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Syftet med studien är att undersöka hur visuell 
kommunikation och cirkulär design kan bidra till 
hållbar konsumtion av engångsartiklar i plast inom 
sjukvården. Genom en deskriptiv innehållsanalys har 
data från beställningslistor summerats. Detta för att 
söka svar på hur mycket engångsartiklar i plast som 
konsumerats inom regional sjukvård under ett år. 
En surveyundersökning genomfördes i syfte att söka 
svar på hur visuell kommunikation ser ut på engångs-
artiklar i plast idag. Resultatet visar att stora kvanti-
teter av plast engångsartiklar används inom regional 
sjukvård samt att det är bristande information om 
hållbarhet och plastprodukters miljöpåverkan idag.
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1.1. Problemformulering

Sjukvården gör sig skyldig till stor miljöpåverkan i 
och med att kraven på effektivitet blir allt hårdare 
(Tillväxtverket, 2018). Eftersom användning av  
engångsprodukter i plast ökar och dess stora volymer 
bidrar till koldioxidutsläpp blir konsekvensen 
ökad global uppvärmning. Med stöd av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, har projektet “Bioba-
serade material i sjukvården”, som målsättning att 
verka för en transformering från fossilbaserade till 
biobaserade material. Från sjukvården räknar man 
med att kunna bidra till att minska nettoutsläppen 
från produktionen av förbrukningsvaror med upp till 
90% senast 2022. Målet är att höja kompetensen hos 
upphandlare inom landsting och regioner i Mellans-
verige samt att rikta in sig på förnybara material som 
är tillverkade av bioråvara (ibid).

Att sjukvården orsakar stor klimat- och miljöpå-
verkan är ett känt faktum. Energi förbrukas i stora 
mängder av fastigheter och transporter, likväl är 
de engångsartiklar som används en stor faktor i 
sammanhanget (Tillväxtverket, 2018). Då engångsar-
tiklarna klassas som smittförande/kliniskt avfall och 
därmed inte kan återvinnas utan måste brännas efter 
bruk, bidrar dessa till ytterligare utsläpp. Exempel 
på engångsartiklar är handskar, förkläden, sopsäckar, 
plastbestick samt emballage. I region Uppsala 
konsumeras exempelvis över tre miljoner engångs-
förkläden per år, förkläden som nyttjas en gång för 
att sedan brännas. För att minska på utsläpp och 
energiförbrukningen är landsting och regioner runt 
om i Sverige tvungna att arbeta aktivt med att minska 
dessa (ibid).

Enligt Mulder (Technological Forecasting & 
Social Change, 1998) har plastproduktionen under de 

senaste 70 åren genomgått en drastisk förändring. En 
viktig utveckling är konverteringen av den kemiska 
industrin från kolbaserad till oljebaserad. Särs-
kild betydelse hade användandet av olja, de ökade 
kostnaderna för arbetskraft (gruvarbetare) samt de 
låga priserna. Integrationen av olika processer ökade 
och plast producerades i större skala. Vidare menar 
Mulder (1998) att marknaden för plast expanderar. 
Ny plast är fortfarande kommersialiserad. Små och 
medelstora företag står för den största produktionen 
av plastföremål (ibid). Industriföreningar konsu-
merar enorma mängder plast. Cirka 100 kg plast per 
person och år konsumeras i de flesta europeiska län-
derna. Förpackning är den viktigaste användningen 
av plast (ibid).

Enligt en rapport från SKL (Sveriges kommuner 
och landsting, 2016), påverkas miljön negativt av 
avfall som ses som ett slöseri med resurser. Om 
expansionen av avfallsmängderna fortgår i samma 
hastighet, kan mängderna komma att öka med 50% 
till 2035. Att förebygga avfall handlar om att minska 
avfallets farlighet och mängd (Bäck, 2016). Bäck ger 
exempel på åtgärder som går ut på att förebygga 
avfall;  Återanvända produkter, välja produkter som 
kan repareras och uppdateras eller med optimal 
livslängd, för att svinn inte ska uppstå, planera 
inköp och hantering av material, välja materialsnåla 
produkter, välja materialeffektiva processer och 
metoder, konsumera tjänster istället för varor (ibid). 
Det finns ingen definition av förebyggande avfall i 
Svensk lagstiftning. Att förebygga avfall handlar inte 
om att återvinna avfall  genom  materialåtervinning, 
energiutvinning eller kompostering. Kommande defi-
nition föreligger i EU:s ramdirektiv för avfall:
“Förebyggande är åtgärder som vidtas innan ett ämne, 
ett material eller en produkt blivit avfall och innebär en 
minskning av:

1. mängden avfall, inbegripet genom återanvänd-
ning av produkter eller förlängning av produkters 
livslängd

2. den negativa påverkan på miljön och 
människors hälsa genom det genererade avfallet, 
eller

3. innehållet av skadliga ämnen i material och pro-
dukter” (ibid). 

Enligt SKL:s rapport (Bäck, 2016) tas pengar och 
miljön tillvara genom att förebygga avfall. Att för-
bränna eller materialåtervinna är sämre än att föreb-
ygga avfall. Den miljöpåverkan som skulle komma 
att bildas vid tillverkning, utvinning, hantering och 
transport av en vara kan undvikas genom avfalls-
förebyggande åtgärder. Klimatgasutsläppen minskas 
eftersom energin förbrukas i samtliga led. Risken 
för ämnen som utbreder sig i miljön reduceras 
om avfallets skadlighet främjas genom ett minskat 
innehåll av hälso- eller miljöfarliga ämnen. Att avfall 
förebyggs medför också att pengar sparas. En tydlig 
besparing som uppstår är när det slutar att köpas in 
material för att sedan kastas bort och avfallet kan 
reduceras utan kostsamma eller komplicerade ingri-
panden inom sjukvården (ibid). 

1. Inledning

Uppsatsen grundar sig i FN:s (2015) globala mål för 
hållbar utveckling med inriktning på mål nummer 12, 
Hållbar konsumtion och produktion. Med fokus på 
delmål 12.6, Uppmuntra företag att tillämpa hållbara 
metoder och hållbarhetsredovisning 
(Globala målen, 2015).
 

1.2. Syfte

Syftet är att undersöka hur visuell kommunikation 
och cirkulär design kan bidra till hållbar konsumtion 
av engångsartiklar i plast inom sjukvården.

