   Jeg tror at mange sådan er, hvordan skal jeg så se ud når jeg er død? Jeg tror 
det er sådan noget. Hvordan skal min familie så se mig når jeg ligger og er død?  

 
Interviewer 1  Så det er i forhold til dem man efterlader? 
 
Informant   Ja. 
 
Interviewer 1  Ved du at der er mangel på organer? 
 
Informant  Nej. Det vidste jeg faktisk ikke. 
 
Interviewer 1  Hvad tænker du om at der er mangel? 
 
Informant   Det tænker jeg er et stort problem at, øh, (pause) altså mangel på organdonorer 

er det det der er mangel på? 
 
Interviewer 1  Ja! Mangel på organer, mangel på organdonorer. 
 
Informant   Jamen så tænker jeg det er da ærgerligt hvis man kunne have reddet en masse 

mennesker på at have nogle organdonorer. Ja. Og dem der har organerne ville 
jo dø alligevel, men hvis man kunne have reddet nogle på at få genbrugt deres 
organer synes jeg da det er pisse ærgerligt. Ja.  

 
Interviewer 1  Hvad mener du sådan med ærgerligt? 
 
Informant   Ærgerligt i at, og synd at mennesker der virkeligt mangler de organer de så bare, 

skal dø - hvis man godt kunne have reddet dem. Ja.  
 
Interviewer 1  Har du selv taget stilling til organdonation? Besluttet om du vil eller ikke vil? 
 
Informant  Ja. Jeg vil gerne. Være organdonor. 
 
Interviewer 1  Hvordan kom du frem til den beslutning? 
 
Informant   (dyb vejrtrækning) det var egentligt ikke så svært når man først fik nogle infor-

mationer omkring det. for mig var det ikke sådan super mange informationer 
jeg skulle have omkring det jeg skulle bare have sådan en lille kort info om det. 
øh. ja. så jeg vil da gerne være. organdonor. Jeg har bare ikke lige fået det gjort. 

 
Interviewer 1  Hvad var det for noget information der gjorde at du tænkte, det vil jeg gerne? 
 
Informant   Jeg tror meget at det var (lang pause) det er det der med at gøre noget godt for 

andre der har brug for det. Der bliver der altid sat noget i gang i mig, øhm. Og 
jeg skal alligevel ikke bruge dem der jo. Så hvorfor skulle de gå med mig i graven 
hvis der var nogen der havde brug for dem. jeg tror det er tanken og så når du 
også siger at der er mangel på dem. så bliver de sådan ja så synes jeg da heller 
ikke det er fedt. Ja.  

 
Interviewer 1  Du sagde at du, havde ikke registreret dig? Hvorfor har du ikke det? 
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Informant   Jeg tror simpelthen bare at jeg glemmer det. Jeg tror ikke at, jeg får bare ikke 

gået ind på den side eller fået udfyldt det der. Det er nok bare det. 
 
Interviewer 1  Hvad tror du det er der gør at du glemmer det? 
 
Informant   Det er nok bare, pff, hverdagens rutiner. fordi man får bare ikke lige sat sig ned 

og gjort de ting af de selv, med mindre man lige en dag har skide god tid eller 
kommer på det. Det er jo sådan, jeg føler bare det er sådan noget man lige 
glemmer.  
 

Interviewer 1  Ja. Øhm. (pause) Vil du gerne registrere dig? 
 
Informant   Ja, det vil jeg gerne.  
 
Interviewer 1  Så det er noget du har besluttet sådan, det kommer til at ske. 
 
Informant   Mmh.  
 
Interviewer 1   Det er bar lige? 
 
Informant   Ja ja det er bare lige hvornår man får det gjort. Men det kan da være at denne 

her samtale får skubbet det i gang. 
  
Interviewer 2  Ved du hvordan man registrerer sig? 
 
Informant   Nej det ved jeg faktisk heller ikke. Jeg kunne forestille mig at der var en eller 

anden hjemmeside der hedder “bliv organdonor” eller det ved jeg ikke men det 
kunne jeg forestille mig at det var lidt ligesom bloddonor.  

 
Interviewer 1  Du siger det kan være denne her samtale får dig til at gøre det? Hvad tænker 

du ved det her som der kan få dig til det? 
 
Informant   Det kan vel altid hjælpe at snakke om tingene og få åbnet øjnene lidt mere og 

så giver i jo også nogle informationer som var det jeg manglede. ja jeg tænker 
egentligt at det der e der nok skal skubbe det sidste.  

 
Interviewer 1  Så du tænker at der mangler ligesom noget at lige det sidste skub? 
 
Informant  Ja, altså ikke fordi at jeg ikke ville være organdonor før denne her samtale men 

at (pause) at jeg synes det er åndssvagt at mennesker åbenbart ikke ved nok 
om det til bare at gøre det.  Så jeg tror at. Hvis mennesker fatter alvoren i det 
sådan lidt mere så tror jeg også det er nemmere for dem at huske at gøre det. 

 
Interviewer 1  Har det her nu gjort at d synes det er lidt mere alvorligt? 
 
Informant   Ja, i hvert fald da du sagde der er mangel på det og der stadig er 80% der mangle 

så synes jeg det lyder meget voldsomt. Ja.  
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Interviewer 1  Når ud en sjælden gang kommer i tanke om nå ja jeg skal også lige huske og få 
meldt mig som organdonor hvad er så ligesom det næste der sker? Hvad er det 
der gør at man ikke lige får det gjort? 

 
Informant   Ja det ved jeg virkeligt ikke. Jeg ved faktisk ikke hvad det er. Øh jeg øh ja jeg ved 

det ikke.  
 
 
Interviewer 1  Er der andre pligter i hverdagene som også er noget hvor man tænker det skal 

jeg også lige huske at have gjort som du nogle gange undgår? Eller som man 
glemmer? 

 
Informant   Altså det kan jo være helt nede i de små ting, som man glemmer at tømme 

postkasse. Der er jo mange små ting, øh. Mange dagligdags ting man glemmer 
og udskyder at vaske tøj og ja. Men sådan en af de helt klassiske for mig som 
sådan meget normalt for som man bare gør når man bor alene det er at tømme 
postkasse. Det kan man nok godt, øh. Selvom der også er vigtigt at tømme post-
kasse, så glemmer man det også. 

 
Interviewer 1  Det glemmer jeg også altid (griner). Hvorfor tror du at man glemmer sådan 

nogle ting også?  
 
Informant  Det ved jeg ikke. Om det er fordi det ikke er særlig sjovt. Det ved jeg sgu ikke. 

Det er nok fordi det ikke er særlig sjovt at tømme postkasse. At så glemmer man 
det. Ja.  

 
Interviewer 1  Mmh. Nogle gange Når du så får gjort de her ting. Når man så lige kommer i 

tanke om nu skal jeg også have tømt postkasse, og så gør man det, hvad er det 
så der gør at nu gør jeg det?  

 
Informant  (griner lidt) Så er det fordi at der bare ikke kan være mere i (griner) Jeg ved ikke. 

Altså så, ja. Ja, øh. Og så står man så med problemet der ik?. At det er pisse 
irriterende så at stå med alt det man har.  

 
Interviewer 1  Hvordan ser du at eller hvordan ved du at der ikke er mere i den? 
 
Informant  Så stikker det ud af den der. Ja.  
 
Interviewer  Så det er noget du synligt lægger mærke til når du kommer ind?  
 
Informant  Ja. Men det er jo også. Det er sjovt for hver gang jeg kommer hjem, så ved jeg 

jo godt at jeg skal tømme postkasse. Men det er meget, jeg gør det bare lige 
senere. Øh, jeg skal alligevel udenfor senere, så gør jeg det bare der. Så glem-
mer jeg det så igen, så kører den sådan hver dag. Det er måske også sådan det 
kan være med organdonor. For mange. For man gør det bare senere.  

 
Interviewer 1  Øhm. Hvordan er du med andre ting. F.eks. med pensionsopsparing og forsik-

ringer og sådan noget? Er det noget du har styr på?  
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Informant  (puster ud) Forsikringer har jeg styr på. Øhm. Pensionsopsparing er jeg ikke i 

gang med endnu. Øh. Ikke som sådan lige nu. Der er noget arbejde, hvor det 
automatisk kommer ind på. Men som studerende nu, så er det ikke noget jeg 
er i gang med. Men forsikringer har jeg.  

 
Interviewer 1  Er det noget du har automatisk? Noget du betaler til?  
 
Informant  Det er noget mine forældre betaler. Øøh, fordi de gerne ville sikre mig at jeg 

havde nogle ordentlige forsikringer. Så det kører bare igennem dem. Og når jeg 
så er færdig med at studerer, kan jeg overtage dem. Ja.  

 
Interviewer 1   Mmh. Men du ved godt at det er vigtigt at have en forsikring og alle de her ting?  
 
Informant   Ja.  
 
Interviewer 1  Hvorfor tror du at du ved at det er vigtigt? Mange ved at forsikringer og sådan 

det skal man have, men organdonation det tænker man ikke over. Hvad tror du 
forskellen er?  

 
Informant  Det er egentlig et godt spørgsmål. Måske rammer behovet for forsikring oftere 

end for organdonation? Så derfor har man igennem hele livet oftere hørt med 
forsikringer, der er også mange reklamer omkring forsikringsselskaber. Ja. Jeg 
tror det er derfor.  

 
Interviewer 1  Mmh. Er du bloddonor?  
 
Informant  Ja.  
 
Interviewer 1  Hvad var det der gjorde, at du meldte dig som bloddonor?  
 
Informant  Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror min ekskæreste på det tidspunkt. Hans foræl-

dre var bloddonorerne. Og så fandt jeg ud af at det var noget lige her i Birkerød, 
så tog jeg bare med og så spurgte de om jeg ikke ville være det. Og så tænkte 
jeg jo. Ja.  

 
Interviewer 1  Mmh. Hvorfor besluttede du dig at være det?  
 
Informant  Det var jo bare meget tanken i at jeg kan give noget af mit blod til andre, der 

har brug for det. Fordi vi hele tiden selv danner nyt blod. Så det kommer ikke til 
at skade mig på nogen måde. Det er jo også meget fedt hvis man selv en dag 
har brug for det. Ja.  

 
Interviewer 1   Mmh. Hvis du selv skulle prøve at tænke på en løsning som skulle hjælpe dig 

med at registrere dig. Hvad tror du så ville gøre en forskel, og få dig til at gøre 
det?  
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Informant  Ja øh (pff). Jeg tror en løsning kunne være at bruge nogle sociale medier. Sådan 
nogle pop-up, så det hele tiden kom op i ens face. Eller flyers. Det skal så ikke 
være i postkassen. I hvert fald ikke i min (griner). Men øh. Men det kunne man 
godt, altså lave en eller anden flyer-værk. Man bliver oftest ret fristet af så 
mange andre ting på de sociale medier såsom cookies og alle de der ting. Der 
kunne man godt lave et eller andet “er du organdonor?” sådan så det blev iøj-
nefaldende. Ja.  

 
Interviewer 1  Og det har du ikke stødt på indtil videre?  
 
Informant  Nej, det har jeg ikke.  
 
Interviewer 1  Hvordan tror du det kan gøre en forskel?  
 
Informant  Jeg tror det ville komme væk fra glemmebogen hos folk. Øh. Der tror jeg rekla-

mer kan gøre ret meget fordi man lige. Det er det reklamer kan, have en effekt 
på folk. Med at åh så bliver man lige lidt rørt der, og hvorfor er jeg ikke det. Og 
så kan man ligesom sætte, nu siger jeg “skyldfølelse” (laver citationstegn), men 
den er måske også. Øhm, ja, så jeg tror mennesker reagerer bedre når de får 
tværet ting op i ansigtet. Ja.  

 
Interviewer 1  Du siger reagerer bedre.  
 
