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Abstract 
 

The environmental focus within the odontological sector has up to this day first and foremost 

been on preventing poisonous outflow of heavy metals such as mercury, led and silver. 

Developing the work towards a more environmentally sound odontology acquires a more set 

focus on the great amounts of paper and plastic derived from products that are only used once 

and then thrown away. Other areas that could generate marked improvement is an upgrade to 

a more digitalized practice, both when it comes to technical aid such as X-ray equipment, and 

journaling. 

 
The aim of this paper is to examine the daily practice of Praktikertjänst odontology receptions to 

illuminate ways and inspire to green dentistry. An information folder towards odontology 

personnel will also be produced within the framework of this paper. 

 
Except a literature study, a field study of two odontology practices, a series of telephone 

interviews, a survey and a smaller investigation of Praktikertjänst Tandvårds suppliers have 

been conducted. Two small workshops were arranged to evaluate the information folder. 

 

The various surveys of this paper shows that the two most important aspects to take into 

account before starting an environmental project is that the workforce often has a low 

awareness and knowledge within the environmental area, but also the overall lack of time 

that is common within the sector. The lack of time results in the staff not having the time 

needed to investigate what changes would lead to an environmental improvement. Since this 

is a problem it is appropriate that information regarding major changes are produced centrally 

in the organization and distributed to the dental offices. Such information should be 

accessible, encouraging and progressive to have impact. Another difficulty is the somewhat 

common lack of funds to implement changes. This generates from the fact that the major part 

of the dental offices are run by one or two dentists and the offices therefore do not have the 

financial muscle necessary, for example to upgrade to digital X-ray. 

 

The most important factor behind every successful major change is that those who are 

involved are motivated. In general one can say that there are two types of motivation, internal 

and external, where the latter leads to the motivation disappearing as soon as the external 

driving forces are removed. The former however does not cease to exist since internal 

motivation is a result of changed values within the person.
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Sammanfattning 
 

Tandvårdens miljösatsningar har fram tills den senaste tiden enbart fokuserat på att förhindra 

utsläpp av miljöfarliga ämnen, särskilt metallerna kvicksilver, bly och silver. Att utveckla 

arbetet mot en miljövänligare tandvård innebär ett ökat fokus på de stora mängder 

engångsartiklar i plast och papper som används varje dag i verksamheten. Andra områden 

som skulle kunna generera en markant förbättring ur miljösynpunkt är ett byte till en mer 

digitaliserad praktik, både i fråga om tekniska hjälpmedel, såsom röntgenutrustning, och 

journalföring. 

 

 

Syftet med arbetet är att undersöka den dagliga verksamheten på Praktikertjänsts 

tandvårdsmottagningar för att sedan kunna belysa vägar och inspirera till grön tandvård. 

Inom ramen för arbetet kommer även en informationstext riktad mot tandvårdspersonal 

att tas fram. 

 

 

Förutom litteraturstudium har fältstudium av två tandvårdsmottagningar, en serie 

telefonintervjuer, en enkätundersökning samt en mindre undersökning riktad mot 

Praktikertjänst Tandvårds leverantörer gjorts. Två miniworkshopar anordnades för att 

utvärdera informationstexten. 

 

Arbetets resultat är följande. De viktigaste aspekterna att ta hänsyn till innan ett miljöarbete 

påbörjas är att personalen ofta har bristande kunskaper inom miljö- och hållbarhet, samt 

bristen på tid som är generell inom tandvården. Tidsbristen medför att tandvårdspersonalen 

själva inte har möjlighet att undersöka vilka förändringar som skulle leda till att mottagningen 

blev bättre ur miljöhänseende. Då tidsbrist är ett problem inom sektorn är det därför lämpligt 

att informationsmaterial tas fram centralt och distribueras till mottagningarna. Ett sådant 

informationsmaterial bör vara lättillgängligt, uppmuntrande och framåtsträvande för att vinna 

genomslagskraft. En ytterligare svårighet är att majoriteten av tandvårdsmottagningarna inom 

Praktikertjänstkoncernen drivs av endast en eller två tandläkare vilket gör att de inte alltid har 

de ekonomiska medel som krävs vid till exempel ett byte till digital röntgenutrustning. 