1.4. Bakgrund

I Sverige finns totalt 21 regioner, Gotland har rätten 
att kalla sig region, eftersom dem är en kommun 
med landstingsuppgifter (Sveriges Kommuner 
och Landsting, 2019). Stora ekonomiska resurser 
krävs ofta över de breda geografiska områdena som 
regionerna har ansvar för och som är dess uppgift. 
Exempel på ansvarsområden är kultur, kollektivtrafik, 
hälso- och sjukvården samt att stärka regionernas 
utveckling och tillväxt. Regionernas obligatoriska 
uppgifter är; Tandvård för barn upp till 22 års ålder, 
regionalt utvecklingsansvar samt hälso- och sjukvård 
(ibid). Västernorrland är en av de 21 regionerna och 
dem beskriver sig som så här: “I Västernorrland finns 
tre sjukhus: Länssjukhuset i Sundsvall med mottag-
ningsverksamhet i Härnösand, Sollefteå sjukhus och 
Örnsköldsviks sjukhus” (Region västernorrland, 2017). 
Region Västernorrland ansvarar för att det finns bra 
förutsättningar för en god hälsa samt bra sjukvård för 
länets invånare. Dem bidrar till ett livskraftigt län för 
dig som medborgare att verka i, genom insatser för 
bland annat utbildning, tillväxt, forskning och kultur. 
Region Västernorrland arbetar för liv, hälsa och 
hållbar utveckling i Västernorrland (ibid).

1.5 Avgränsning

Studien avgränsar sig till Svensk regional sjukvård.

1.3. Frågeställningar

• Hur mycket 
engångsartiklar i plast 
konsumeras inom 
regional sjukvård under 
ett år? 

• Vilket förhållningssätt 
har ett urval 
undersköterskor till 
engångsartiklarna i plast 
inom regional sjukvård?
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2.1 Visuell kommunikation 

Visuell kommunikation är ett begrepp för olika disci-
pliner som tillämpas för att skapa förändring (Bergs-
tröm, 2016). Nedan följer en definition och användning 
av begreppet .

Visuell kommunikation fokuserar på det visuella, det 
kan vara ansvarsfullt, skapa glädje, verka stötande, 
oetiskt eller motsatsen (Bergström, 2016). Film, bild, 
form och färg är avgörande faktorer i ett övergri-
pande arbete för en sändare vilken tillsammans med 
en budbärare når fram till en mottagare i ett arran-
gemang av dessa faktorer. Vidare menar Bergström 
(2016) att bildkommunikation är en sekundär men 
högst viktigt aspekt som inkluderar filmen, fotogra-
fiet, teckningen och illustrationen. Övergripande i 
visuell kommunikation föreligger tre olika perspektiv 
på kommunikationsprocessen; intentionsperspektiv, 
närperspektiv och receptionsperspektiv. I intentions-
perspektivet är analys, mål och budskap några av de 
mest väsentliga punkterna som sändaren arbetar 
utifrån. Närperspektivet belyser budbäraren som enga-
geras och i första hand omfattar det visuella likväl 
samspelet med det verbala. Till sist verkar den valda 
mottagaren från sitt egna receptionsperspektiv, vilket 
innefattar tolkning, upplevelse och perception och 
relaterar detta tillbaka till sändaren (ibid).  

Vidare menar Rose (2016) att kultur är ett viktigt 
medel, med vilket många samhällsvetenskapare 
förstår sociala identiteter, sociala processer och 
sociala förändringar. Kultur är ett komplext begrepp, 
i mycket bred utsträckning har resultatet av dess 
utplacering varit att samhällsvetenskapsmän ofta är 
intresserade av hur det sociala livet bygger utifrån 
de idéer som människor har om det och de metoder 

som strömmar från dessa idéer. Dessa betydelser 
kan vara medvetna eller omedvetna, uttryckliga 
eller implicit. De kan kännas som vetenskap eller 
sunt förnuft, sanning eller fantasi. De kan förmedlas 
genom vardagligt tal, utarbetad retorik, hög konst, tv, 
drömmar, filmer eller musik (ibid). Vidare fortsätter 
författaren, att mening förmedlas av visuella bilder. 
Individen är omgiven av olika typer av visuell teknik: 
fotografering, video, digital grafik, tv med mera. 
Alla dessa typer av teknik och bilder erbjuder en 
överblick över världen, de skapar världen i visuella 
termer. Denna återgivning, även av fotografier är 
aldrig oskyldig, dessa bilder är aldrig genomskinliga 
fönster på världen. De tolkar världen; de visar det 
på mycket speciella sätt. Således görs ibland mellan 
vision och visualitet. Visionen är vad människans öga 
fysiologiskt kan se. Visualitet å andra sidan hänvisar 
till hur visionen är konstruerad på olika sätt: hur vi 
ser, hur vi kan, tillåtet eller gjort för att se och att inte 
se det (ibid).

2.2 Hållbar konsumtion  

Nedan följer en definition och användning av begreppet 
“Hållbar konsumtion”.

Enligt Lehmann et al. (2017) beror den höga 
levnadsstandarden som vi lever och trivs i på 
tillgången och kvalitén på naturresurser. Fossila 
bränslen och mineralråvaror extraheras i större uts-
träckning i takt med en ökad ekonomisk prestanda 
och global befolkningstillväxt. Vatten- och markföro-
rening, förstörelse av ekosystem, luft och livsmil-
jöer är några exempel på vad utvinningen av dessa 
resurser ger för miljöpåverkan. I syfte att hålla de 
negativa effekterna av resursanvändning inom rimliga 
gränser, föreslås olika åtgärder för mer resultatrik 

förvaltning och resursanvändning. Naturkapitalet 
förbättras och skyddas och medborgarnas hälsa och 
välbefinnande skyddas, genom det generella målet, 
där en övergång till hållbarhet och en resurseffektiv 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp sker (ibid). Av 
samma anledning är det viktigt att samtliga länder 
anpassar sina ekonomier snabbt, genom att minska 
resursförbrukningen, öka resurseffektiviteten samt 
att frångå resursintensiva konsumtionsmönster till 
fördel för resurseffektiv livsstil (ibid).

I enlighet med Luchs et al. (2015) tar både 
politiker och företag ofta en utmaning till hållbar 
konsumtion genom att främja uppfattningen och 
medvetenheten av de underliggande sociala och 
miljömässiga frågorna. CRSC (consumer respon-
sibility for sustainable consumption), är en tydlig 
prediktor av beteende. Allmänna ställningstaganden 
mot hållbarhet kännetecknas av ansvar för hållbar 
konsumtion samt har en positiv effekt på beteendet. 
Det vill säga att hållbart konsumtionsbeteende är 
troligast när konsumenterna har både ökad känsla 
av personligt ansvar samt positiva attityder mot håll-
barhet (ibid). Vidare menar Luchs att ur ett lednings-
perspektiv indikerar detta att ett större fokus bör 
läggas på ansvar både som något som ska åtgärdas 
vid kommunikationsinsatser och marknadsföring, 
likväl som ett sätt att segmentera och identifiera 
konsumenterna (ibid).

2.3 Cirkulär design  

“Omställning till cirkulär ekonomi innebär över-
gången till ett system där förbrukningen av naturre-
surser minskar dramatiskt tack vare att de material vi 
använder cirkuleras på ett av fyra olika sätt; återan-
vändning, återställning, uppgradering och återvinning” 
Vad vi designar har skiftat från produkter, till företags 
ekonomiska system. (RISE, 2019).