Informant  Ja, eller i hvert fald. Måske ikke bedre, men (lang pause) de reagerer. De vil nok 

reagere på de ting reklamerne siger. De bliver påvirkede af dem. Ja.  
 
Interviewer 1  Hvordan tænker du at man vil blive påvirket, sådan hvilke følelser? 
 
Informant  Man vil nok tænke på dem man selv elsker. Tænk nu hvis min mor eller far 

havde brug for det der. Eller mine venner. Eller tænk, hvis jeg kunne hjælpe en 
helt fremmede jeg heller ikke kender. Ja. Det er det jeg tænker 

 
Interviewer 1  Mmh (lang pause). Udover hvis man lavede reklamer hvordan tror du så man 

kunne gøre det vigtigt nok at man registrerer sig?  
 
Informant  (Lang pause) Vigtigt nok. Jeg tror (pause). Jeg ved ikke hvordan man skal gøre 

det vigtigt nok. Jeg tror bare man skal have mennesker til at indse at det ER 
vigtigt i første omgang. Og jeg tror at når mennesker indser at det er vigtigt, så 
tror jeg det kommer helt af sig selv.  

 
Interviewer 1  Mmh. Hvad er din holdning til hvis man nu lavede en bonus, så man selv fik 

noget ud af at tilmelde sig. Tror du det ville gøre en forskel?  
 
Informant  Altså i form af penge? Eller? 
 
Interviewer 1   For eksempel 
 
Informant  Ja, det tror jeg egentlig 
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Interviewer 1  Hvorfor tror du det ville gøre en forskel?  
 
Informant  Det ved jeg ikke. Jeg tror bare verden er sådan at hvis man selv får noget ud af 

det, okay, så kan jeg da lige så godt. Ja. 
 
 
Interviewer 1  Mmh. Hvad så hvis man tænker modsat? Med en konsekvens, hvis man nu fik 

en bøde?  
 
Informant  Det tror jeg da ikke mennesker gad.  
 
Interviewer 1  Så det tænker du også ville hjælpe?  
 
Informant   Altså, hvis man får en bøde for ikke at gøre det?  
 
Interviewer 1  Altså ikke og være organdonor, men huske at registrere sin holdning. Om det 

så var at man ville eller ikke ville, men bare det at registrere ja eller nej.  
 
Informant  Ja, så tror jeg da også det ville hjælpe. Der er ingen mennesker, der kan lide at 

få bøder.  
 
Interviewer 1   Mmh. Rent proceduremæssigt ved du så hvordan man registrerer sig?  

 
Informant  Nej.  
 
Interviewer 1  Hvis det var at du selv skulle finde ud af det, tror du så at du ville kunne finde 

ud af det?  
 
Informant  Ja, det ville jeg godt. Det ville jeg godt kunne. Der tænker jeg Google kan mange 

ting. Og det burde alle jo også vide. Ja. Tænker jeg.  
 
Interviewer 2  Har du en opfattelse af at det er en omfattende procedure eller?  
 
Informant  Det har jeg egentlig lidt. Øh. Det har jeg egentlig lidt en opfattelse af. Men det 

tror jeg egentlig ikke det er. Men ja, det har jeg gået og tænkt lidt. At jeg skulle 
sidde og krydse af alle de ting i min krop og så ved jeg ikke engang hvad det er 
for en ting (griner). Ja. Ja.  

 
Interviewer 2  Sådan noget ja.  
 
Interviewer 1  Hvad hvis jeg fortæller dig, at man skal sætte fire krydser. Tror jeg nok det er. 

Og det tager halvandet minut maks.  
 
Informant  Så tænker jeg da at det er fuldstændigt åndssvagt. At man går og danner sig et 

eller andet indtryk inde i hovedet om at det er vildt omfattende. Det er der 
heller ikke nogen der har sagt til mig at det er, det er bare noget man selv tæn-
ker, ik? Ja.  
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Interviewer 1  Er der noget der ligesom har fået dig til at tænke at det er omfattende?  
 
Informant  Det må der jo have været. Ja, det må der have været. Jeg tænker. Ja, hvad tæn-

ker jeg. Jeg tænker at kroppen består af super mange organer, og så tror jeg 
bare. Det ved jeg ikke, så har man nok bare draget nogle konklusioner om at så 
skal jeg sidde og krydse alt af. Ja. Det ved jeg ikke Men nu hvor du siger, at det 
tager halvandet minut så, så tænker jeg at hvis mennesker vidste det. Så tror 
jeg da også de ville gøre det 

 
Interviewer 1  Mmh. Ja, så du tænker den tid det tager kunne godt påvirke om mennesker fik 

det gjort.  
 
Informant  Ja, det tænker jeg.  
 
Interviewer 1  Ved du hvad formodet samtykke er? Det som vi også kalder automatisk organ-

donation?  
 
Informant  (lang pause) ja, altså. At man bare automatisk bliver tilmeldt?  
 
Interviewer 1  Når man er 18 
 
Informant  Ja, og så skal man melde sig fra selv hvis man ikke har lyst… Hvad jeg tænker 

om det?  
 
Interviewer 1   Mmh, hvad synes du om det?  
 
Informant  Det synes jeg da er den aller bedste løsning. Ja, det synes jeg det er. Det synes 

jeg bare at man skal gøre. For man har stadig samme mulighed som man har 
nu. Det er bare omvendt.  

 
Interviewer 1  Hvad tror du af forskel det vil gøre?  
 
Informant  Jeg tror egentlig at forskellen. Jeg tror egentlig at der sidder mange mennesker 

derude nu, som ikke har noget imod organdonation, men som bare ikke får det 
gjort. Og det tænker jeg at alle de mennesker ville man kunne fange, ved bare 
at gøre det. Ved at det bare var automatisk. Og så sidder der nok en lille brøkdel, 
der. Altså som stadig ikke har lyst til det, men så kan de jo så melde sig fra. Så 
ja, det tænker jeg nok er den bedste løsning. Ja.  

 
Interviewer 1  Hvis det var at det var automatisk, ville du så gå ind og ændre din status eller 

bare lade den være?  
 
Informant  Jeg ville bare lade den være 
 
Interviewer 1  Mmh. Tror du det er noget du ville tænke over eller ville det bare være. 
 
Informant  Det ville nok bare være tror jeg.  
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Interviewer 1  Mmh. Kan du huske at du nogensinde har set en kampagne for organdonation?  
 
 
Informant  Ikke på stående fod nej. Nej.  
 
Interviewer 1 Kan du huske nogle andre kampagner? Det kan være alt som har gjort indtryk 

på dig. Det kan være en reklame, et budskab. Alt.  
 
Informant  Ja, jeg kan huske der var en. Nu kan jeg ikke lige huske hvem det var. Var det 

måske Tryg? Et eller andet med nogle der kører galt i hvert fald. Måske er det 
de der med poser over hovedet. Kan i?  

 
Interviewere  Mmh, ja. 
 
Informant  Ja, det der med at man skal være opmærksom mens man kører bil. De der re-

klamer de påvirker mig lidt. Øh ellers kan jeg ikke lige. Jo, så synes jeg også de 
der Hjerteløber reklamer der er for tiden. De synes jeg også er gode.  

 
Interviewer 1  Kan du huske hvor du har set dem henne? På hvilket medie? 
 
Informant  Dem har jeg set på DPlay. Ja.  
 
Interviewer 1  Du siger sådan at de påvirker mig lidt. Hvordan påvirker de dig?  
 
Informant  Øh den med. Nu er jeg så ikke en der gør det synderligt meget, men jeg synes 

at dem med poserne overhovedet når man kører bil. Jeg synes de er rigtig 
skræmmende og jeg tror det er derfor de påvirker mig. At det er så omfattende 
en ting, at man er nødt til at lave reklamer om det. Og hjerteløber det er fordi 
man egentlig. Jeg kan selv førstehjælp så hvorfor skulle jeg egentlig ikke være 
hjerteløber? Det er egentlig det.  

 
Interviewer   Mmh. Du siger det med poserne overhovedet er sådan skræmmende. Hvad, 

kan du sådan uddybe skræmmende? Hvorfor er det skræmmende?  
 
Informant  Fordi at man ser det voldsomt i form af en trafikulykke. Og det er jo aldrig rart 

at se på. Øhm. Og det kan jo både være at de har lavet det med børnefamilier, 
eller ægtepar. Så det kommer lige pludselig tæt på når man ser det. Og det er 
det der er skræmmende. De får det ligesom til at det kan ramme alle. Uanset 
hvem det er der kører bil eller ej.  

 
Interviewer 1   Mmh 
 
Interviewer 2  Den anden kampagne du snakkede. Hjerteløber kampagnen. Hvad er det den 

rammer i dig i forhold til at du snakkede om at du selv kunne førstehjælp og 
sådan. Er det sådan du får lyst til at undersøge mere om det eller?  
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Informant  Jeg tænker at. Jeg ved allerede meget om det, jeg er selv blevet præsenteret 
for det da jeg lærte førstehjælp her for nyligt. Jeg tænker også bare at mange 
bliver lidt skræmte af at de selv skal stå med det her liv i hånden. Og derfor kan 
det også godt være at man vælger det fra. Men jeg synes at det påvirker mig 
lidt på den måde at de siger noget med… et eller andet - 4 ud af 6 gange der 
kommer hjerteløberen rent faktisk før ambulancen. Så ja, jeg tror sådan noget 
som facts. Straight facts det har altid ramt mig mere. Og så tror jeg også rammer 
andre mere. Ja.  

 
Interviewer 1  Det var faktisk det. Vi har fået stillet alle de spørgsmål vi gerne ville have. ER 

der noget afsluttende som du selv vil tilføje, eller som du lige har tænkt det skal 
jeg da også lige sige. Eller det skal i lige have med i afhandlingen (griner).  

 
Informant  Jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke. Jeg synes i dækkede meget godt med de 

spørgsmål der.  
 
Interviewer   Yes, super. Så slukker vi bare lige.  
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Bilag 7 - Transskription af interview 4 
 
Kvinde, 23, København 
 
Interviewer 2  Ja, den kører. 
 
Informant  Altså, kan man godt høre det når man taler i det her toneleje?  
 
Interviewer 1  Ja. 
 
Informant  Eller skal man helst tale højere? 
 
Interviewer 2  Nej. Det er så fint 
 
Interviewer 1  Det passer perfekt. Øh, nå hvor gammel er du?  
 
Informant  Jeg er 23 år 
 
Interviewer 1  Mmh. Hvor bor du henne?  
 
Informant  På Østerbro i København 
 
Interviewer  Hvad laver du til hverdag?  
 
Informant   Jeg er studerende og arbejder ved siden af  
 
Interviewer  Hvor arbejder du henne?  
 
Informant  På Rigshospitalet og på Bispebjerg Hospital  
 
Interviewer 1  Mmh. Prøv at beskriv en typisk hverdag for dig. Sådan, trin for trin fra du står 

op om morgen  
 
Informant  Lige nu er jeg i praktik så derfor står jeg op om morgen kl 6.30 og så tager jeg 

på. Til toget til Gilleleje hvor jeg er fra 9-17.30 og så er jeg hjemme igen kl 7 om 
aften, når jeg er færdig med toget. Og så tager jeg typisk ned og træner og får 
noget mad og ser nogle veninder. Og så er det i seng og gentage igen. Og der er 
mange morgener hvor jeg inden jeg tager til Gilleleje tager op og. Jeg er med i 
et studie på Bispebjerg Hospital så der er jeg oppe inden jeg tager afsted. Så der 
tager jeg afsted 5.30 og er der i halvanden time i. Med i det her kliniske studie. 
Og så tager jeg afsted til Gilleleje. Så det svinger lidt fra dag til dag hvordan 
dagsrytmen er.  

 
Interviewer 1   Mmh. Hvilke ting i din hverdag sætter du vigtigst?  
 