 

Den viktigaste faktorn bakom varje lyckat förändringsarbete är att de inblandade är 

motiverade. Generaliserat kan man säga att det finns två typer av motivation, intern och 

extern, där den senare leder till att motivationen försvinner så snart de yttre drivande 

faktorerna försvinner medan den förra ger ett långtgående driv då den bygger på att individens 

värderingar förändras.
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1. Inledning 
 

Grön tandvård är ett led i samhällets begynnande insikt om vilken stor negativ påverkan vi har 

på vår miljö. ”Green dentistry” är ett begrepp som ursprungligen härstammar från USA. Än så 

länge är det ett relativt okänt begrepp här i Europa även om en mindre internationell 

ungdomssatsning för tandläkarstudenter gjordes för några år sedan under namnet Green 

Dentistry (Green Dentistry, 2004). I Sverige är Folktandvården bland dem som kommit längst 

i sitt miljöarbete, de har en stor andel miljöcertifierade eller miljödiplomerade mottagningar. 

Inom den privata sektorn, vilken Praktikertjänst tillhör, är det en väldigt stor spridning mellan 

de olika enheterna i fråga om hur långt de kommit med sitt miljöarbete. 

 

Miljödebatten kring den odontologiska sektorn har framför allt handlat om hanteringen av 

kvicksilver vilket är förståeligt med tanke på vilket potent miljögift det är. Sveriges 

tandläkarmottagningar har länge legat i framkant med avseende på kvicksilveravskiljning. 

1980 blev det lag i Sverige på att alla nyetablerade tandläkarmottagningar skulle ha en 

amalgamavskiljare kopplad till tandläkarstolarna. År 1985 utvidgades lagen till att gälla alla 

tandläkarmottagningar. Av de första amalgamavskiljarna krävdes att de hade en 

avskiljningsgrad på minst 95 %. De som senare utvecklades och togs i bruk under 1990-talet 

har en avskiljningsgrad på över 99 % (Miljöförvaltningen, 2004). Med stöd i 3 §, den så 

kallade försiktighetsprincipen vilken är en av hänsynsreglerna i Miljöbalken, krävs idag att 

den andra generationens amalgamavskiljare används. De är även godkända enligt ISO- 

standard (Miljöförvaltningen, 2004). 

 

Fred och Ina Pockrass som startade Transcendentist, USA:s första uttalat gröna 

tandläkarmottagning, har fortsatt sitt arbete mot en grön tandvård och startat the Eco-dentistry 

association (EDA) som ger andra odontologiska mottagningar möjlighet att ta del av deras 

kunskap om grön tandvård. Fred och Ina Pockrass anger ”de fyra R:en” som grunden till en 

grön mottagning. De är Rethink, Reduce, Reuse och Recycle (Pockrass & Pockrass, 2009) 

vilket kan översättas till ungefär Tänk om, Reducera, Återanvänd och Återvinn. Dessa 

grundpelare är egentligen ingen nyhet, redan i slutet av nittiotalet lanserade amerikanska 

Environmental Protection Agency (EPA) en strategi för att alla, i alla tänkbara sammanhang 

skulle kunna ta sitt miljöansvar. EPA:s strategi bestod av ”de tre R:en”, Reduce, Reuse och 

Recycle (Anderson, 1999). Kanske är dock Rethink den avgörande grunden för allt 

miljöarbete- vi människor agerar ofta utifrån vana och för att kunna förändra vårt arbetssätt 

behövs att vi tar ett steg tillbaka och funderar på varför vi gör som vi gör. När vi då finner de 

förändringar som kan göras är det dags för de övriga tre ”R:en”.
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Dr. Farahani, en kanadensisk tandläkare med grön profil sammanställde 2007 tillsammans 

med Mittale Suchak en rapport om miljövänlig tandvård. Anledningen till att Dr. Farahani 

bestämde sig för att skriva rapporten var att när han skulle starta sin första mottagning, som 

han hade målsättningen att göra miljövänlig, upptäckte att det inte fanns någon litteratur på 

ämnet samt att mycket av den utrustning och de produkter man behöver i en mottagning inte 

fanns i uttalat miljövänliga alternativ. Rapporten är utformad som en jämförelse mellan 

vanliga odontologiska mottagningar och en grön mottagning. De upptäckter som Farahani och 
 

Suchak gjorde var bland annat att en uttalat grön mottagning sköts digitalt, både med 

avseende på journalsystem och på röntgen samt att de betydligt minskade sin användning av 

engångsartiklar (Farahani & Suchak, 2007). Rapporten av de tu är dock inte anpassad för de 

svenska omständigheterna varför detta arbete hoppas kunna fylla denna lucka något. 