Enligt Lehmann et al. (2017) är inte begreppen 
som baseras på den cirkulära ekonomin nya. Idén 
om att tillämpa förbrukade avfall som en resurs 
för ekonomisk tillväxt på företagsnivå, kan spåras 
tillbaka till nittonde århundradet. Kommunala 
avfallshanteringsanläggningar beskrivs i Västeuropa 
som materialåtervinningsanläggningar vilket nyttjade 
manuell sortering till att producera sekundära 
råvaror. I utvecklingen av avfallshanteringssystem 
kan konceptet kring cirkulär ekonomi ses som näs-
tkommande potentiella fas (ibid). 

Vidare beskriver Lehmann et al. (2017) tre tolk-
ningar av den cirkulära ekonomin: loop economy, lake 
economy och performance economy. Loop economy 
fokuserar på materialflöden och består av återan-
vändning, omarbetande, materialupparbetning samt 
reparation. Samtliga utspelas inom globala och 
regionala försörjningskedjor och lokala ekonomier. 
Materialåtervinning av hög kvalitet i Europeiska 
unionen (EU) och global återvinning är exempel 
på dessa (ibid). Lake economy lägger fokus på att 
hantera och optimera användningen och värdebe-
varande utan ägandeförändring. Exempel på detta 
kan vara konstruktion, leasing av ett fordon samt 
medicinsk utrustning. Genom återanvändning och 
återanvädningsstrategier kan ägandet av resursla-

gren ge ekonomiska fördelar. Den tredje tolkningen, 
performance economy fokuserar på affärsmodeller 
som säljer molekyler eller varor som tjänster och 
att optimera dess värde. Det kan anslutas till målet 
“högsta möjliga användningsområde för den längsta 
möjliga tiden, samtidigt som man konsumerar så 
lite materialresurser och energi som möjligt” (ibid). 
Performance economys strategi grundar sig på att 
minska ner materialflödet genom ekonomin och 
behovet av dessa. För att exemplifiera en sådan 
tjänst kan betalning per kopia, en kontorsutskrift, 
Xerox vara en illustration för detta. Denna metod 
reflekterar överföringen till produkttjänstsystem, 
definierad som  “en blandning av konkreta produkter 
och immateriella tjänster utformade och kombine-
rade så att de gemensamt kan uppfylla de slutliga 
kundbehoven” (ibid).

RISE (2019) verkar för en cirkulär produktmodell. 
Organisationen menar att vår ekonomiska framgång 
har vilat på en linjär modell sedan industrialise-
ringen, vi tillverkar saker som vi brukar för att däre-
fter kasta bort. Förbrukningen av naturresurser skulle 
minska drastiskt om omställningen till cirkulär eko-
nomi skulle sättas in. Detta tack vare att materialen 
som används cirkuleras på fyra olika sätt; återställ-
ning, uppgradering, återanvändning och återvinning.  
Företagen skulle kunna skapa mer lönsamhet genom 
att låta kunderna prenumerera på produkternas 
funktion istället för att köpa nytt och därmed skulle 
produkternas värde bevaras mycket längre (ibid). 
Josefina Sallén (RISE, 2019) som är fokusområdes-
ledare på RISE förklarar cirkulär design, för att klara 
den ökade välfärden måste vi bli fem gånger mer 
resurseffektivare än idag. Det håller inte att tillverka 
något som används en kort tid för att sedan slängas 
och att gräva upp resurser ur jorden. Att återvinna 
det vi slänger räcker inte heller menar Sallén (2019). 

Vidare menar Sallén att produkter som behåller sitt 
värde längre är en betydande del i omställningen.  

2. Teori

“Om alla människor levde som vi svenskar gjorde 
2016 skulle det krävas naturresurser motsvarande 

4,2 jordklot för att klara av all tillverkning och 
konsumtion. Dessutom visar prognoser att det 2030 

kommer att finnas ytterligare tre miljarder 
människor som uppnått den välfärdsnivå 

vi har i Sverige” (RISE, 2019).
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2.4 Förpackningsmaterial  

och hållbarhet 

I enlighet med EU-kommissionens plasstrategi 
(Brussels, 2016) är plast idag ett nödvändigt och 
existerande material i vår vardag och ekonomi. 
Samhället står inför ett antal utmaningar, där plast 
har flera funktioner som hjälper till att ta itu med 
dessa. Innovativa och lätta material i till exempel 
flygplan eller bilar, sparar bränsle och minskar 
koldioxidutsläppen. Energiräkningar sparas genom 
högpresterande isoleringsmaterial (ibid). Matavfa-
llet minskar då förpackningar i plast bidrar till att 
säkerställa livsmedelssäkerheten. Biokompatibla 
plastmaterial i kombination med 3D-utskrift kan 
rädda människoliv genom att möjliggöra medicinsk 
innovation. Trots det misslyckas plast som pro-
duceras, används och kasseras idag med att gagna 
de ekonomiska fördelarna med ett mer cirkulärt 
förfarande och skadar därmed miljön (ibid). Det är 
angeläget att ta itu med de miljöproblem som idag 
nyanseras av produktion, användning och konsum-
tion av plast. Ökad allmän oro orsakas av de problem 
som de miljoner ton plast som hamnar i oceanerna 
varje år medför. Ökat samarbete och ansträngning 
med nyckelaktörer, från plastproducenter till åter-
vinningsföretag, återförsäljare och konsumenter bör 
tänka på och reformera sådan komplex värdekedja. 
Det kräver också en gemensam vision att driva inves-
teringar i rätt riktning, samt innovation (ibid). En 
EU-handlingsplan för en cirkulär ekonomi antogs i 
december 2015 av kommissionen. Plast identifierades 
som huvudprioritering och EU åtog sig att “utar-
beta en strategi för att hantera de utmaningar som 
plast utgör i hela värdekedjan och ta hänsyn till hela 

livscykeln” (ibid). Plastproduktion och användning 
står i fokus, när kommissionen 2017 bekräftade att 
de skulle arbeta mot målet att se till att all plastför-
packning är återvinningsbar 2030 (ibid). Design och 
produktion av plast lägger grunden till en ny plaste-
konomi i denna strategi, där plastprodukter till fullo 
värderar återanvändning, reparation, återvinning 
samt att mer hållbara material utvecklas och gagnas. 
Detta kommer att öka innovation och ge välstånd 
och mervärde i Europa. Plastföroreningarna kommer 
att ebba ut och dess negativa inverkan på våra liv 
och miljön kommer att sjunka. Genom att realisera 
dessa mål kommer strategin att bidra till att uppnå  
prioriteringen som kommissionen åsyftar för en 
energiförening med tidsenlig resurs-, energi- och kol-
dioxideffektiv ekonomi och gör ett påtagligt bidrag 
till att uppnå 2030-målen för en hållbar utveckling 
och Parisavtalet (ibid).