Informant  Mmh Veninder (pause). Altså socialt input er mega vigtigt. Og træning.  
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Interviewer 1  Mmh. Hvordan vil du beskrive dig selv som person?  
 
Informant  (lang pause) Årh. Den er svær (griner). Det er ligesom at være til jobsamtale 
 
Alle   (griner højt)  
 
Interviewer 1  Hvorfor er det svært? 
 
Informant  Det ved jeg ikke. Jeg ved da ikke hvordan andre ser mig  
 
Interviewer 1  Men hvordan ser du dig selv?  
 
Informant  (pause) Mmh. Stille og rolig. Øhm. Empatisk (lang pause) det tror jeg sådan er 

det.  
 
Interviewer 1  Mmh. Hvordan vil du beskrive dig selv i forhold til at være hjælpsom?  
 
Informant  DET synes jeg at jeg er. Men jeg kan godt høre hvor det bærer hen. (griner) 
 
Interviewer 1  (griner) hvor bærer det hen?  
 
Informant  (griner) det faktum at jeg ikke er organdonor, men at jeg selv stadig betragter 

mig selv som værende hjælpsom.  
 
Interviewer 1  Mmh. Når du betragter dig selv som værende hjælpsom hvordan (pause). Hvor-

når synes du at du er det? Hvordan? 
 
Informant  Jamen, det er faktisk i menneskelige relationer. Hvis mennesker sådan er i en 

periode hvor de har det svært og sådan noget. Så betragter jeg mig selv som 
værende god til at gå ind og tage hånd om andre mennesker.  

 
Interviewer 1  Mmh.  
 
Informant  På en eller anden måde. Ikke dermed sagt at det hjælper, men jeg er opmærk-

som på det.  
 
Interviewer 1  Når du siger tage hånd om andre mennesker, hvad tænker du så? 
 
Informant  At. Bare, være der. Det at sige jeg forstår hvis du er ked af det, jeg er her bare.  
 
Interviewer 1   Mmh (pause). Har du hørt om organdonation før?  
 
Informant  DET har jeg.  
 
Interviewer 1  Hvor har du hørt om det henne?  
 
Informant  Jeg læser til farmaceut, så det er derfra.  
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Interviewer 1  Hvad har du hørt om via det? 
 
Informant  Jamen, det er fordi vi har en masse fag der omhandler netop organer og syg-

domme og derigennem har jeg så fået kendskab til organdonation og det er så 
stor en del af hvordan vi kan hjælpe dem der er kommer til skade og dem der 
har brug for hjælp til at. Et organ der ikke virker.  

 
Interviewer 1  Mmh. hvad ved du om organdonation?  
 
Informant  Jeg ved. At den typiske fordom om at man bliver åbnet om ligesom på serierne 

ikke holder. Jeg har siddet til nogle paneldebatter netop om organdonation og 
at (pause) man selv kan vælge hvad man gerne vil donere. Hvilke organer. (lang 
pause). Det er nok det jeg ved.  

 
Interviewer 1  Mmh. (Lang pause). Ja. Hvornår har ud sidst talt om organdonation?  
 
Informant  Det er faktisk ikke særlig lang tid siden. I går tror jeg.  
 
Interviewer 1  Mmh. Hvordan kan det være at du talte om det?  
 
Informant  Øhm. Fordi, at. Vi lige havde været til sådan en paneldebat mig og en veninde 

om organdonation og så var det meget naturligt at vi lige diskuterede sådan 
bagefter og her et stykke tid efter hvad vi egentlig fik ud af det. Og hvorfor. 
Fordi der er ingen af os der er organdonor, men vi. Vi har begge to en idé om at 
vi begge gerne vil være det, men det der det der skridt til at få det gjort der er 
lidt svært. Og bøvlet.  

 
Interviewer 2  Hvad var det for en paneldebat?  
 
Informant  Det var en der var ovre på Panum, hvor de så havde forskellige ja, læger og 

nogle forskere og nogle. Hvad hedder det? Sociale. jeg ved ikke hvad hun var. 
Hun var et eller andet i forhold til sociale sammenhænge, hvor man ser på hvor-
for mennesker gør som de gør. Hvor de så diskuterede det der med HVORFOR 
mennesker meld. Ikke melder sig. Hvorfor det særligt ikke lige er de unge, der 
får meldt sig til og sådan nogle ting.  

 
Interviewer 2  Ja. 
 
Interviewer 1  Mmh. Du siger sådan, så diskuterede vi det lige bagefter. Hvad var det i disku-

terede?  
 
Informant  Det var mere det aspekt, at der er ingen af os der er, men at vi begge to gerne 

vil være. og vi ikke rigtig sådan kan sætte ord på hvorfor det er vi ikke er. Hvorfor 
vi ikke lige har fået taget det der skridt. Fordi man husker jo at gå ind og betale 
sin husleje. Men man får bare ikke lige gået ind og trykket. For jeg tænker ikke 
at det kræver ret mange klik.  
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Interviewer 1  Mmh. Øhm. du sagde før at det var sådan lidt bøvlet, hvordan forestiller du dig 
sådan man gør det?  

 
Informant  Altså hvordan man tilmelder sig. som organdonor?  
 
interviewer 1  Mmh. 
 
Informant  Jeg forestiller mig at det er meget intuitivt. At man går ind og så trykker man 

jeg vil gerne være organdonor, og så udfylder man: hvad vil du gerne donere. 
Og så trykker du afslut. Og så bruger du vel dit NemId, så de er sikre på at det 
er dig.  

 
Interviewer 1  Mmh. 
 
Informant  Men jeg har ikke været inde på hjemmesiden. Så jeg aner det ikke (griner)  
 
Interviewer 1  Men du tror det er en hjemmeside?  
 
Informant  DET tror jeg. Du kan også gøre det manuelt. Jeg har fået det der kort, du kan 

udfylde.  
 
Interviewer 1  Har du udfyldt det?  
 
Informant  Nej.  
 
Interviewer 1  Mmh. Øhm. Ved du om dine venner og familie har taget stilling til organdona-

tion?  
 
Informant  Jeg ved, at min familie ikke har. Og jeg ved at de fleste af mine venner heller 

ikke har. Øhm. og min mor reagerede faktisk sjovt, da jeg sagde at jeg gerne 
ville være organdonor. For hun sagde, hvorfor? (griner lidt) for jeg tror ikke hun 
forstår. eller hun synes det er en uhyggelig tanke at mine organer skal overgå 
til en anden person, hvis jeg dør… eller det er måske mere bare den der kon-
frontation med at jeg dør en dag. Som hun ikke synes var særlig fed.  

 
Interviewer 1  Hvad forklarede du hende så. Ligesom var årsagen? 
 
Informant  At det jo bare er hvis det tragiske skulle ske, så kunne jeg hjælpe en anden til at 

leve videre. Men det er jo også. Jeg er jo ikke tilmeldt. Så lige nu gør jeg jo ikke.  
 
Interviewer 1  Mh. du siger at øh du ved at din familie ikke er og nogle af dine venner heller 

ikke er, men at de gerne vil. Hvornår har i talt om det? Øh (lang pause) siden du 
ved. 

 
Informant  Jeg ved det faktisk ikke.  Jamen, min familie det var fordi jeg spurgte dem di-

rekte efter jeg var blevet. Der var et eller andet oppe omkring organdonation, 
hvor jeg havde set det. Og af ren interesse spurgte jeg dem om de egentlig var. 
Fordi jeg ikke selv var. Og det tror jeg også er af den vej rundt jeg har spurgt 
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venner og bekendte om de er organdonor. Fordi der har været et eller andet, 
der har jo også være en masse reklamer og sådan noget. Så det har måske været 
i den sammenhæng. Jeg kan faktisk ikke huske det.  

 
Interviewer 1  Mmh. Hvad synes du generelt om at man kan give sine organer til nogle andre 

efter man er død?  
 
Informant  Jeg synes det er en rigtig god ide. (lang pause)  
 
Interviewer 1  Hvorfor?  
 
Informant  Fordi du hjælper jo et andet menneske til at leve videre. Potentielt. Eller til at 

få en hverdag igen. Der er jo ikke nogen bagside ved det kan man sige. Altså. Ja.  
 
Interviewer 1  Mmh. Hvad synes du så om at der er nogen der vælger ikke at være orgando-

norer?  
 
Informant  DET synes jeg er et mega individuelt valg, og det synes jeg faktisk at man skal 

respektere. Der kan jo være alle mulige årsager til at man har det sådan.  
 
Interviewer 1 Hvad øh. hvis du selv skulle tænke på nogle årsager, hvad tror du så det kunne 

være?  
 
Informant  (pause) til at man ikke ville (lang pause) Det ved jeg ikke. Det skulle være at man 

havde haft en eller anden konfrontation med sundhedsvæsenet som har gjort 
at man ikke stoler på dem. (lang pause) Eller at man bare. Altså af religiøse år-
sager ikke synes at man skal det. ja. Lige nu på stående fod kan jeg ikke komme 
i tanke om flere. Det kan være jeg kommer i tanke om det (griner) 

 
Interviewer 1  Ja. Jamen det er fint. Hvis du kommer i tanke om det siger du det også bare. 

Øhm. hvad er din egen holdning til organdonation?  
 
Informant  Jeg synes det er en god idé. Men jeg må helt ærligt også indrømme at jeg synes 

det er et stort skridt at gå ind og trykke. At jeg gerne vil være. For jeg VIL gerne. 
Men det er noget jeg lige skal tage mig sammen til, det kan jeg godt mærke.  

 
Interviewer 1  Hvilke tanker går igennem dit hoved når det er at du. 
 
Informant  Det er mere det. (pause) At man forholder sig til at man er død. Og døden er 

noget man ikke forstår overhovedet. Så derfor tror jeg det er mega ubehageligt. 
Eller jeg synes det er mega ubehageligt. At skulle gå ind og sige, når jeg er død 
må i gerne gå ind og tage det hele. For jeg er jo død, så det er jo lige meget. For 
mig. Men det er mere at (pause) at det har noget med at jeg er død at gøre. Og 
det tror jeg ikke. Det synes jeg ikke er særlig rart. (Pause) 

 
Interviewer 1  Mmh. Men du har sådan besluttet dig for hvad du vil?  
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Informant  Jeg VIL gerne være organdonor. Altså det ved jeg. Men jeg ved også godt at det 
kræver lidt ekstra for mig. At komme ind og få trykket. Og jeg ved ikke lige hvad 
det ekstra skulle være. For at jeg får det gjort. For når hverdagen ruller, så er 
det bare ikke lige noget der kommer op. Sådan på daglig basis. Med hvorvidt 
jeg er eller ikke er.  

 
Interviewer 1  Øhm. Ved du at der er mangel på organer?  
 
Informant  Nej, det ved jeg faktisk ikke noget om. Mit bud er at der er mangel. Men jeg ved 

det ikke.  
 
Interviewer 1  Hvad får dig til at tro at der er mangel?  
 
Informant  Fordi at jeg ikke kender ret mange, der er organdonor, og jeg tænker at der er 

mange der har brug for det. Det kan jeg jo se ude på hospitalerne. Så derfor 
 
Interviewer 1  Mmh. Hvor mange procent af danskerne ville du gætte på havde taget stilling? 

Og når jeg siger taget stilling, så er det bare at gå ind og registrere deres hold-
ning til det.  

 
Informant  (pause) En tredje del.  
 
Interviewer 1  En tredjedel. Hvad så. Hvad er så din reaktion når jeg siger at det er 20%? 
 
Informant  Ja, det er jo så lidt lavere. (griner) Det er egentlig ikke overraskende. Det synes 

jeg ikke. Ikke når jeg sådan kigger på min egen omgangskreds.  
 
Interviewer 1  Hvorfor tænker du at det ikke er overraskende?  
 