Författarnas slutsatser bygger även på antagandet att tandläkarna har ett stort miljöintresse 

och är villiga att lägga stora resurser på att minska mottagningens miljöpåverkan. Detta är 

dock ofta inte fallet, detta examensarbetes empiriska undersökningar visar att 

medeltandläkaren är medveten om att tandläkarmottagningen medför en miljöbelastning men 

varken har kunskap eller intresse nog att genomföra en större förändring av mottagningen 

utan assistans. Av denna anledning har även motivationsprocesser och motivation till 

miljövänligt agerande behandlats i detta arbete. 

 

Traditionellt sett har man ansett att de enklaste sätten att få människor att bli motiverade till 

att anamma ett miljöbeteende är att informera dem om vilka konsekvenser deras handlande 

får, både om de väljer det nya beteendet eller fortsätter med sina gamla rutiner. Och att genom 

lagar och regler, med tillhörande hot om straff, eller belöningar, till exempel ökade statliga 

bidrag, öka människors benägenhet att handla på ”rätt” sätt. Det är dock inte så enkelt. Den 

metod till motivation som beskrivs ovan kallas för extern motivation. När människor blir 

motiverade genom hot om straff (t.ex. böter) eller möjlighet till belöning handlar det om just 

om extern motivation som även kallas yttre motivation. Extern motivation är inte långsiktig 

då motivationen försvinner så fort den yttre påverkan tas bort (Osbaldiston & Sheldon, 2003). 

Ett exempel på extern motivation för att gynna ett i grunden bra miljöbeteende är att 

befolkningen i Seoul, Sydkorea, hotas med höga böter om de inte källsorterar sina sopor. 

Detta är ett inledande försök i regeringens strävan efter ett samhälle som inte producerar 

avfall som behöver läggas på deponi med hittills gott resultat. Om regeringen skulle avsluta 

försöket och därmed hotet om bötesstraff försvinner skulle den stora majoriteten återgå till att 

hantera sitt avfall som tidigare. Senare forskning har visat att alternativet till extern
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motivation – intern eller inre motivation - däremot ger mer långsiktiga resultat då den utgår 

ifrån en inre vilja och lust till en viss handling. När man talar om inlärning brukar man säga 

att intern motivation, vilket i detta sammanhang motsvaras av en lust att lära, leder till 

djupinlärning medan extern motivation, vilket kan vara en önskan om höga betyg, leder till 

ytinlärning. När tentan väl är avklarad glömmer eleven snart en stor del av stoffet som 

pluggats in. 

 

1.1 Syfte 
 

En undersökning av den dagliga verksamheten på ett femtiotal tandläkarmottagningar, 

såväl material-, kemikalie- och energimässigt som i förfaringssätt, för att ta fram underlag 

för att på så sätt kunna belysa vägar och inspirera till en miljövänligare tandvård utifrån 

konceptet ”grön tandvård”. 

 

1.2 Mål 
 

Efter ett inledande fältstudium på en odontologisk mottagning samt studium av 

Praktikertjänsts miljöpolicy finnes att mottagningarna som tillhör Praktikertjänst har goda 

möjligheter att utveckla sin miljömedvetenhet och göra sin miljöpåverkan mindre. Målen med 

arbetet är därför: 

 

• Att göra en sammanställning av det som tidigare skrivits inom utvecklingsområdet 

grön tandvård, nationellt såväl som internationellt. 

• Att göra en beskrivning av hur Praktikertjänsts odontologiska verksamhet ser ut i 

dagsläget med avseende på rutiner, energi-, material- och kemikalieanvändning. 