Enligt Klimchuk och Krasovec (2012) förekommer 
många definitioner av hållbarhet. Den vanligaste 
kommer från Brundtlandrapporten (Vår gemen-
samma framtid), publicerad 1987 av FN:s världskom-
mission om miljö och utveckling. Rapporten främjar 
en hållbar utveckling, vilket fyller dagens behov 
utan att riskera framtida generationers förmåga att 
mötas. Effekterna på människors hälsa bör under-
sökas, på samma sätt bör material och naturre-
surser i relation till dess hållbarhet granskas menar 
författarna. Ansträngningarna att överväga social 
rättvisa, ekonomin och miljön, definieras då som 
hållbarhet. Vidare menar rapporten, att för plane-
tens framtid är dessa faktorer avgörande (ibid). För 
att skapa innovativ hållbar förpackning, samarbetar 
strukturella ingenjörer och konstruktörer nära med 
materialtillverkare. Genom utvecklingen av åter-
vunnet papper, trä och träfria fibermassor fortsätter 
materialtekniken att utvecklas. För att stilla använd-
ningen av petroleumburen plast tillverkas bioplaster 

av potatis, majs, soja och andra förnybara grödor, 
vilka görs med kompostabla- och eller nedbrytbara 
egenskaper. Användningen av de naturresurser som 
krävs för produktspecifik förpackningsmaterial tar 
förpackningsdesignens hållbarhet hänsyn till.  Detta 
inkluderar produktion- och energiprocesser som 
används vid tillverkningen av material samt slut-
förandet av de strukturer och varor som är väsentliga 
för marknadsföring av konsumentprodukter. Vidare 
menar Klimchuk och Krasovec (2012) att ansvar 
som delas av kunden, konsumentproduktföretaget 
och materialtillverkaren är användningen av lämpad 
märkning, vilket meddelar att en produkt och/eller 
dess förpackning har producerats på ett hållbart sätt 
(ibid).

Grundaren till New Plastics Economy, Ellen 
MacArthur (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016) 
menar att plast har för närvarande blivit ett allmänt 
förekommande arbetsmaterial av den moderna 
ekonomin och kombinerar oöverträffad funktionella 
egenskaper i kombination av låg kostnad. Deras 
användning har ökat tjugo gånger under det senaste 
halvan av årtiondet och förväntas bli dubbelt igen 
under de närmaste 20 åren. Vidare menar MacAr-
thur (2016) att idag kommer nästan alla, överallt, 
varje dag i kontakt med plast - speciellt plastför-
packningar. Samtidigt som den ger många fördelar, 
har den nuvarande plastekonomin nackdelar, vilket 
dagligen tydliggörs. Efter en kort första användnings-
cykel förloras 95% av plastförpackningsmaterialets 
värde. Häpnadsväckande 32% av plastförpackningen 
frångår återvinningssystem, vilket genererar bety-
dande ekonomiska kostnader genom att minska pro-
duktiviteten hos vitala naturliga system såsom havet 
(ibid). New Plastics Economy erbjuder en ny vision, 
anpassad till principerna för den cirkulära ekonomin 
i utbyte mot att fånga dessa möjligheter. Med ett tyd-
ligt system och samarbetande tillvägagångssätt syftar 

New Plastics-ekonomin till att övervinna begräns-
ningarna i dagens fragmenterade initiativ. Genom att  
skapa en gemensam riktning, en våg av innovation 
och flytta plastvärdekedjan till en positiv spiral av 
värdeupptagning, skapas en starkare ekonomi och 
bringar bättre miljöutfall (ibid).

Bild:  https://stock.adobe.com
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3.1 Kvantitativ innehållsanalys – 

deskriptiv innehållsanalys 

För att söka svar på studiens frågeställning nummer 
ett “Hur mycket engångsartiklar i plast konsumeras 
inom regional sjukvård under ett år?”, användes en 
kvantitativ metod. En kvantitativ innehållsanalys 
valdes eftersom den kvantitativa innehållsanalysen är 
en erkänd metod när man vill göra ett större material 
tillgänglig för analys (Ekström & Larsson, 2010). 
Denna kvantitativa metod innehöll en deskriptiv 
innehållsanalys av ett urval engångsartiklar i plast 
som konsumerats inom regional sjukvård under 
2018. Att utföra en kvantitativ innehållsanalys syftar 
alltid enligt Ekström & Larsson att lyfta sig upp från 
det enskilda, med sikte på det generella. En väsentlig 
del, tillika förutsättning för utförandet av detta är 
ett systematiskt och formaliserat upplägg, för att på 
statiska grunder kunna dra generella slutsatser av 
resultaten. Vidare menar författarna att möjligheten 
till välgrundade jämförelser mellan exempelvis olika 
medier, innehållsteman, tidsperioder eller genrer 
ökar (ibid). Genom att använda en kvantitativ inne-

hållsanalys kunde en sammanställning göras över hur 
mycket engångsartiklar i plast som konsumerades 
under 2018 inom regional sjukvård.

3.1.1 Material och urval 

Utifrån beställningslistor från år 2018 av engångsar-
tiklar i plast som används i sjukvården har analysen 
gjorts på ett urval av dessa. Valet att studera endast 
vissa engångsartiklar, gjordes då dessa artiklar 
orsakar en stor miljö- och klimatpåverkan (Tillväx-
tverket,2018). Därför är det intressant att välja mate-
rialet utifrån beställningslistorna från sjukhusen. 
Fokus ligger på det samlade värdet som kunde 
utläsas från beställningslistorna. I boken “Metoder 
i kommunikationsvetenskap”, skriver Åsa Nilsson 
(forskare vid institutionen för journalistik, medier 
och kommunikation) att det förekommer olika typer 
av kvantitativa innehållsanalyser. Metoden som 
användes i denna analys kallas för deskriptiv inne-
hållsanalys, och är bra att använda sig av då man vill 
beskriva innehållet i sig, ett specifikt tema; sakfrågor, 
nationer, personer, organisationer etc (Ekström & 
Larsson, 2010), som är avsikten med denna analys.

3.1.2 Genomförande 

I steg ett i studien skickades ett mail ut till samt-
liga regioner, där de tillfrågades att delge data i 
form av inköpslista under 2018 på dessa produkter; 
kräkpåsar, plastbestick, urinstickor, plastmuggar, 
engångsförkläden i plast samt att det framkom i mailet 
att det var kvantiteten som var av intresse. Mailet 
sändes den 20/2-2019 och den 4/3-2019 stängdes 
svarsmöjligheterna för regionerna, för att därefter 
kunna analysera svaren. En lista på folkmängd i res-

pektive region hämtades från SCB:s (2019) hemsida. 
Listan låg till grund för att kunna räkna ut hur många 
av de ovan nämnda produkterna som användes per 
invånare och region. Kategorierna som räknades 
utifrån listorna var:
• Kräkpåsar
• Plastmuggar
• Plastbestick
• Förkläden

Produktartiklarna summerades för varje region under 
2018, vilket resulterade i en sammanställning i en 
tabell (se tabell 1-8 i resultatdelen, 4.1).