Informant  Fordi jeg ikke kender så mange der er organdonor og har taget stilling, fordi det 

er noget du aktivt skal gå ind og gøre, og så får mennesker bare ikke gjort det. 
Så derfor.  

 
Interviewer 1  Og hvad tror du der holder lidt tilbage, så man ikke får gjort det?  
 
Informant  Det tror jeg helt klart er det der med at det er død. At man forholder sig til at 

man på tragisk vis er død.  
 
Interviewer 1  Og hvad tror du det er ved død, der gør at man ligesom. 
 
Informant  Ahm, at man ikke ved hvad det er. Man ved ikke sådan hvordan man tager jo 

stilling til noget, hvor man ikke ved hvad man er. Fordi man ikke har prøvet at 
være død. Det tror jeg er det. Der er jo ikke nogen der ligesom ved hvad det vil 
sige at være død, og om man kan mærke noget. Det ved vi jo man ikke kan, men 
stadig. Der er jo ikke nogen der har prøvet det (griner lidt)  

 
Interviewer 1  Nej. Mmh. Øhm. Jeg spørger dig lige igen. Har du selv taget stilling? 
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Informant  Nej.  
 
Interviewer 1  Har du selv besluttet dig for hvad du vil? 
 
Informant  Ja. Det har jeg  
 
Interviewer 1  Hvordan nåede du frem til den beslutning?  
 
Informant  Øhm. Det var fordi, jeg kan ikke se et godt argument for jeg ikke skulle gøre det. 

Det tror jeg egentlig er det. (lang pause). At argumentet for ikke at gøre det… 
For hvis jeg en dag står i en situation, hvor JEG har brug for et organ, eller nogen 
i min familie eller nogen i min tætte omgangskreds så vil jeg jo også ØNSKE at 
der var nogen, der havde valgt at sige jeg vil gerne være organdonor, som kunne 
donere. Så derfor synes jeg også det er en smule dobbeltmoralsk ikke at til-
melde sig. Fordi jeg vil jo gerne selv modtage et organ. Hvis jeg en dag skulle 
ende i den situation. Eller min familie. Eller mine venner skulle. Ja.  

 
Interviewer 1  Hvordan tror du. Nu siger du sådan at hvis det nu var din familie, eller nogen 

tæt på dig, tror du det påvirker en?  
 
Informant  SÅ tror jeg man går ind og tilmelder sig. Med det samme. For så får man det 

ligesom ind på livet. Man bliver opmærksom på det. Men det er jeg fordi, du 
bliver jo ikke konfronteret med det i din hverdag. At det er et problem.  

 
Interviewer 1  Tror du at hvis det var man blev konfronteret med at det er et problem, at man 

ville gøre det. Registrere sig?  
 
Informant  Ja, det tror jeg. Altså jeg tror at hvis du havde et familiemedlem. Et familiemed-

lem eller en ven, der stod og havde brug for et organ, og de ikke kunne få et og 
det endte fuldstændig frygteligt. Eller at de fik et og det endte godt. Så tror jeg 
uanset hvad, at man ville melde sig. Fordi man kan se hvilken forskel det kan 
gøre.  

 
Interviewer 1  Så, så hvad er det ligesom, hvis du skulle prøve at se. For en faktor, der ligesom 

som det giver, som ekstra. Øhm påvirkning i forhold til hvis man bare hører det 
eller ser det i en reklame for eksempel  

 
Informant  Mmh. At man er følelsesmæssigt involveret. Du bliver jo ikke  

 følelsesmæssigt involveret ved at se en reklame om at andre oplever det. Men 
det der med at du selv oplever det. Det tænker jeg i hvert fald.  

 
Interviewer 1   Mmh. Øhm. (pause) Og har du registreret din holdning på organDonorregistret? 
 
Informant  Nej. 
 
Interviewer 1  Hvorfor har du ikke det?  
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Informant  Fordi jeg er doven. Jeg får det ikke gjort. Og jeg er en lille smule bange for det. 
Det er derfor.  

 
Interviewer 1  Hvordan tror du sådan dovenskab spiller ind? 
 
Informant  Det er jo ikke dovenskab. Det er bare fordi det kræver at man åbner compute-

ren med det formål. Og så er det at Netflix, og alle mulige andre. Facebook 
trækker lige pludselig lidt mere. Og så glemmer man det. Og så går der en dag 
mere.  

 
Interviewer 1  Mh. Hvordan kan det være, nu nævner du lige Facebook og Netflix. Er der en 

bestemt grund til at du lige nævner de to?  
 
Informant  Nej, overhovedet ikke. Det var bare. Jeg ser faktisk aldrig Netflix (griner). Så det 

var faktisk bare sådan. En generel betragtning. Der er mange der bruger Netflix 
og Facebook. Det er noget alle bruger. Så tror det var derfor. Eller det var derfor. 
Alle bruger det.  

 
Interviewer 1  Men hvad så. Hvis det nu kun skulle være dig, hvad så. Hvad trækker ellers i dig, 

som måske kan få din fokus væk? 
 
Informant  Altså på min computer? det ved jeg ikke. Jeg bruger faktisk nærmest kun min 

computer når jeg er på studiet. Og der giver det jo ikke, altså der sidder man jo 
ikke og tilmelder sig. Fordi der sidder man i en forelæsningssal. Så det er nok 
derfor.  

 
Interviewer 1  Og hvorfor tilmelder man sig ikke når man har den åben der?  
 
Informant  Fordi, der har man gang i noget andet. Og der sidder en masse andre og kigger 

på ens skærm, og det ved jeg ikke. Det vil jeg synes var MEGET privat at skulle 
sidde og gøre der. Det var noget jeg skulle gøre herhjemme.  

 
Interviewer 1  Så du mener det er noget meget privat med organdonation 
 
Informant  JA, det synes jeg. Ikke at det er tabu. Sådan, men det er måske lidt som at for-

tælle hvad man stemmer. At man helst ikke vil sige det. Eller ikke har et behov 
for i hvert fald at andre ved det.  

 
Interviewer 1  Mmh. Øhm. Når du nogle gange får den tanke at nå ja, jeg vil gerne være or-

gandonor måske skulle jeg også gå ind og registrere mig. Hvad gør ligesom at 
du kommer væk fra den tanke? Eller at det i hvert fald ikke leder til at du finder 
din computer frem og gør det? Hvad afbryder sig?  

 
Informant  At jeg ikke har lyst til at tage stilling. At jeg ikke har lyst til at sige i må tage det 

hele når jeg er død. Selvom det er sådan jeg har det. Øhm. (lang pause) Fordi. 
Er det ikke sådan at hvis man er død og man ikke har registreret sig, men man 
har udtrykt at man gerne vil være organdonor det er ikke nok. For det er stadig 
familien, der står med det endelige.  
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Interviewer 1  Hvis du ikke selv har taget stilling, så er det din familie der skal svare på dine 

vegne.  
 
Informant  Ja, også selvom man selv har givet udtryk for at man gerne vil være. 
 
Interviewer 2  Ja, så tæller det jo i teorien for at du har meldt dig til og det er jo også en måde 

at registrere sig (rømmer sig) og melde sig som organdonor. Mundtligt. Men 
det er dine pårørende der står med beslutningen.  

 
Interviewer 1  Så det kræver jo også at de kender til din holdning.  
 
Informant  Ja. Og de kan vel også vælge at overrule den. 
 
Interviewer 1  De kan også vælge at sige nej.  
 
Informant  Okay.  
 
Interviewer 1  Øhm er der andre ting, eller sådan, pligter i din hverdag, som du nogle gange 

glemmer, eller udskyder til på et andet tidspunkt?  
 
Informant   (fniser) Ja. Der er mange.  
 
Interviewer 1  Hvilke ting kunne det for eksempel være?  
 
Informant  Rengøring, tøjvask. Det er sådan nogle ting man ikke lige kan overskue. Og det 

tror jeg også organdonation er. Det er noget jeg ikke kan overskue, for det kræ-
ver for meget af mig. Så det er nemmere at tage de små sten på vejen. End at 
tage nogle af de der store.  

 
Interviewer 1  Hvad tror du det er der gør at det bliver så uoverskueligt?  
 
Informant  Jamen, fordi at man ikke ved hvad det er. Altså jeg ved jo godt hvad det er. Og 

hvad det vil sige at være organdonor. Men jeg ved ikke hvad det vil sige når jeg 
er død. (lang pause). Så derfor.  

 
Interviewer 1  Mmh. Du sagde også tidligere at det godt kunne gøre dig sådan lidt bange.  
 
Informant  Ja.  
 
Interviewer 1  Hvad er det med bange?  
 
Informant  Det er død. At man ved simpelthen ikke hvad det er. Og så er det bare en lille 

smule skræmmende at skulle forholde sig til noget med død. Lige som at skrive 
testamente det får man jo heller ikke gjort, det burde man jo også. Men det er 
også noget med når man er død.  

 
Interviewer 2  Hvordan forestiller du dig det er at være død?  
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Informant  Jeg aner det ikke (griner lidt) det er jo det, jeg aner det ikke. Og det er derfor at 

jeg ikke får taget stilling, for jeg ved ikke hvad det er jeg siger ja eller nej til.  
 
Interviewer 2   Mmh 
 
Informant  Men jeg ved hvad jeg vil. Og jeg tror jeg får det gjort efter i dag. (griner) 
 
Interviewer 1  Hvorfor tror du at du får det gjort efter i dag?  
 
Informant  Fordi i får mig da til at tænke over hvorfor jeg ikke før det. Men at jeg jo hele 

tiden har vidst at jeg gerne ville, men at jeg bare lige (pause) ikke får taget mig 
sammen. Er nok det rigtige ord at bruge  

 
Interviewer 1  Mmh. Øhm med de andre ting i hverdagen man ikke lige får gjort, hvorfor und-

går man dem?  
 
Informant  Fordi de er for uoverskuelige og fordi det er noget der er kedeligt.  
 
Interviewer 1  Laver du så kun ting, der er sjove?  
 
Informant  Nej (griner) Nej, for de ting får man jo gjort på et tidspunkt. For de er en del af 

et mønster og en del af en rutine og noget man ved hvad er. Jeg tror det er 
uvisheden. Det er uvisheden ved organdonation.  

 
Interviewer 1  Mmh. Når du så får gjort de her andre ting, hvad er der nogle bestemte tids-

punkter hvor du er bedre til det. Eller hvor det er lettere at gøre?  
 
Informant  Hvis jeg er tidspresset. Så får jeg gjort ting. Ellers ikke.  
 
Interviewer 1  Okay. (pause) Øhm, med hensyn til forsikring og pensionsopsparing og sådan 

noget er det noget du ellers har styr på? Ik?, vi skal ikke have nogen detaljer, 
bare , har du styr på det?  

 
Informant  Nej, det er det ikke. Jo, forsikring har jeg. Pensionsopsparing, nej.  
 
Interviewer 1  Okay. Med forsikring, hvordan kan det være at du har styr på det?  
 
Informant  Fordi. Hvis jeg ikke har styr på det, så indebærer det en reel risiko hvis jeg en 

dag står i en møgsituation. Og pension kan jeg stadig nå på bagkant. Fordi jeg 
ikke er så gammel endnu, kan jeg stadig når at spare op til jeg bliver 75.  

 
Interviewer 1  Mmh. Med hensyn til forsikring hvordan. Du har en forsikring, hvordan er du 

nået til den viden at det. 
 
Informant  Det var da vi startede på studie, så var der massivt med forsikringsselskaber ude 

og få os til at melde os ind. Og så valgte man bare den der passede bedst til en 
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og så skrev man under et sted og så var det det. Så blev man meldt ind i syste-
met, og så kørte det bare derfra.  

 
Interviewer 2  Så der var ligesom nogle der kom ud til jer og fortalte og gjorde det super nemt?  
   