• Att göra en analys av vilka förändringar av verksamheterna som kan göras för att 

minska deras negativa miljöpåverkan. 

• Att undersöka målgruppens beredskap till förändringar i mottagningens miljöarbete 

samt vad som påverkar människors motivation till miljövänligt agerande. 

• Att ur den insamlade informationen sålla ut vad som är lämpligt att ta med i en 

informationstext utifrån Praktikertjänsts behov och möjligheter. 

• Att ta fram en informationstext riktad mot tandvårdspersonal om hur en grön 

tandvårdsmottagning kan se ut och drivas med avseende på förfaringssätt, 

energihantering samt material- och kemikalieval.
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1.3 Frågeställningar 
 

Hur kan den dagliga verksamheten på tandläkarmottagningar inom koncernen Praktikertjänst 

utformas inom framförallt områdena rutiner, energihantering, material- och kemikalieval för 

att hitta de förfaringssätt som har en minsta möjliga påverkan på miljön. 

 

Samt: 
 

 

Hur ska en informationstext riktad mot personalen på nämnda mottagningar utformas för att 

motivera och inspirera personalen på mottagningarna till förändring av den egna 

verksamheten sett ur ett miljöperspektiv? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

• Arbetets fokus ligger enbart på de miljömässiga aspekterna vilket gör att ekonomiska-, 

arbetsmiljö- och andra tänkbara effekter inte primärt behandlas. 

•  De lokaler som inkluderas i studien är behandlingsrum, steril, väntrum, reception, WC 
 

och kontor. 
 

• Inga djupare analyser av produkttransporter kommer att göras då detta ligger utanför 

arbetets ram. Personalens resor till och från arbetet samt tjänsteresor kommer ej 

behandlas i arbetet. 

 

1.5 Metod 
 

Litteraturstudium 
 

 

Examensarbetet inleds med ett litteraturstudium av området grön tandvård, samt de delar som 

ingår däri. Litteraturstudiet övergår senare till det pedagogiska området och då med fokus på 

motivation, kommunikation och förändringsprocesser. Informationen söks på bibliotek, 

databaser och Google Scholar, där framförallt vetenskapliga artiklar visas. För sökningar på 

Internet och i databaser på till exempel bibliotek används framförallt sökorden; green 

dentistry, eco-friendly dentistry, miljö + tandvård, motivation, environmental motivation och 

LCA, ibland i kombination med andra ord för att ytterligare specificera sökningen. 

 

Fältstudium 
 

 

I ett tidigt skede av arbetet med examensarbetet görs en pilotstudie i form av ett studiebesök 

på en av Praktikertjänsts större tandläkarmottagningar i Stockholmsområdet, fortsättningsvis 

benämnd Mottagning A. Detta för att ge en inledande inblick i det dagliga arbetet, med 

särskild inriktning på miljöarbetet, på en odontologisk mottagning. Under besöket studeras
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personalens arbete, främst utanför behandlingsrummen för att undvika att störa patienterna. 

En grundlig undersökning av mottagningens olika rum görs varvid miljöaspekter beaktas. 

Personalen på mottagningen frågas ut om sina rutiner, sitt miljöarbete och hur de ser på sin 

miljöpåverkan. Ytterligare en empirisk studie av en tandläkarmottagning görs senare, på 

Mottagning B. Syftet med denna är att verifiera upptäckterna som gjordes vid pilotstudien 

samt att få en fördjupad bild av hur Praktikertjänsts tandvårdsverksamheter bedrivs ur 

miljösynpunkt och hur förändringar därav skulle kunna utföras för att ge bakgrund och 

förankring till de förslag på hur hela mottagningsverksamheten kan förändras för att minska 

sin miljöpåverkan. Mottagningen är av det lite mindre slaget med två behandlingsrum. Vid 

besöket ställs frågor om hur miljöarbetet bedrivs på mottagningen och om deras inställning till 

ett ökat miljöarbete samt vilka svårigheter de ser i att implementera en sådan förändring. 