3.1.3 Metodproblem 

Totalt uteblev svaren från 5 regioner av urvalet, 
vilket innebär ett bortfall på 24%. Enligt Ekström & 
Larsson (2010) kan detta bortfall benämnas som ett 
externt bortfall. Vilket kan bero på att de tillfrågade 
respondenterna hade ointresse, ovilja, tidsbrist eller 
helt enkelt missat mailet som innehöll information 
till undersökningen. Inget påminnelse skickades ut 
i ett försök till att minimera bortfallet gjordes, detta 
på grund av tidsbrist. Reliabiliteten av undersök-
ningen blir dock god då svarsfrekvensen är högre än 
70% (ibid).

3.1.4 Validitet och reliabilitet 

Ekström & Larsson (2010) förklarar att det empiriska 
materialet måste vara giltigt och tillförlitligt, inom 
vetenskapen används då begreppen validitet och 
reliabilitet. Vidare definierar Esaiasson et al. (2017) 
begreppet validitet på tre sätt: 
1. Överensstämmelse mellan teoretisk definition 

och operationell indikator
2. Frånvaro av systematiska fel
3. Att vi mäter det vi påstår att vi mäter

Oftast används dessa tre definitioner synonymt. Vali-
diteten i denna undersökning kunde blivit högre om 
en påminnelse hade skickats ut till respondenterna. 
Eftersom mailet sändes ut till samtliga regioner i 
Sverige och utgick från studiens ena frågeställning, 
mäter den valda kvantitativa metoden det som stu-
dien har för avsikt att mäta. Att resultatet från bestä-
llningslistorna är sanningsenliga är stor, då siffrorna 
från dem är allmänna handlingar och därmed blir 
transparensen god.

3.2 Surveyundersökning 

För att söka svar på studiens andra frågeställning  
“Vilket förhållningssätt har ett urval undersköterskor 
till engångsartiklarna i plast inom regional sjukvård?”, 
användes en kvalitativ metod, i form av en surveyun-
dersökning. Inom samhällsvetenskaplig forskning 
är surveyundersökning en vanlig metod, menar 
professor Bengt Johansson (Ekström & Larsson, 
2010). Vidare beskriver Johansson (2010) att den 
bästa metoden en samhällsvetare har för att studera 
beteenden eller attityder hos en grupp människor 

som inte går att studera direkt, är i form av surveyun-
dersökningar. Med stöd av surveyundersökningen 
kunde de insamlade svaren mätas, för att presenteras 
i form av statistik. Enligt Backman (2008) är detta 
en grundläggande faktor då man observerar. Inom 
observation inkluderas frågeformulär, test, attityds-
kalor, intervjuer med mera (ibid).

3.2.1 Material och urval 

Urvalet begränsades till undersköterskor som arbetar 
som landstingsanställd inom region Västernorr-
land. Eftersom det oftast är undersköterskorna som 
beställer produkterna till de olika avdelningarna på 
sjukhusen, baserat på rapportförfattarens erfarenhet. 
Valet av region Västernorrland bygger på en bek-
vämlighetsteknik, vilket innebär av tids- och resur-
sskäl kan man behöva välja objekt på rimliga avstånd 
(Ekström & Larsson, 2010). Surveyundersökningens 
syfte kunde engagera respondenternas vilja att delta 
i undersökningen genom att deras medverkan skulle 
kunna bidra till att förbrukningen av naturresur-
serna minskas, på grund av cirkulär snarare än linjär 
ekonomi eftersträvas. Enligt professor Johansson 
(2010) kan lotterimetoden tillämpas, vilket är en 
metod som bygger på obundet slumpmässigt urval, 
ett sannolikhetsurval, vilket också var fallet här. 
Sannolikhetsurvalet grundar sig i att det är slumpen 
som avgör (ibid).

3.2.2 Genomförande  

Surveyundersökningen utformades med hjälp 
av Google Formulär, där programmet dessutom 
sammanställer de insamlade resultatet allt eftersom 
respondenterna svarar. Innehållet i surveyundersök-

ningen skapades utifrån teorierna och studiens andra 
frågeställning. Undersökningen innehöll 4 frågor, 
varav 3 frågor använde sig av flervalsalternativ och 
den sista frågan var ett fritextfält, där respondenten 
gavs möjlighet att utveckla egna svar (se bilaga 2), 
samtliga frågor var obligatoriska. Totalt svarade 3 
undersköterskor. Undersökningen mailades ut till 
Region Västernorrland 2019-03-01 och svarsmöjli-
gheten stängdes 2019-03-07 för att kunna sammans-
tälla resultat. Resultatet av undersökningen resulte-
rade i en sammanställning i form av diagram (se figur 
1-2 i resultatdelen, 4.2).

3.2.3 Metodproblem 

Då tidsskäl ägde rum, hade inte respondenterna 
särskild lång svarstid. Handläggningstiden av ärendet 
som skickades ut till Regionen låg på två dagar, vilket 
medförde att respondenterna endast hade tre dagar 
på sig att svara, därmed blev svarsfrekvensen låg. 
Av den anledningen sändes ingen påminnelse ut till 
respondenterna och validiteten blir därmed också 
låg. Ett annat metodproblem är att de tillfrågade res-
pondenterna var undersköterskor. Undersköterskor 
jobbar i skift och har inte tillgång till en personlig 
dator, vilket innebär att de eventuellt inte såg mailet. 
Problemet hade kunnat lösas om mer tid funnits att 
tillgå för undersökningen eller om surveyundersök-
ningen hade skickats ut tidigare.

3. Metod 

Sudien är uppbyggd i två steg. Steg ett är 
en kvantitativ innehållsanalys i form av en 

deskriptiv innehållsanalys, vilken följs av en 
kvalitativ surveyundersökning. Nedan följer en 
redogörelse av de valda metoderna, urval och 
material samt hur den faktiska insamlingen 

gått till.
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3.2.4 Validitet och reliabilitet 

Som tidigare nämnt förklarar Ekström & Larsson 
(2010) att det empiriska materialet måste vara giltigt 
och tillförlitligt. Validiteten i denna undersökning 
kunde blivit högre om enkäten hade skickats ut i 
ett tidigare stadium. Eftersom mailet sändes ut till 
behörig personal och utgick från studiens ena fråges-
tällning, mäter den valda kvantitativa metoden det 
som studien har för avsikt att mäta.