Informant  Ja, der var netop nogle… og vi gjorde det allesammen samtidigt så det var lige-

som man stod ikke alene og skulle beslutte sig for et eller andet. Man kunne se 
at alle andre gjorde det samme. Så okay, så var det nok fint nok.  

 
Interviewer 1  Hvad gør det at man er sammen om noget? 
 
Informant  Så kan man ligesom. Så får man en accept fra de andre. Og så er det nok fint 

nok det forsikringsselskab. Hvis alle andre også gør det er jeg ikke alene om at 
stå med lorten, hvis det går galt.  

 
Interviewer 1  Mmh. Tror du også det ville virke hvis det var med organdonation?  
 
Informant  (pause). Ja, det tror jeg. Jeg tror da man ville blive inspireret hvis det var man 

så en masse andre der tilmeldte sig, men så ville man da tænke, jamen så burde 
jeg da egentlig også få det gjort.  

 
Interviewer 1  Mmh. Hvordan tror du det ville påvirke din beslutning?  
 
Informant  Med organdonation? Jamen det kommer jo an på, hvad dem omkring mig væl-

ger. Tror jeg. For man bliver vildt påvirket af, hvad andre tænker og synes. Så 
selvom man måske selv synes jeg vil være organdonor, så skal man kunne se 
nogle andre der siger det samme før end jeg tror at jeg ville gøre det.  

 
Interviewer 1  Hvis man så det omvendt, ville det også påvirke dig, hvis alle omkring dig sagde, 

at det synes de ikke man skulle?  
 
Informant  Ja, det ville det. Helt klart.  
 
Interviewer 1  Mmh. Hvorfor tror du at det ville påvirke dig?  
 
Informant  Fordi man er en del af en flok, og man vil helst ikke skille sig for meget ud. 

(pause) Det har jeg (lang pause) man ved jo godt at det er det rigtige at være 
organdonor, men hvis alle andre omkring en siger nej, og det er en dårlig idé så 
bliver man påvirket i den retning. Det tror jeg i hvert fald. Så tror jeg at jeg ville 
genoverveje det i hvert fald.  

 
Interviewer 1  Rent løsningsmæssigt, hvad tror du der skal til for at få flere til at registrere sig? 

Eller hvad skulle der til for at få dig til at registrere dig?  
 
Informant  (lang pause - trækker vejret ind) Det ved jeg ikke. (Lang pause). Fordi jeg tror 

ikke, når man er 18 begynder man jo at kunne tage stilling, og jeg tror det er for 
tidligt for mange at skulle tage stilling på det tidspunkt. Så det ved jeg faktisk 
ikke. Det skulle nok være, og det siger jeg kun fordi vi lige har snakket om det. 
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Men ligesom med forsikringsselskaberne, nogen der kommer ud på studierne, 
for der er man lige det ældre og kan forholde sig til den verden der er omkring 
en. Nogle der kommer ud og fortæller om det. Og så hvor man kan tilmelde sig 
direkte på stedet.  

 
Interviewer 1  Hvad tænker du om, hvis man nu tilføjede en eller anden fordel hvis man nu 

tilmeldte sig, ville det påvirke?  
 
Informant  Det ved jeg ikke. Men det synes jeg sådan rent etisk ikke er en særlig god idé.  
 
Interviewer 1  Hvorfor er det ikke det? Etisk 
 
Informant  Fordi man skal da gøre det fordi det er noget man vil og ikke fordi der er en 

fordel ved det. Det synes jeg faktisk ikke er en særlig. Så kunne det være. Det 
er jo faktisk det forsikringsselskaberne gør, de giver biografbilletter, hvis man 
melder sig ind.  

 
Interviewer 1  Havde det en forskel på dig, at du gjorde det?  
 
Informant  Næ. For jeg valgte det sted der ikke havde.  
 
Alle   Griner.  
 
Interviewer 1  Nå.  
 
Interviewer 2  Så, måske negativ effekt.  
 
informant  Jeg synes bare lige præcis når det handler om organer, så skal der ikke være en 

præmie involveret.  
 
Interviewer 1  Du siger det skal være noget man gør fordi man vil. Øhm, vi har jo så lidt fundet 

ud af at der er mange som gerne vil, men som stadig ikke får det gjort. (pause) 
Tror du der er noget der kunne gøre? 

 
Informant  Men jeg er ikke sikker på at det ville hjælpe og give en fordel med. Fordi jeg tror 

mere det handler om at det skal være mere synligt. Og lettere. Altså, jeg er med 
på at det er let tilgængeligt. Men lettere tilgængeligt.  

 
Interviewer 1  Hvad ville synlighed og let tilgængelighed gøre?  
 
Informant  Jeg tror det ville gøre at der var flere der meldte sig til. Men jeg ved det jo ikke.  
 
Interviewer 2  Hvordan tænker du at det skal være mere synligt? I hvilke sammenhænge? 
 
Informant  At det er noget man støder på i sin hverdag. Og det er et menneske, der står 

foran en og fortæller om det og ikke bare en plakat.  
 
Interviewer 2  Ja. 
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Interviewer 1  Hvad gør mennesker altså kontra plakaten?  
 
Informant  At du er nødt til at forholde dig til at der står et menneske foran dig, du kan 

godt bare kigge videre fra plakaten.  
 
Interviewer 1  Mh. Ja. Øhm hvis man så siger omvendt, tror du det ville påvirke mennesker 

hvis der var en form for ulempe eller konsekvens hvis man ikke tog stilling?  
 
Informant  (pause) Men jeg synes det er forkert at lægge ind over. At der skal være enten 

fordel eller ulempe, jeg synes det skal være noget mennesker gør sådan af fri 
vilje. Så det synes jeg ikke.  

 
Interviewer 1  Mmh. Okay. Rent proceduremæssigt ved du så hvordan man registrerer sig?  
 
Informant  Jeg ved at det er noget med at man går ind og siger bliv organdonor. og så får 

du en række muligheder for hvad de må tage. Og inden da har du registreret 
dig med NemId og så tænker jeg bare man trykker afslut og gem.  

 
Interviewer 1  Mmh. Hvor ved du det fra?  
 
Informant  (lang pause) Det aner jeg ikke. Jeg tror det er intuitivt. Jeg tænker hvis de skal 

have mange til at tilmelde sig og hvis det skal være nemt, så må det jo være 
fremgangsmåden. Og det skal jo være personligt så NemId må jo være inklude-
ret.  

 
Interviewer 1  Mmh. Men det er også godt tænkt, for det er præcis sådan det er (griner lidt). 

Man går ind på en hjemmeside og så tager man sit NemId og så skal man krydse 
omkring 7-8 hak af, og så siger man enten organdonor eller ikke organdonor. 
Og det tager ca. 1 minut. halvandet minut.  

 
Interviewer 2  Ja, på Sundhed.dk  
 
Interviewer 1   Så er det done, på Sundhed.dk.  
 
Informant  Men man kan vel bare google blive organdonor og så ryger man direkte ind.  
 
Interviewer 1  Ja. Ja, det ville man også. Øhm (pause) hvad tænker du om, nu siger vi at det 

tager ca. halvandet minut. Hvis man har taget stilling. Hvad er din reaktion på 
det?  

 
Informant  Det forventede jeg. Jeg forventede ikke at det tog længere tid. Fordi de vil gøre 

det så nemt som muligt for os. Så vi vil gøre det.  
 
Interviewer 1  Øhm, der har været rigtig meget med at der skulle være formodet samtykke. 

Hvor man automatisk blev organdonor når man blev 18, og så kunne man selv 
melde sig fra. Hvad er din holdning til det?  
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Informant  (lang pause) jeg synes egentlig at det er en god idé. Fordi mit indtryk er at de 
fleste egentlig gerne vil. Og så kan man jo tage et aktivt valg om ikke at være 
det. Så det synes jeg faktisk er en god idé. Men jeg synes også 18 er for tidligt. 
Til at skulle tage stilling til det.  

 
Interviewer 1  Hvorfor tænker du at det er for tidligt?  
 
Informant  Fordi man stadig er så hormonel, altså man forstår ikke rigtig hvad det er der 

foregår. Det var jeg i hvert fald. Jeg var så egocentreret og i min egen lille ver-
den. Så der er jeg ikke sikker på at jeg ville have taget et valg som jeg ville stå 
ved. så jeg selvfølgelig bare gå ind og ændre det, men(pause) så får man det 
heller ikke gjort.  

 
Interviewer 1  Mmh. Øhm, kan du huske at du nogensinde har set en reklame for organdona-

tion?  
 
Informant  Ja.  
 
Interviewer 1  Kan du huske hvad for en kampagne, eller hvad den sagde?  
 
Informant  Jeg kan huske at den var rød og at den hang på nogle af busstoppestederne. Og 

så det der karakteristiske hjerte. Men det er det.  
 
Interviewer 1  Mmh. Er der nogen andre kampagner? Altså det kan også være fuldstændigt u-

relateret til organdonation, som har gjort indtryk på dig eller som du kan huske?  
 
Informant  Ja, den der tæl dine æg. Som var oppe, den synes jeg var fuldstændig vanvittig. 

Så derfor kan jeg huske den.  
 
Interviewer 1  Hvad var det de sagde i den?  
 
Informant  At man skulle. At de opfordrede kvinder til at skulle få børn tidligere og derfor 

det der med tæl dine æg var at husk nu du har kun X antal æg, og så er der altså 
ikke flere så du skal få dine børn nu. Og det synes jeg var vildt at de blander sig 
hvornår man får børn. Så derfor kan jeg huske den.  

 
Interviewer 1  Så det var. Hvad var det så der ramte dig ved den?  
 
Informant  Jeg blev provokeret. Så derfor.  
 
Interviewer 1  Kan du huske hvem det var der lavede den?  
 
Informant  Jeg tror det var Københavns Kommune.  
 
Interviewer 1  Mmh.  
 
Informant  Jeg er ikke sikker.  
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Interviewer 1  Okay. Ja. Øhm, kan du huske hvornår du sidst har fået en anden information, 
der har gjort indtryk på dig? Det kan også være på alle mulige andre måder, det 
behøver ikke være en kampagne eller en plakat eller noget 

 
Informant  Altså, også bare noget sådan. Personligt?  
 
Interviewer 1  Noget som har rørt dig.  
 
Informant  (lang pause) Vi skal have en hundehvalp (griner), det er sådan det seneste jeg 

sådan kan. Ja.  
 
Interviewer 1  (griner) Okay. Øhm, ja. Jeg tror faktisk vi er ved at være færdige. Øhm. Synes vi 

har nået det hele igennem. Er der noget sådan her på falderebet du tænker det 
skal i lige have med i optagelsen, et eller andet jeg lige har observeret et eller 
andet.  

 
Informant  Næ, det tror jeg ikke.  
 
Interviewer 2  Hvad diskuterede de egentlig i den der paneldebat i går?  
 
Informant  Det var ikke i går - vi snakkede bare om det i får. De diskuterede hvorfor men-

nesker ikke melder sig. Hvad årsagen er.  
 
Interviewer 2  Var det i forbindelse med studiet eller?  
 
Informant  Ja, det var noget der blev slået op som sådan et internt opslag. Sammen med 

lægerne 
 
Interviewer 2  Spændende, spændende.  
 
Interviewer 1  Hvordan kan det være at du tænke, at det skal jeg lige med til?  
 
Informant  Det er fordi jeg havde en veninde der havde snakket om organdonation. 
 
Interviewer 1  Så du tænkte. 
 
Informant  At det var interessant at høre mere om i hvert fald.  
 
Interviewer   Mmh. Ja. Jamen jeg tænker vi er er der. Lad os slukke den her.  
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Bilag 8 - Transskription af interview 5 
 
Mand, 25, Frederiksberg 
 
Interviewer 1  Yes. Hvor gammel er du? 
 
Informant  Jeg er 25. 
 
Interviewer 1  Hvor bor du? 
 
Informant  Jeg bor på Frederiksberg. 
 