 

Intervjuundersökning om informationstexter 
 

 

För att sammanställa åsikter och inställningar till informationstexter inför arbetet med 

informationstexten, tillfrågas sju personer som arbetar på en av Praktikertjänsts mottagningar 

om att medverka i en telefonintervju, i slutändan medverkar dock endast två av dessa (mer om 

anledningen till detta nedan). I urvalet inför intervjuerna eftersträvas en spridning mellan de 

olika yrkesgrupperna samt en blandning mellan män och kvinnor varför två 

verksamhetsansvariga och fem medarbetare väljs ut. Två av de tillfrågade arbetar på samma 

mottagning men i olika roller. De tillfrågade kontaktas via e-post och får ett informationsblad 

bifogat vid den första kontakten. Detta informationsblad berättar om examensarbetet och 

intervjuernas syfte. För att underlätta själva intervjuerna, som är tidsbestämda till ungefär 20 

minuter, finns där även sju frågor som personerna uppmanas fundera på inför den kommande 

intervjun och som sedan utgör basen för intervjuerna. Efter denna inledande kontakt avböjer 

mottagningen med två tillfrågade att medverka. Efter den första påminnelsen, som även den 

skickas ut via e-post en dryg vecka efter den inledande kontakten, hålls intervjuer med två 

personer, en tandsköterska och en assisterande tandläkare, båda kvinnor. En andra påminnelse 

skickas ut ytterligare en vecka senare till de återstående tre personerna, varvid en person 

avböjer att medverka. De två andra tillfrågade hör inte av sig. Ytterligare en vecka senare 

kontaktas de igen, denna gång med en mer personligt formulerad förfrågan. Några dagar 

senare, då ingen av de två hört av sig, tas beslutet att även inkludera personer från andra 

yrkesgrupper i undersökningen för att på så sätt få ett större material att beakta vid 

utformandet av informationstexten. Totalt intervjuas tio personer, med spridd ålder och 

yrkestillhörighet förutom de två från tandvården. Vid intervjuerna med de tio personerna
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anpassas frågorna till den nya målgruppen. Ytterligare en skillnad är att de tio inte har lika 

lång tid att förbereda sig inför att besvara frågorna då samtalet hålls i direkt anknytning till att 

de blivit tillfrågade om medverkan samt fått ett utskrivet papper med de fem frågorna.  Denna 

kortare betänketid kan medföra att vissa svar blir ”grundare” än om den svarande haft längre 

tid att tänka efter. 

 

Enkätundersökning bland Praktikertjänst Tandvårds leverantörer 
 

 

Tre av Praktikertjänst Tandvårds totalt 20 leverantörer kontaktas via e-post i syfte att 

undersöka hur de ser på Praktikertjänst Tandvårds miljöarbete och inställning till 

miljöpåverkan vid upphandling och inköp. Detta anses intressant att undersöka då det genom 

en tredje parts åsikter ger en fördjupad bild av företaget och dess miljösyn. Leverantörerna 

väljs ut på måfå ur listan med leverantörer som är inkluderad i centralupphandlingskatalogen. 

Vid kontakten med leverantörerna framhålls starkt att undersökningen är konfidentiell. Att 

kontakten med leverantörerna sker via e-post anses lämpligt då det ger den svarande (ofta 

kvalitets och miljöansvarig på företaget i fråga) möjlighet att förbereda sina svar samt 

eventuellt tid att diskutera företagets medverkan och svar med den som sköter kontakten med 

Praktikertjänst. För att säkerställa konfidentialiteten men ändå göra det enkelt att särskilja 

leverantörerna benämns de i texten som Leverantör A, Leverantör B och Leverantör C. 

Leverantör C väljer att inte medverka och ingår därför ej i undersökningen. 