3.3 Visuell research 

Författaren Rose (2016) menar att i den ökande 
användningen av forskningsmetoder inom samhäll-
svetenskap används idag visuella material av något 
slag. Ibland för att utforska frågor om visualitet, dock 
oftare som ett sätt att utforska en aspekt av samhäll
slivet, exempelvis attityder till sjukdom (ibid). 
Både antropologi och mänsklig geografi har använt 
visuella bilder som forskningsverktyg så länge som 
de har varit etablerade som akademiska discipliner. 
Mestadels fotografier, diagram och film när det 
gäller antropologi och bilder, kartor samt diagram 
i geografi. Dessa visuella forskningsmetoder kan 
använda redan existerande bilder, exempelvis från 
massmedia likväl kan bilden skapas av forskaren eller 
av de personer som forskas på. Vid vissa tillfällen 
behandlas bilderna som forskningsdata som inte, 
eller bör inte reproduceras när forskningsresultat 
behandlats. I annat fall är det argumenterat att bilder 
är det enda sättet som resultaten kan överföras på 
och det finns samhällsvetenskapliga forskare som har 
filmer, webbsidor och foto-uppsatser, samt böcker 
och tidskriftsartiklar som en integrerad del av deras 
akademiska arbete (ibid).

4.1 Resultat av analys, kvantitativ 

innehållsanalys 

I det följande stycket följer resultatet av steg ett i stu-
dien som svarar på undersökningens första frågestä-
llning, “Hur mycket engångsartiklar i plast konsumeras 
inom regional sjukvård under ett år?”. 

I studien gjordes avgränsningen till att undersöka 
hur mycket engångsartiklar i plast som konsu-
merades under 2018 i Svensk regional sjukvård. 
Ytterligare en avgränsning gjordes i egenskap av urval 
på produkter: Kräkpåsar, engångsförkläden i plast, 
plastmuggar samt plastbestick. En kvantitativ inne-
hållsanalys gjordes där produkterna summerades och 
blev kategoriserade. Totalt identifierades 16 regioners 
konsumtion från urvalet av engångsartiklarna i plast 
(se tabell 1-4).

4. Resultat och analys 
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Tabell 1. Stapeldiagrammet visar en sammanställning av antal konsumerade kräkpåsar under 
2018 av det bearbetade materialet i den kvantitativa innehållsanalysen . Svaren uteblev från 

regionerna: Uppsala, Kalmar, Värmland, Dalarna samt Norrbotten.
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Tabell 2. Stapeldiagrammet visar en sammanställning av antal konsumerade förkläden under 
2018 av det bearbetade materialet i den kvantitativa innehållsanalysen. Svaren uteblev från regio-

nerna: Uppsala, Kalmar, Värmland, Dalarna samt Norrbotten.

Tabell 4. Stapeldiagrammet visar en sammanställning av antal konsumerade plastbestick under 
2018 av det bearbetade materialet i den kvantitativa innehållsanalysen. Svaren uteblev från regio-

nerna: Uppsala, Kalmar, Värmland, Dalarna samt Norrbotten. 

Tabell 3. Stapeldiagrammet visar en sammanställning av antal konsumerade plastmuggar under 
2018 av det bearbetade materialet i den kvantitativa innehållsanalysen. Svaren uteblev från regio-
nerna: Stockholm, Uppsala, Kalmar, Värmland, Dalarna samt Norrbotten. Region Gotland hade 
övergått till pappersmuggar, därav resulterade deras konsumtion av plastmuggar på 0. Noterbart 

är att Västra Götalandsregionen konsumerade 13 475 000 plastmuggar på ett år.

Resultaten kan tolkas i överensstämmelsen med 
EU-kommissionens plasstrategi (Brussels, 2016) där 
plasten anses vara ett existerande och nödvändigt 
material i vår vardag. Vidare kan tolkas att plast är ett 
vanligt förekommande arbetsmaterial, med egens-
kaper utöver det vanliga samtidigt som det har låga 
kostnader (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016). 

I variabeln Antal konsumerade produkter/ invånare i 
regionerna, i Sverige, 2018, kunde 16 regioner defi-
nieras (tabell 5-8). Det som analyserades var kvoten 
av antal konsumerade produkter/ invånare i respek-
tive region. Resultaten kan tolkas utifrån Lehmann 
et al. (2017) vilken menar att fossila bränslen och 
mineralråvaror extraheras i större utsträckning i 
takt med en ökad ekonomisk prestanda och global 
befolkningstillväxt. Därtill den höga levnadsstan-
darden som vi lever i och den ständiga tillgången på 
naturresurser.
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Tabell 5. Stapeldiagrammet visar en sammanställning av antal  
konsumerade kräkpåsar/invånare under 2018. Svaren uteblev från regionerna: 

Uppsala, Kalmar, Värmland, Dalarna samt Norrbotten. 

Tabell 6. Stapeldiagrammet visar en sammanställning av antal 
konsumerade förkläden/invånare under 2018. Svaren uteblev från regionerna: 

Uppsala, Kalmar, Värmland, Dalarna samt Norrbotten. 
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Tabell 7. Stapeldiagrammet visar en sammanställning av antal konsumerade 
muggar/invånare under 2018. Svaren uteblev från regionerna: 

Stockholm, Uppsala, Kalmar, Värmland, Dalarna samt Norrbotten. 

Tabell 8. Stapeldiagrammet visar en sammanställning av antal konsumerade 
bestick/invånare under 2018. Svaren uteblev från regionerna: 

Uppsala, Kalmar, Värmland, Dalarna samt Norrbotten. 
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4.2 Resultat av analys – 

Surveyundersökning 

Nedan följer resultatet av den kvalitativa undersök-
ningen i form av en Surveyundersökning. 
Undersökningen söker svar på studiens andra 
frågeställning, “Vilket förhållningssätt har ett urval 
undersköterskor till engångsartiklarna i plast 
inom regional sjukvård?”.

I studien gjordes avgränsningen till att fråga unders-
köterskor som är landstingsanställda 
i Region Västernorrland. En kvalitativ studie 
i form av en surveyundersökning skapades där 
respondenterna ombads svara på fyra frågor gällande 
konsumtion, visuell kommunikation och cirkulär 
ekonomi, kring engångsartiklarna i plast. 
Responsen blev tre svar (se figur 1-2).

Nej
Samtliga

Nej
2 personer

Ja
1 person

Figur 1. Cirkeldiagrammen visar en sammanställning 
av surveyundersökningens frågor i antal svarande personer.

Kommuniceras via produktblad
2 personer 

Kommuniceras på förpackningen
1 person

Figur 2. Cirkeldiagrammet visar en sammanställning av surveyundersökningens 
frågor i antal svarande personer samt sammanställning 

av kommentarerna från undersökningen.