Interviewer 1  Hvad laver du til hverdag? 
 
Informant   Øh, jeg er ingeniør. 
 
Interviewer 1  Mmh. Beskriv en typisk hverdag for dig, sådan, trin for trin fra morgenen 

af. 
 
Informant   Øhm, om morgenen så star jeg op og så tager jeg min kop kaffe og så 

triller jeg ud ad døren og triller på arbejde. Øhm, og så arbejder jeg en 
fra 8-10 timer og så triller jeg hjem igen og så tænker jeg på aftensmad 
og så falder jeg til køjs.  

 
Interviewer 1  Mmh, hvilke ting til hverdag sætter du vigtigst? 
 
Informant   Øh, jeg sætter vigtigst at (pause) jeg får noget ud af dagen og at mm, ja 

det ved jeg sgu ikke. Jeg sætter vigtigst at jeg får noget ud af dagen og 
jeg opnår noget, at jeg ikke bare ligger på skjoldet. Det tror jeg er det. 

 
Interviewer 1  Mmh, hvilke ting er det du gerne vil opnå? 
 
Informant   Jeg vil opnå øh, at (lang pause) man kan sige det næsten komisk at jeg vil 

godt gøre en forskel altså idet min hverdag det skal have betydning. 
 
Interviewer 1  Hvad mener du med betydning? 
 
Informant   Jamen, det betyder at, jeg tror det skal betyde at jeg et eller andet sted 

skal kunne, øhm, at det skal give mening det jeg gør. At jeg ikke bare, 
øhm, gør hvad andre siger men øh jeg prøver at bryde nogle vaner og 
nogle tanker sådan så man hjælper til at udvikle sig. Om det så er småt 
eller det er stort det er, det har ingen betydning bare man flytter sig. 

 
Interviewer 1 Mmh, har du nogle fritidsaktiviteter? 
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Informant   Ja jeg har noget, jeg kan godt lide at svømme. Øh, har gjort det meget 
før, men er faldet lidt af på den her på det sidste, der har arbejdet taget 
lidt over, men jeg prøver at komme tilbage på den igen.  

 
Interviewer 1 Mmh, hvordan vil du beskrive dig selv som person? 
 
Informant   Øh, jeg vil beskrive mig selv som en person der er sjov, udadvendt, øhm 

(lang pause) varm, øh, betænksom og en smule irriterende nogle gange.  
 
Interviewer 1 Mmh. Øhm, hvordan vil du beskrive dig selv i forhold til at være hjælp-

som? 
 
Informant Jamen i forhold til at vær hjælpsom det er øh, hvis venner og øh familie-

medlemmer eller øh person jeg nogle gange kun lige har mødt, spørger 
mig om hjælp, så er jeg ikke bleg for at give en hånd med hvis, altså, hvis 
det er noget jeg kan hjælpe med. Så øh løfter jeg gerne et skab eller løser 
et regnestykke for én.  

 
Interviewer 1 Mmh. Har du hørt om organdonation før? 
 
Informant  Ja det har jeg.  
 
Interviewer 1 Hvor har du hørt om det henne? 
 
Informant  Jamen jeg har hør det og jeg har set det i fjernsynet, øh, godaften, jeg 

ved ikke om det var, men i fjernsynet har jeg set det. Øh, mennesker har 
snakket om det, jeg har også hørt det øh i relation til, øh, var det da jeg 
fik kørekort øh, at jeg husker noget omkring det.  

 
Interviewer 1 Kan du huske hvad det var omkring det? 
 
Informant  Jamen jeg husker da jeg var til kørekort der var der et eller andet ligesom 

vi havde førstehjælp så var der også en eller anden video med øh, hvor 
at vores kørelærer han nævnte organdonation fordi der er rigtigt mange 
der skal, øh, (pause) har de her tanker øh, fordi det er tit en ulykke der 
sker på gaden, på vejen, som kan give organer til nogen der har brug for 
dem.  

 
Interviewer 1 Mmh. Hvad ved du om organdonation? 
 
Informant  Øh, ret lidt faktisk. Jeg ved kun øh, at man kan vælge og være orgando-

nor, øhm, (pause) jeg har ikke været inde og se hjemmesiden, jeg ved 
ikke, kan ikke rigtigt komme med noget sådan mere konkret andet end 
jeg ved at man kan blive organdonor og man kan øhm, højt sandsynligt 
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vælge hvilke organer man gerne vil donere. (pause) Øh, fra storetå til 
øjenlåg. Eller det ved jeg ikke lige.  

 
Interviewer 1 Du siger hjemmesiden. Hvordan ved du det er en hjemmeside? 
 
Informant  Det går jeg ud fra, sådan fungerer verden i dag. Altså der er en hjemme-

side til alting og selvfølgelig er der også en hjemmeside til du kan gå ind 
og registrere dig som organdonor. Det kunne jeg kun forestille mig. Det 
tænker jeg.  

 
Interviewer 1 Så det er ikke noget du ved eller har hørt? 
 
Informant  Nej. Ikke noget jeg lige specifikt kan sige i hvert fald.  
 
Interviewer 2 Øhm, kan du huske hvor du har fået den information fra? Det du ved. 
 
Informant  Hvor jeg har fået, ja, jamen det er kun hvad jeg husker i min klæbehjerne 

fra min kørekort og fra øh diverse tv-programmer og mennesker der har 
udtalt sig i fjernsynet at jeg har set noget. (pause) øh som jeg husker det 
har et været noget på Godmorgen da… Godaften Danmark og øh, øhm, 
det der DR eller aftenshowet eller hvad det hedder dr har været menne-
sker inde og haft fokus på det her og der har været nogle kampagner for 
det og nogle mennesker der har udtalt sig omkring det og har meldt sig 
som organdonor.  

 
Interviewer 1 Har du selv stødt på nogle af de kampagner? 
 
Informant  Mmh (betænksom). Ik-ke hvad jeg husker det eneste igen, er det kun at 

de har snakket om kampagnerne når jeg har zappet forbi. Ellers kan jeg 
ikke huske at jeg har stødt på nogen kampagner.  

 
Interviewer 1 Øhm, er der nogen informationer eller historier du har hørt om orgando-

nation, hvor at du er i tvivl om, om det er rigtigt eller ej, det der er blevet 
sagt? 

 
Informant  Om det, om jeg? Det forstår jeg ikke, spørgsmålet. 
 
Interviewer 1        Om du har hørt nogle ting omkring organdonation hvor at du tænke det 

her det er en myte eller det er bare noget man siger, men sådan er det 
ikke rigtigt.  

 
Informant  Nej, det. (pause) nej ikke, ikke, NEJ. Jeg kan ikke sige at der er nogen hvor 

jeg tænker at det ikke er sandt. 
 
Interviewer 1 Hvornår har du sidst talt om organdonation? 
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Informant (pause) det må være, om hvornår jeg har talt om det det må være, ja, det 

må så være en, ja næsten, det må være en fem seks år siden tror jeg. 
 
Interviewer 1 Og kan du huske hvilken situation det var i? 
 
Informant  Jeg husker bare at der jeg har talt om det det har været da jeg har fået 

kørekort og trailer kørekort hvor der i de episoder omkring når man lige 
har fået kørekort og sådan noget der hvor man øh, de har jeg talt om det 
med (pause) venner og sådan noget men mere konkret har jeg ikke talt 
om det.  

 
Interviewer 1 Kan du huske hvad det var du talte om, med dine venner i den forbin-

delse? 
 
Informant  Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan kun huske vi har talt altså jeg kan huske at 

det har været et emne vi har ligesom været oppe og tale om i vores ven-
negruppe omkring hvor vi alle sammen vi tog kørekort men konkret ek-
sempel på hvad vi har talt om der har jeg ikke noget.  

 
Interviewer 2 Ved du om dine venner er organdonorer? 
 
Informant  Nej (spørgende). Det ved jeg ikke.  
 
Interviewer 1 Ved du om din familie er organdonorer? 
 
Informant  Ja (spørgende). Jeg er ret sikker på jeg har en bror der er organdonor. 
 
Interviewer 1 Hvordan? Er det noget i har talt om siden du ved det? 
 
Informant Ja nu sidder jeg faktisk og han, jeg er næsten sikker på han er orgando-

nor. Og han har nævnt det. Ja det tror jeg vi har.  
 
Interviewer 1 Øhm. Er det rigtigt forstået at når du taler om det så mener du ikke det 

er noget man så ofte taler om eller det er ikke noget du så ofte har talt 
om? 

 
Informant Nej det er ikke noget som man (pause) tager op lige og snakker henover 

altså al den tid jeg har været på arbejdsmarkedet, har det f.eks. ikke væ-
ret noget man har stoppet ved kaffemaskinen og lige spurgt ad om man 
var organdonor eller snakket om det her. Så det er ikke noget jeg er kom-
met i nærheden af som sådan og talt om.   

 
Interviewer 1  Hvorfor tror du at man ikke gør det? Hvorfor har du ikke gjort det? 
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Informant  (tænkepause) ja det, jeg ved det ikke men jeg , det er, altså, jeg tror ikke 
jeg har talt om det fordi at (pause) det har ikke været tæt nok på mig til 
der ligesom har været sket en episode hvor at organdonation har været 
brugt sådan så det har f.eks. været sket for noget i ens familie eller ven-
nekreds hvor de kan sige at de har været i noget eller har brug for, for så 
har jeg jo talt om det og fortalt mine kollegaer og fortalt venner omkring 
det hvis det havde været noget der havde været tæt på mig så jeg tror 
det er for langt fra mig til at det har været et taleemne. Øhm.  Jeg tror 
det er derfor.  

 
Interviewer 1 (nikkende) Mmh. Tror du det ville gøre en forskel hvis at det havde været 

tæt på dig? 
 
Informant Helt sikkert for hvis det havde været noget der havde været sket hvis 

øhm så ville man helt automatisk flytte, altså starte en samtale omkring 
det her hvis det havde været noget som jeg kunne relatere til nemmere 
end jeg kan nu fordi det ikke har været tæt på mig. 

 
Interviewer 1 Mmh. Nu siger du, du nemmere ville kunne have relateret til det hvis det 

havde været tæt på dig øh, har du svært ved at relatere til det nu? 
 
Informant Ja det tror jeg jeg har. Fordi det er sådan noget at i et eller andet sted 

tror jeg at jeg aldrig for brug for det fordi man lever jo for evigt. Øh, så 
jeg har aldrig tænkt på at der var nogen der kunne bruge mine organer. 
Det har aldrig været sådan en prioritet hvor jeg har tænkt, gad vide, der 
er nok nogle der har brug for mine organer hvis jeg stiller træskoene i 
morgen. Den tanke har egentligt aldrig rigtig strøjet mig for selvfølgelig 
stiller jeg ikke træskoene i morgen. Det tror jeg er sådan det er.  

 
Interviewer 1 Hvad synes du generelt om organdonation? 
 
Informant Det er super godt øh og øh da jeg blev spurgt om det her interview der 

begyndte jeg faktisk at tænke rigtigt meget over det. Øh hvor latterligt 
det egentligt er at jeg ikke har tænkt mere over det de sidste seks år øhm 
end hvad jeg egentligt har gjort. Så jeg synes det er rigtigt godt. Jeg synes 
måske også at alle burde være det. 

 
Interviewer 1 Nu siger du, du bruger ordet latterligt. Hvorfor lige latterligt? 
 
Informant Fordi at hvis man æh, hvis man lige bruger fem minutter og tænker sig 

om egentligt hvad organdonation det kan have af betydning overfor 
mennesker og hvis man lige undersøger bare en lille smule hvad det 
egentligt har hjulpet så er det jo egentligt forfærdeligt at der ikke er flere, 
ligesom mig, der ikke har talt om det og har taget stilling til om man vil 
det ene eller det andet. Det synes jeg måske, det er nok derfor jeg bruger 
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latterligt fordi jeg synes det er (pause) latterligt af mig selv at jeg ikke har 
taget det mere seriøst for når man tænker over det så er det jo ret seri-
øst. 