 

Enkätundersökning om mottagningars miljörutiner och intresse för miljöarbete 
 

 

En enkät (Bilaga A) konstrueras med avsikt att mäta hur ett slumpmässigt urval av 
 

Praktikertjänst AB:s mottagningars verksamhet bedrivs på ett antal punkter samt att 
 

undersöka vilket intresse för miljöarbete som finns på mottagningarna och för att få en bild av 

de verksamhetsansvarigas syn på sitt och andra mottagningars miljöarbete. För att minska 

tiden det tar att svara på enkäten samt att få mätbara resultat är de nitton frågorna i hög grad 

konstruerade som flervalsfrågor. Det finns även förhoppningar om att detta skall öka 

svarsfrekvensen. I enlighet med Munn och Drever (1999) används ett lättförståeligt språk och 

frågorna konstrueras så att de inte blir tvetydliga eller svåra att besvara. Vid konstruktionen 

strävas även efter att undvika värdeladdade ord i så hög grad som det är möjligt. Information 

om den svarande har ej efterfrågats i enkäten då detta inte anses vara relevant då det 

framförallt är mottagningen som studeras. De frågor som undersöker hur mottagningarna 

drivs ur miljösynpunkt väljs utifrån punkter som i litteratur (se bl.a. Farahani & Suchak, 2007)
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och empiri visat sig vara sådana som är möjliga att förändra men som ofta sköts på ett icke 

miljömedvetet sätt. Enkäten skickas till 100 av Praktikertjänsts 1229 verksamhetsansvariga. 

För att få ett representativt urval utan bias (snedvridning) vid denna typ av undersökning 

anser Munn och Drever (1999) att slumpvis provtagning skall användas varför de 100 är 

slumpvis utvalda utifrån nummer valda av en slumpvalsgenerator. Enkäten distribueras av 

praktiska och ekonomiska skäl via e-post.  Enkäten ligger på en internetsida, Google docs, 

som även tillhandahåller verktyg för sammanställningen av enkäten. Detta ansågs vara det 

bästa alternativet utifrån de tidsmässiga och ekonomiska ramar som arbetet måste hålla sig 

inom. Sammanställningen av listan med verksamhetsansvariga utifrån Praktikertjänsts databas 

görs med uppfattningen att varje mottagning har maximalt endast en verksamhetsansvarig. 

Detta visar sig dock inte vara fallet vilket upptäcks då en person som mottagit enkäten 

meddelar att han inte längre är kliniskt verksam och borde därför inte ha varit med bland de 

1229 verksamhetsansvariga. Det finns även en risk att vissa mottagningar har mer än en 

verksamhetsansvarig på grund av att mottagningen arbetar i team vilket heller inte var känt då 

urvalet gjordes. De beräkningar som sedan görs baseras på en urvalsgrupp om 99 personer 

och totalt 1228 verksamhetsansvariga. 
 

 

Sju dagar efter det ursprungliga utskicket sänds en första påminnelse till alla tillfrågade, sedan 

sänds ytterligare två påminnelser ut med en veckas mellanrum. I boken Låt oss göra en enkät 

(Trost, 1986) låter författaren, tillika enkätutformaren, sina påminnelser använda ett mer och 

mer personligt tilltal varför jag har valt att göra detsamma. Syftet med detta är att den 

svarande skall känna sympati med personen som genomför undersökningen samt 

undersökningen själv. Personer som meddelar att de ej vill medverka i undersökningen 

inkluderas ej i eventuella efterföljande påminnelser. Sammanlagt 52 personer svarar på 

enkäten vilket ger en svarsfrekvens på ca 52,5 %. 

 

Utvärdering av informationstexten i miniworkshopformat 
 

 

Med syfte att utvärdera ett första utkast av informationstexten samt att undersöka målgruppens 

förhållningssätt till förändringar och få en ytterligt fördjupad bild av dess miljöintresse hålls 

två miniworkshops med personal på två olika mottagningar. Mottagningarna rekommenderas 

av Praktikertjänsts verksamhetsrådgivare då det ses som troligt att de är intresserade då de 

anses vara framåt, engagerade, nyfikna och positiva. Vid beskrivningen av workshoparna 

under Resultat betecknas mottagningarna som Mottagning C och Mottagning D. För att 

ytterligare säkerställa anonymiteten för de deltagande används inga
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namn. Verksamhetsansvariga kontaktas sedan via e-post med information om examensarbetet 

och workshopen. Workshoparna behandlar informationstextens innehåll och upplägg, dess 

frågor samt ifall den har möjlighet att uppnå det önskade resultatet (inspirerande och 