Utifrån cirkeldiagrammen kan tolkas att inköparna 
inte har möjlighet att påverka sitt köp, därtill åter-
vinns inte produkterna. Med anledning av Luchs et 
al. (2015) som tidigare nämnts, har företag ofta en 
utmaning till hållbar konsumtion genom att främja 
uppfattningen och medvetenheten av de underlig-
gande sociala och miljömässiga frågorna. På samma 
sätt är CRSC en tydlig förespråkare av beteende. En 
positiv effekt på beteendet kännetecknas av ansvar 
för hållbar konsumtion och allmänna ställnings-
taganden mot hållbarhet. Nämligen att hållbar 
konsumtionsbeteende är troligast när konsumen-
terna har både ökad känsla av personligt ansvar samt 
positiva attityder mot hållbarhet (ibid). Vidare menar 
Lehmann et al. (2017) i sin tolkning om cirkulär eko-
nomi, där loop economy fokuserar på materialflöden 
och består av återanvändning, materialupparbetning 
samt reparation, varav materialåtervinning av hög 
kvalitet i EU och global återvinning är resultat av 
dessa, vilket i resultatet har låg förekomst. 

I den tredje frågeställningen (figur 2) av surveyun-
dersökningen kan tydas likt Bergström (2016) att 
visuell kommunikation kan verka ansvarsfullt där 
bild, form och färg i ett arrangemang blir avgörande 
faktorer i det övergripande arbetet för sändaren. I 
den sista frågeställningen av undersökningen,  där 
respondenterna själva hade möjlighet att motivera 
sina svar, kan Närperspektivet som Bergström (2016) 
belyser, engagera budbäraren vilket omfattar det 
visuella. Vilket i sin tur kan tydas viktigt i samman-
hanget, där det framkom missnöje från responden-
terna kring kommunikationen om produkterna. 
Vidare belyser författaren receptionsperspektiv, varpå 
den valda mottagaren verkar från sitt egna recep-
tionsperspektiv, där tolkning, upplevelse och per-
ception relaterar detta tillbaka till sändaren. Vidare 
kan tolkas, med stöd av Klimchuk och Krasovec 
(2012) att användningen av lämpad märkning, vilket 
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meddelar att en produkt och/eller dess förpackning 
har producerats på ett hållbart sätt, är ett ansvar 
som delas av materialtillverkaren, konsumentpro-
duktföretaget och kunden. Vidare utifrån respon-
denternas svar “Visuell info om produktion och hur 
mycket det påverkar miljön”, kan tolkas enligt Rose 
(2016) att kommunikationen kan uttryckas genom 
utarbetad retorik eller konst och vara medveten, 
samt att mening förmedlas av visuella bilder.

Bild:  https://stock.adobe.com
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4.3 Visuell research 

Bilden visar en typisk sjukhusavdelnings exponering 
av engångsartiklar i plast som används frekvent. 

En oanvänd engångskräkpåse i plast. Bilden visar ett exempel på vad engångs plastmuggarna används till. Engångs provurinrör, används till att lämna in urinprov på LAB-analys. 
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4.4 Sammanfattning resultat & analys 

Genom resultatet av den kvantitativa innehållsa-
nalysen kan frågeställningen “Hur mycket engångsar-
tiklar i plast konsumeras inom regional sjukvård under 
ett år?” besvaras. Det framkommer att det konsu-
meras stora kvantiteter av engångsartiklar i plast 
årligen inom regional sjukvård. Det framkommer 
även att ett fåtal regioner har frångått vissa artiklar i 
plast till ett mer hållbart alternativ. Gemensamt kan 
nämnas att det i princip konsumeras lika mycket 
engångsartiklar i plast inom regional sjukvård i hela 
landet. Plasten kan ses som ett nödvändigt mate-
rial, i överensstämmelsen med EU-kommissionens 
plasstrategi (Brussels, 2016). Vidare kan tolkas, i 
likhet med MacArthurs (2016) uppfattning att plast 
är ett vanligt förekommande arbetsmaterial, med 
egenskaper utöver det vanliga samtidigt som det har  
låga kostnader.

Utifrån resultatet av den kvalitativa surveyun-
dersökningen kan frågeställningen “Vilket förhåll-
ningssätt har ett urval undersköterskor till engångs-
artiklarna i plast inom regional sjukvård??” besvaras. 
Det framkommer att ingen av respondenterna har 
möjlighet att påverka inköpen av engångsartiklar, 
samt att få av produkterna återvinns eller inte alls. 
Engångsartiklarna kommuniceras visuellt antingen 
via produktblad eller på förpackningen. Av resul-
tatet framkommer att visuell information saknas till 
produkterna samt vilken miljöpåverkan dem har. 
Detta kan kopplas i enighet med författaren Rose 
(2016) uppfattning om att mening förmedlas av 
visuella bilder. Individen är omgiven av olika typer av 
visuell teknik, såsom fotografering och digital grafik, 
alla dessa typer av teknik och bilder skapar världen 
i visuella termer. De tolkar världen till en vision, där 

visionen är konstruerad; hur vi ser, hur vi kan, hur det 
är tillåtet att se (ibid).

5.1 Slutsats

Syftet med denna studie var att undersöka hur visuell 
kommunikation och cirkulär design kan bidra till 
hållbar konsumtion av engångsartiklar i plast inom 
sjukvården. Två frågeställningar följde under syftet 
och med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys och 
en surveyundersökning kunde dessa besvaras. För att 
besvara frågeställningen “Hur mycket engångsartiklar i 
plast konsumeras inom regional sjukvård under ett år?”, 
gjordes en kvantitativ studie genom att sammanställa 
data från beställningslistor från de olika regionerna. 
För att söka svar på den andra frågeställningen 
“Hur kan visuell kommunikation och cirkulär design 
bidra till minskad konsumtion av engångångsartiklar 
i plast?” gjordes en surveyundersökning, där svaren 
sammanställdes i ett cirkeldiagram. Utifrån resultatet 
av undersökningarna, vilken således besvarar syftet 
med studien framkom att engångsartiklarna sällan 
eller inte alls återvanns, att beställarna av engångs-
artiklarna inte kunde påverka inköpen samt att den 
visuella kommunikationen om produktens innehåll 
och hur den påverkar miljön hade kunnat förbättras. 
Detta stöds av vad Luchs et al. (2015) skriver, att all-
männa ställningstaganden mot hållbarhet kännetec-
knas av ansvar för hållbar konsumtion samt har en 
positiv effekt på beteendet. Det vill säga att hållbar 
konsumtionsbeteende är troligast när konsumen-
terna har både ökad känsla av personligt ansvar samt 
positiva attityder mot hållbarhet. Samt att större 
fokus bör läggas på ansvar både som något som ska 
åtgärdas vid kommunikationsinsatser och mark-
nadsföring. Det framkom även att stora kvantiteter 
engångsartiklar konsumerats per invånare och region 
oberoende av vart i landet man bor. Samt att ett fåtal 
regioner har frångått vissa artiklar i plast till förmån 

för ett mer hållbart alternativ. Detta stödjs av Brun-
dtlandrapporten, där rapporten främjar en hållbar 
utveckling. Vidare beskriver rapporten att material 
och naturresurser i relation till dess hållbarhet bör 
granskas eftersom dessa faktorer är avgörande för 
planetens framtid (Klimchuk & Krasovec, 2012).