 
Interviewer 1 Hvorfor tror du at du ikke har taget det seriøst? 
 
Informant Tilbage igen, fordi at det har ikke været noget jeg har set er sket for mig 

indenfor den nærmeste årrække. Det har ikke været tæt på mig det har 
ikke været noget jeg har set som en mulighed at det ville være noget jeg 
enten skulle havde brug for eller give til andre. Øhm. Så jeg tror det er 
derfor. 

 
Interviewer 1 Hvad synes du om at der er nogen der ikke vil være organdonorer? 
 
Informant Det synes jeg er helt fair. Hvis man ikke vil være organdonor, så kan man 

have, jeg ved ikke hundrede undskyldninger for det, ikke undskyldninger 
men jeg, man vil havde hundrede, øhm, gode grunde til ikke at være or-
gandonor og det har jeg fuld respekt for. Jeg tror bare der er flere der 
ville være organdonorer hvis de lige gav sig tid til at tage den rigtigt be-
slutning om man vil være det eller ej.  

 
Interviewer 1 Mmh. Hvad er din egen holdning til organdonation? 
 
Informant Jamen min egen holdning er at jeg synes det er godt og jeg synes det der 

er flere der skulle være det. Jeg ville jo vende mig selv i graven hvis jeg 
fik af vide at jeg kunne have hjulpet seksårige Mathias med at kunne se 
eller en anden en med et hjerte eller, leveren har det nok ikke så godt 
(griner) men øhm andre af mine dele kan jo bruges højst sandsynligt så. 
Jeg ville da være ærgerlig hvis man kunne sidde på bagkanten og se til-
bage og vide man kunne have hjulpet andre hvis man havde taget den 
beslutning.  

 
Interviewer 1 Hvad, hvad tror du de fleste danskere har gjort, besluttet? 
 
Informant  Øh, om de vil være organdonorer? Æh, jeg tror de fleste danskere ikke 

har taget en beslutning. Jeg tror der er bedste gæt er faktisk at det r en 
ret lav procent der har valgt at sige de er organdonorer og så er der en 
øh endnu mindre procentsats der har sagt nej til at være organdonorer 
og så ligger der et stort, jeg tror det er sådan 10% der har taget e beslut-
ning og så 90% der ikke har, og eller jeg aner det jo ikke. Men det ville 
være mit gæt. 

 
Interviewer 1 Og når du siger ikke taget en beslutning så er det fordi de ikke har beslut-

tet om de vil… 
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Informant Ja det er fordi at de ikke har valgt om de vil være organdoner eller ikke 
vil være organdonor øhm af årsager de selv vælger ikke? Det tror jeg der 
er. 

 
Interviewer 1 Hvad siger du så til at omkring 3 millioner danskere ikke har taget stilling 

endnu? 
 
Informant Det kan jeg så regne ud er, ikke er 90% af befolkningen der ikke har taget 

stilling. Heldigvis er procentsatsen lidt mindre men det er over halvdelen 
af befolkningen i Danmark der ikke har taget beslutningen om at være 
organdonor og hvis man så bare sagde at 20% af dem ville gøre noget og 
være organdonor, hvor mange der så ville, det ville jo være frygteligt jo, 
eller ’arh’ det ville være godt hedder det jo, frygteligt er forkert negativt.  

 
Interviewer 1 Er du? Hvad tænker du om over tallet? Var det noget du havde troet el-

ler? 
 
Informant Ja for jeg havde lidt en forventning om det da jeg blev inviteret til det her 

interview der havde jeg lidt en forventning om at det her tal, for jeg 
havde jo siddet og tænkt over gad vide hvor mange der egentligt er og 
det er jo sådan for jeg havde jo egentligt sådan en for kiggede jo bare på 
min vennekreds og så regnede jeg ud fra den jo, øhm, og der ved jeg da 
i hvert fald at der er nogle stykker der ikke har taget stilling, øhm, og jeg 
kunne forestille mig uden at dømme mandebefolkningen alt for meget 
at det højst sandsynligt nok er mændene der er ret dårlige til at tage den 
her beslutning her. Det kunne jeg i hvert fald hvis man kiggede i tallene, 
kunne man garanteret se det. 

 
Interviewer 2 Hvorfor tror du at mændene er dårligere til det? 
 
Informant Jamen det tror jeg fordi at kvinder måske er bedre til og øhm, tænke på 

fremtiden øh og hvad der kan ske og ligesom være mere bevidste om-
kring det end den kære manderace som lever i nuet og glemmer ligesom 
at tænke på hvad sker er, eller hvad kan der ske i fremtiden. 

 
Interviewer 1 Mmh. Vidste du at der var mangel på organer og hermed organdonorer? 
 
Informant  Nej. Jeg vidste ikke der var mangel på organer. Joh, øh, joh det vidste jeg 

hvis jeg sidder og tænker mig rigtigt godt om  så har jeg jo fået af vide før 
at der er mangel på organer, men jeg har ikke tænkt det som et vanvittigt 
stort problem fordi så havde jeg forventet at jeg havde set det meget 
mere øh mange flere ting, mange flere personer og kendte personer der 
ville støtte op omkring det og lægge op på diverse sociale medier hvis det 
var et rigtigt stort problem at der var det. Øhm. Så jeg, jeg havde ikke en 
forventning om at det var et så stort problem.  
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Interviewer 1 Har du selv taget stilling til organdonation? 
 
Informant Nej. Eller jo. Ja og nej. Efter jeg blev interviewet til det her så har jeg 

siddet og tænkt over hvad ville jeg egentligt gøre. Og så har jeg taget en 
stillign men jeg har jo ikke gået ind og taget en stilling og gjort et aktivt 
valg og meldt mig til noget. Men, øhm, jeg har taget den beslutning at for 
mit vedkommende giver det ingen mening andet end at jeg vil være det.  

 
Interviewer 1 Hvad med inden du blev inviteret til det her interview? 
 
Informant Der havde jeg ikke tænkt over det så der havde jeg ikke, der var det ikke 

på min kalender at jeg skulle bruge det til noget. Så jeg havde ikke tænkt 
over det så det var ikke eksisterende. 

 
Interviewer 1 Synes du det var en svær beslutning og vurdere hvad du ville? 
 
Informant  NEJ. Ikke da jeg, ikke da jeg lige sat mig ned og sad og brugte fem minut-

ter på lige at tænke det igennem og op til det her interview var jeg hurtigt 
afklaret med hvor jeg stod henne af. 

 
Interviewer 1 Kan du huske hvad du baserede den beslutning på? Hvilke tanker? 
 
Informant Jamen jeg hurtigt besluttede jeg jo bare at hvis jeg ikke kan bruges til 

noget, men min krop kan bruges til noget at hvad den så kan hjælpe 
hvem den så kan hjælpe øhm, ka, vil jeg selvfølgelig gerne hjælpe. Hvis 
jeg ikke kan bruge den til noget så, må alle andre gerne brug den. (pause) 
De må sågar lave bøffer af mig hvis det kan hjælpe nogle sultne børn.  

 
Interviewer 1 (griner) Øhm. Har du registreret din holdning på Donorregistret? 
 
Informant  Nej det har jeg IKKE.  
 
Interviewer 1 Hvordan kan det være du ikke har det? 
 
Informant Jamen det har jeg ikke fordi jeg har ikke, (lang tænkepause) ja det har 

ikke været noget jeg har søgt. Så jeg har jo ikke før nu egentligt blevet 
bedt om at tage stilling til det fordi jeg blev inviteret til det her. Så blev 
jeg jo underforstået bedt om og tage stilling til hvad er mine holdninger 
inden jeg blev sat her. Så vurderede jeg det jo og fandt ud af hvad mine 
holdninger var og fandt ud af at jeg måske nok skulle ind og melde mig 
til men har ikke gjort noget.  

 
Interviewer 1 Hvordan kan det være du ikke har gjort noget? 
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Informant (pause) for jeg skulle lige se hvad det her interview gik ud på. Så når in-
terviewet måske er færdigt kunne det godt være jeg skyndte mig at logge 
på og få det afklaret.  

 
Interviewer 1 Og du vil gerne registrere dig? 
 
Informant  Ja, JA jeg vil gerne registrere mig jeg har jeg er helt afklaret med at det 

giver ikke noget mening at min krop ikke kan bruges til noget og jeg tror 
også at jeg vil starte samtalen ved kaffemaskinen i morgen og spørge min 
kollegaer egentligt ad hvem af dem der er organdonorer om de har taget 
stilling. Det kunne faktisk være et ret spændende emne.  

 
Interviewer 1 Hvad synes du ved det der er vigtigt? 
 
Informant  Jeg synes ved organdonation jamen det er jo essensen er jo at du giver 

muligheden for et bedre liv eller i det hele taget liv til et andet menneske. 
Øhm. Som når du alligevel ikke er her mere at du så kan give denne her 
mulighed til andre personer som kunne gøre brug af det få dine organer. 
Det giver bare en følelse af at man gør en forskel.  

 
Interviewer 1 Og hvad gør den følelse ved dig? 
 
Informant  Ja øh, det tilbage til spørgsmål to du stillede mig tror jeg hvor at du 

spurgte mig ad hvad jeg gør i hverdagen og det er det her med at man 
gør en forskel og det behøver ikke være stort bare at man gør en lille 
smule og har man denne her følelse af at man har taget en et aktivt valg 
om at man vil gøre en eller anden forskel det giver lidt sådan en det giver 
sgu en fed følelse.  

 
Interviewer 1 Og hvad kan man bruge den, hvad kan du bruge den følelse til? 
 
Informant Haha, jeg er jo en dreng så jeg kan bruge den til at blære mig, så jeg kan 

være sådan en lille blærerøv der øh kan fortælle det overfor andre at 
man lige har været så overlegen at tage den beslutning at øh man selv-
følgelig vil hjælpe andre. Og det giver et selvtillidsboost øh (pause) det 
tror jeg sgu. Det virker i hvert fald på mig.  

 
Interviewer 1 Mmh. I forbindelse med at du ikke har fået registreret dig på Donorregi-

stret, er der normalt andre ting i hverdagen som du også tænker det her 
vil jeg gerne men som du ikke får gjort.  

 
Informant Om der er andre ting i hverdagen? Hmm. (lang tænkepause) ja det, det 

er der jo altid. Længe leve dovenskaben. Der er jo altid ting som man øh 
dagen efter går og siger ej nu skal du også lige se at få. Men er jo sådan 
små, det er jo mere småting, altså det er jo sådan noget med at man ikke 
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skal blive ved med at købe på JustEat og nu skal du også huske at lave 
mad, det er mere sådan nogle små ting som. Ja som jeg, det er er jo, hvis 
man er bloddoner eller organdonor eller man tager et større valg øh det 
er lidt noget andet end de her småvalg jeg ellers prøver at komme igen-
nem livet med dovenskab. 

 
Interviewer 1 Hvad er der en fællesnævner ved de ting du nævner der? Er der noget 

som gør at de lige ryger i samme kasse? 
 
Informant Nej det jeg tror jeg ikke. Det er hvordan livet ikke, det bringer en til at 

man også gerne vil hurtigt igennem det fordi dagene er jo for korte til at 
man kan der er kun 24 timer i døgnet jo og man skal jo nå det hele jo. Så 
nogle gange springer man jo over hvor gærdet er lavest og det gør man 
jo også ved ikke og tænke på det ubehagelige eller de andre ting der kan 
ske i livet. Alle de kedelige ting f.eks. som med forsikringer dem prøver 
man jo nogle gange og springe lidt hen over fordi man ikke gider tage alle 
de her kedelige beslutninger det er jo sjovere at tage en beslutning om 
at købe en feriebillet til et eller andet sted hen. Det skal man satme nok 
huske.  

 
Interviewer 1 Hvorfor tror du man husker det men ikke det andet? 
 
Informant Det, jamen det er jo fordi det er jo denne her selvtillid humørboost man 

får af at gøre de her ting her. Øh, hvor det andet er denne her form for 
pligt, man skal have en ansvarsforsikring og ulykkesforsikring og man skal 
tage stilling med om du vil være bloddonor. Altså jeg ser det lidt på 
samme niveau, fordi at man synes sgu ikke man får noget ud af en ulyk-
kesforsikring fordi der sker jo alligevel aldrig noget, indtil den dag selv-
følgelig gør og så er man satme glad for man har en ikke. Nogen gange 
jeg, jeg havde jo halvandet år hvor jeg ikke havde en ulykkesforsikring, 
øh, hvor jeg hele tiden gik og sagde til mig selv i halvandet år at ej nu må 
jeg også se at få skrevet den ulykkesforsikring, øhm , og det var jo også 
og presse den for langt for tænk hvis der var sket noget, så ved man jo 
godt nu at nu er man forsikret så nu tør man godt sige det men så gik mn 
stille med dørene førhen.  

 
Interviewer 1 Hvorfor gik man stille med dørene førhen? 
 
Informant Fordi det var et eller andet lige præcis med ulykkesforsikringer og forsik-

ringer generelt det var jo lidt pinligt at øh hvis man kom til skade og så 
an ikke var forsikret fordi at øh det skal man jo have og bilen skal jo være 
forsikret og alt sådan noget og det ville være flovt overfor venner og fa-
milie hvis man står der har festet og haft det sjovt og taget til Ægypten 
og Thailand og alle mulige steder men man ikke lige har gidet og betale 
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for en ulykkesforsikring der koster 1000kroner om året. Altså det ville 
være, ARGH det ville være pinligt.  

 
Interviewer 1 Hvorfra ved du at du skal have alle de her forsikringer? 
 
Informant  øh, det er jo de her forældreroller som min mor og far der har selvfølgelig 

fortalt mig at jeg skal have styr på tingene og jeg skal have styr på de her 
ting og være med i en fagforening og alle de her ting som man ikke synes 
er særlig sjovt når man er 18 år og vil ud og opleve noget så synes man 
ikke alle de her ting er særlig sjove og man kan ikke forstå noget og ikke 
forstå at man skal betale penge til sådan nogle ting, øhm, fordi jeg har jo 
styr på mit shit så der sker jo ikke noget.  

 
Interviewer 1 Er du bloddonor? 
 
Informant  Ja.  
 
Interviewer 1 Hvad fik dig til at tage den beslutning? 
 
Informant Det var en veninde øh der sagde det til mig og hun spurgte mig om jeg 

var bloddoner og så sagde jeg næ det er jeg ikke og så spurgte hun mig 
hvorfor og så sagde jeg det ved jeg ikke og så sagde hun skal vi ikke be-
stille en tid og så sagde jeg det kan vi da sagtens. Og så kom jeg ind og 
være bloddoner på den måde. Så jeg har været nede og blevet tappet én 
gang.  

 
Interviewer 1 Gjorde hun noget som gjorde det nemmere for dig at blive det? 
 
Informant Ja hun lossede mig i røven. Hun sagde det, altså det. Jeg vil jo godt den 

gode gerning men hun fik mig ligesom til at sige nu skal du gøre det. Nu 
bestiller vi en tid og så tager vi ned og får gjort det og så var det jo egent-
ligt såre simpelt at være bloddoner. 

 
Interviewer 1 Hvad ville ifølge dig være en løsning for at man fik registreret sin holdning 

i Donorregistret? 
 
Informant Det ville være at det skulle være nemt hurtigt og (pause) ligesom sådan 

(pause) et sted hvor man ligesom… jeg sad faktisk i dag og kiggede på min 
telefon fordi jeg sad og kedede mig og afventede en person jeg skulle til 
møde med så jeg sad og kiggedde på min telefon og der sad jeg og kig-
gede i min, hvad hedder det, nødoplysninger på min telefon. Og der står 
på min telefon at jeg er organdonor fordi at jeg har taget et valgt da jeg 
har installeret min Iphone hvad in holdning var til det. Og hvis, der havde 
det jo været helt naturligt for mig der og klikke på det og jeg kan ikke 
engang huske at jeg har gjort det, men jeg står jo som organdonor der og 
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hvis den App havde været noget der gjorde automatisk at jeg kunne re-
gistrere mig når man, for jeg har jo alt på min telefon alle App der kan 
styre et ene og det andet og overvåge hjemmet og altid med kameraer 
alting er jo ligesom forbundet på min telefon så det er jo ligesom en form 
for sted hvor jeg tager mine valg omkring mit liv så hvis nogen kan åbne 
min telefon så kan de egentligt få alle mine vigtige beslutninger lige før 
jeg nærmest har mit testamente stående, hvad der skal læsses op og af-
leveres til hvem på min telefon. Så hvis, jeg tror det skulle være sådan så 
man skulle tage et aktivt valg når man opretter sin profil på sin telefon 
eller når man, det har man jo, når man flytter fra den ene telefon til den 
anden når den smadrer. Jeg tror man skal tage den der, for så er det nemt 
for at alle kan forstå det eller et eller andet hvor man kommer nemt og 
hurtigt til det. Fordi jeg hører om det i en brochure, en der banker på og 
giver en brochure så siger jeg mange tak for brochuren og så lukker jeg 
døren igen og så smider jeg den i skraldespanden. Jeg kan ikke, jeg slår 
aldrig op på nogle af de hjemmesider der står på nogle af de brochurer 
jeg nogensinde er blevet givet i hånden, har jeg aldrig åbnet en hjemme-
side.  

 
Interviewer 1 Og hvorfor tror du ikke du har det? 
 
Informant  Det tror, det er fordi det ikke har vært, jeg ved ikke, ikke interessant eller 

personligt nok til at jeg blev fanget af det i min hjerne. Det har ikke fanget 
mig overhovedet på noget tidspunkt.  

 
Interviewer 1 Nu siger du at det ville hjælpe dig hvis at det var nemt? Ved du hvordan 

man registrerer sig i dag? 
 
Informant  Ja øh, jeg kunne, nej jeg ved det ikke men jeg kunne kun forestille mig at 

det var en hjemmeside og så skulle man ind og registrere sig med sit Ne-
mId øh, og det var sådan jeg troede, jeg ville tro at man registrerede sig 
men jeg aner det ikke. 

 
Interviewer 1 Det er også rigtigt nok. Det er præcis sådan man gør. (pause) hvad synes 

du om man har gjort det på den måde? 
 
Informant  Jeg synes der er alt for mange ting man skal og ind og registrere sig inde 

på min borger.dk i E-boks og i ens netbank og man har alle de her steder 
her så når der er så mange steder man skal tage en beslutning. Hvis nu 
jeg oprettede mig inde på borger, på min borger dk skulle jeg lige til at 
sige hvad er det den hedder borger.dk hvad mine holdninger var til og 
være bloddoner og hvad min blodtype og ja ligesom sådan noget at man 
havde sådan et eller andet kort hvor man havde det hele samlet et sted. 
Jeg er ikke super fan af at man skal så mange steder rundt og jeg tror 
også det er derfor at jeg ikke har fundet den der hjemmeside fordi jeg 
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skal på endnu et sted endnu en gang med mit NemId nøglekort som er 
ved at udløbe, så skal have et nyt. Jeg tror det er for mange gange jeg 
skal taste det der ind. Alt for mange mærkelige steder jeg tror det er der-
for jeg har mistet den.  

 
Interviewer 1 Hvad er din holdning til hvis man nu ændrede det system der er i dag til 

at være formodet samtykke så man automatisk når man blev 18 var or-
gandonor og så skulle man gå ind og rette det hvis man ikke ville være 
det? 

 
Informant  Personligt synes jeg ikke at det er løsningen. Jeg synes ikke det er løsnin-

gen fordi at øhm, (pause) jeg synes man skal når man tager sådan en be-
slutning omkring sine organer og man vil give sine organer videre til no-
gen andre så synes jeg for mit vedkommende der er det så personligt så 
jeg synes man skal have, man skal bruge de her fem minutter. Fordi da 
jeg var 18 år gammel der kunne min hjerne sgu ikke lige bruge de her fem 
minutter på at sætte mig ned sige om jeg skulle være organdonor, der 
synes jeg sgu det var sjovere og feste og alt sådan noget der så der. Så 
der ville jeg automatisk blive organdonor uden jeg har sat mig ned og 
tænkt over hvad har det af betydning for mig, så jeg synes måske jeg sy-
nes ikke det er fair for dem der måske ikke lige sætter sig og bruger de 
her fem minutter for det kan egentligt være at man ikke har lyst til en 
anden person skal have ens øjne eller ører eller hvad man nu kan dele ud 
af. Så det tror jeg ikke er vejen frem det ville jeg ikke synes er okay. 

 
Interviewer 1 Har du selv nogle forbehold for hvad du vil give? Og du må også godt lade 

være med at svare hvis du ikke vil svare på det.  
 
Informant Nej det næ, altså for, jeg har i det sted jeg er nu i mit liv kan ikke sige om 

det ændrer sig. Men der har jeg nu her vil registrere at de må tage ALT, 
der er ikke noget som de ikke må bruge til noget. They can use everyt-
hing. Så længe jeg ikke selv kan bruge det så er det fint for mig.  

 
Interviewer 1 Ja, øhm, vi snakkede tidligere om mht. kampagne for organdonation, 

øhm er der nogle andre kampagner også fuldstændigt u relateret til or-
gandonation som du kan huske som har gjort indtryk på dig. 

 
Informant Ja, kræft har gjort indtryk på mig fordi det har været tæt på min familie 

så, hver gang at, det er fordi det har været tæt på mig og personligt så 
hvis der er nogen der har banket på min dør med en brochure og man 
kunne donere til kræftens bekæmpelse så donerer jeg hver gang, jeg vil 
ikke kunne, og er der en indsamling så donerer jeg og vil jeg blive bedt 
om at gå ud og hjælpe med at samle ind så ville jeg hjælpe med at samle 
ind. Det er en det er noget som, øhm, som jeg synes er en sag jeg støtter 
op omkring.  
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Interviewer 1 Har du nogensinde været ude og samle ind til? 
 
Informant Nej det har jeg ikke. 
 
Interviewer 1 Øhm. Vil du sige at sådan nogle kampagner har fået dig til at gøre noget 

eller ændre noget? Ændre en adfærd? 
 
Informant  (tænkepause) Øhm, jeg ved ikke om det har ændret en adfærd, det er jo 

ikke sådan så at, det (pause) jeg synes det er svært om jeg har ændret 
adfærd, jeg er selvfølgelig begyndt at tænke over at det kan ske for hvem 
som helst og ma skal leve i nuet fordi man ved sgu ikke hvornår man stille 
træskoene så jeg er begyndt at tænker over at man lige skal huske at 
have de her ting på plads for man ved sgu aldrig hvad der sker i morgen. 
Og det kan ske for den bedste, ja så jeg har begyndt og tænke mere over 
at der skal være styr på alt det kedelige.  

 
Interviewer 1 Ja. Vi er faktisk færdige. Jeg har ikke mere at spørge om. Er der noget til 

slut du selv vil tilføje? 
 
Informant  Næh, eller jo jeg vil sige tak for at i har givet denne her opmærksomhed 

på det for i har i hvert fald sat nogle tanker i gang øh, på hvordan man, 
egentligt, hvad ens holdning er til det her og det vil helt sikkert sætte 
nogle samtaler i gang efter det her møde her. Så det vil jeg sige tak for 
det er fedt. Cool.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 186  

Bilag 9 – Resultater fra det afsluttende spørgeskema 
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