5.2 Slutdiskussion

Något jag reflekterade över i den kvantitativa inne-
hållsanalysen var att Region Västra Götaland hade 
en märkbart större konsumtion av plastmuggar per 
invånare än de andra regionerna. Vad den bakomli-
ggande orsaken till ökningen beror på går inte att 
utläsa, men en teori är att dem använder plastmuggar 
till kaffemuggar och/eller vattenmuggar och därmed 
blir det en större konsumtion av dessa. Varför 
man skulle välja att använda engångsmuggar som 
kaffemuggar/vattenmuggar kan vara för att minimera 
disk eller ingen tillgång till kök (diskmöjligheter). 
En möjlig orsak är att plast är ett allmänt förekom-
mande arbetsmaterial av den moderna ekonomin 
och kombinerar oöverträffad funktionella egenskaper 
i kombination av låg kostnad (WORLD ECONOMIC 
FORUM, 2016).

Ett resultat som jag kunde utläsa var att res-
pondenterna uttryckte att visuell information om 
hållbarhet och miljöpåverkan saknas på engångs-
artiklarna. Orsaken till detta skulle kunna vara att 
återförsäljarna/tillverkarna inte bryr sig, eller har 
för dålig kunskap om ämnet. En annan orsak skulle 
kunna vara att utbudet är för stramt och att det inte 
finns några andra mer hållbara alternativ att tillgå. 
Vilket också Luchs et al. (2015) syftar till att främja 
uppfattningen och medvetenheten av de underlig-
gande sociala och miljömässiga frågorna.

Det finns idag forskning om plast och dess negativa 
påverkan på miljön. Jag ser dock att forskningen om 
plasten bör fortsätta i synnerhet om fossil plast som 
engångsartiklar. Vi blir dagligen utsatta av plastkon-
sumtionens negativa påverkan på jordklotet och jag 
anser att det är viktigt att öka allmänhetens vetskap 
om detta samt hur man ska förhålla sig till det. Som 
kommande mediekommunikatör finner jag det 
viktigt att ha kunskap kring ämnet då den visuella 
kommunikationen har en stor påverkan på samhä-
llet. Jag hoppas och tror att desto fler som forskar 
inom området plast och plastens påverkan på miljön 
kommer att bidra till att ämnet uppmärksammas och 
behandlas.

När studien nu är genomförd ser jag  att intervjuer 
med externa personer (utanför sjukhusområdet) 
hade kunnat bidra till att göra studien mer kvalitativ. 
Det hade varit intressant att be externa personer som 
till exempel arbetar med cirkulär ekonomi, fors-
kare på området eller någon från naturvårdsverket 
om deras åsikter kring ämnet. För att sedan kunna 
jämföra med svaren från studiens surveyundersök-
ning. Det är något som skulle kunna vara av värde för 
fortsatta studier i denna rapport. 

5. Slutsats och slutdiskussion
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7.1 Kodschema för deskriptiv 

innehållsanalys

7.1.1 Variabler

Variablel 1, Region.
Variabelvärden:
1. Region Stockholm
2. Region Uppsala
3. Region Sörmland
4. Region Östergötland
5. Region Jönköpings län
6. Region Kronoberg
7. Region Kalmar län
8. Region Gotland
9. Region Blekinge
10. Region Skåne
11. Region Halland
12. Västra Götalandsregionen
13. Region Värmland
14. Region Örebro län
15. Region Västmanland
16. Region Dalarna
17. Region Gävleborg
18. Region Västernorrland
19. Region Jämtland Härjedalen
20. Region Västerbotten
21. Region Norrbotten

Variabel 2, Produkter.
Variabelvärden:
1. Kräkpåsar
2. Plastmuggar
3. Plastbestick
4. Förkläden

Variabel 3, Antal invånare i regionerna, 
i Sverige, 2018.
Variabelvärden:
1. Region Stockholm
2. Region Uppsala
3. Region Sörmland
4. Region Östergötland
5. Region Jönköpings län
6. Region Kronoberg
7. Region Kalmar län
8. Region Gotland
9. Region Blekinge
10. Region Skåne
11. Region Halland
12. Västra Götalandsregionen
13. Region Värmland
14. Region Örebro län
15. Region Västmanland
16. Region Dalarna
17. Region Gävleborg
18. Region Västernorrland
19. Region Jämtland Härjedalen
20. Region Västerbotten
21. Region Norrbotten

Variabel 4, Antal konsumerade produkter/ 
invånare i regionerna, i Sverige, 2018.
Variabelvärden:
1. Region Stockholm
2. Region Uppsala
3. Region Sörmland
4. Region Östergötland
5. Region Jönköpings län
6. Region Kronoberg
7. Region Kalmar län
8. Region Gotland
9. Region Blekinge
10. Region Skåne
11. Region Halland
12. Västra Götalandsregionen
13. Region Värmland
14. Region Örebro län
15. Region Västmanland
16. Region Dalarna
17. Region Gävleborg
18. Region Västernorrland
19. Region Jämtland Härjedalen
20. Region Västerbotten
21. Region Norrbotten
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7.2 Surveyundersökning 

Enkät om engångsartiklar i plast: 
konsumtion, visuell kommunikation och 
cirkulär ekonomi.

Tack för att du deltar i min studie om konsumtion av 
engångsartiklar i plast inom regional sjukvård! 

Syftet är att undersöka hur visuell kommunikation 
och cirkulär design kan bidra till hållbar konsumtion 
av engångsartiklar i plast inom sjukvården. Din 
medverkan kan bidra till att förbrukningen av 
naturresurser minskar dramatiskt tack vare att de 
material vi använder cirkuleras på ett av fyra olika 
sätt; återanvändning, återställning, uppgradering eller 
återvinning. 

*Obligatorisk 

Har du möjlighet att påverka vilka engångsartiklar 
som ska köpas in (biobaserad plast eller 
fossilbaserad plast) ? *

Ja

Nej

Återvinns engångsartiklarna i plast? *

Ja

Nej

Med visuell kommunikation menas allt från trycksaker, 
broschyrer, böcker, tidningar, hemsidor, appar och 
liknande. Även illustrationer, förpackningsdesign och 
reklamkampanjer. Med andra ord, allting som kan 
kommuniceras genom det visuella.

På vilket sätt kommuniceras engångsartiklarna i 
plast, visuellt idag? *

Kommuniceras inte alls

Kommuniceras på förpackningen

Kommuniceras via produktblad

Övrigt   ______________________

Hur kan visuell kommunikation bidra till att köpa 
in mer hållbara engångsartiklar? *

Ditt svar   ______________________

Cirkulär ekonomi

Visuell kommunikation