upplysande). Dessutom ställs frågor om medarbetarnas syn på förändring, vad som skulle vara 

problematiskt vid en uppstart av ett miljöarbete och hur de idag bedriver sin mottagning ur ett 

miljöperspektiv. Vid miniworkshoparna används vad Holstein och Gubrium (1995) kallar en 

aktiv intervjuguide vilket är i förhand sammanställda frågor. Till skillnad från i många 

klassiska intervjusituationer används frågorna i den omfattning intervjuaren anser det lämpligt 

sett utifrån intervjusituationen och hur denna utvecklas under samtalets gång. Aktiva 

intervjuer är mer dynamiska än klassiska intervjuer då de accepterar intervjuarens delaktighet i 

skapandet av sammanhanget och den kunskap som uppenbaras i samspelet mellan den 

intervjuade och intervjuaren. Holstein och Gubrium (1995) menar vidare att workshopar, eller 

fokusgrupper som de kallar dem, ytterligare kan öka det vetande som framkommer vid 

intervjun genom interaktionen mellan de intervjuade. Givandet och tagandet i gruppintervjuer 

gör att de deltagande konkretiserar känslor och åsikter samt i vissa fall även förändrar sina 

åsikter beroende på vad de andra i gruppen uttrycker. I sammanhanget grön tandvård är det 

mycket intressant att se hur tandläkarteamen interagerar med varandra just vad det gäller 

miljötänkande och miljöagerande varför Holsteins och Gubriums modell anses vara ett 

lämpligt val. 
 

 

På grund av den tid som personalen behövde avsätta till workshopen anses det mest praktiskt 

att mottagningarna ej delas upp i mindre grupper och att workshopen hålls på mottagningen i 

fråga. I samband med workshoparna görs en mindre empirisk undersökning av 

mottagningarna för att ge en fördjupad bild av hur verksamheterna bedrivs ur miljösynpunkt 

och dessutom för att ge en djupare förståelse för resultatet av workshoparna. Som 

datainsamlingsmetod på workshoparna används samtal. Samtalen på workshoparna tas upp 

med en ljudbandspelare. Då ingen mer djupgående analys ska göras av samtalen på 

workshoparna anses det inte nödvändigt att renskriva ljudinspelningarna. Efter flera 

genomlyssningar antecknas huvuddragen av workshopen. Resultatet analyseras för att sedan 

användas i utformningen av den slutgiltiga informationstexten. 

 

Blockschema över metoddelen 
 

 

I schema 1 framgår de olika metoddelar som ingått i den undersökande delen av arbetet. De 

fem delarna är förlagda i tre nivåer vilka symboliserar den ordning som arbetet med



15  

respektive metoddel inletts. Notera dock att de ej strikt avslutats i denna ordning. Det beror på 

att de olika delarna väckt frågor och gett lärdomar som påverkat andra metoddelar. Till 

exempel väckte telefonintervjuerna nya frågor som inkluderades i litteraturstudiet. 

 
 

Litteraturstudium 
 

• Tandvårdens 

miljöpåverkan 

•  Motivation 

•  Miljövänligt agerande 

 

 

 

Fältstudium 
 

•   Fältstudie 1 – Mottagning A 

•   Fältstudie 2 – Mottagning B

 
 
 
 

Enkätundersökning 
 

• Undersökning bland 

mottagningsansvariga (99 st) 

Telefonintervjuer 
 

•   Två anställda vid PTJ 

•   Tio från annan yrkesgrupp

 
 
 
 
 

 

Leverantörsundersökning 
 

•   Leverantör A och B 

Miniworkshops om informationstext 
 

•   Mottagning C (med tre pers.) 

•   Mottagning D (med tio pers.)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema 1: Blockschema över 

undersökningens olika metoddelar.
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2. Praktikertjänst Tandvård 
 

Praktikertjänst affärsområde tandvård (Praktikertjänst Tandvård) är Sveriges största privata 

tandvårdsaktör med en omsättning under 2012 på drygt fyra och en halv miljarder kronor. 

Praktikertjänst har omkring 1250 tandläkare på ungefär 900 mottagningar samt 50 

tandtekniska laboratorier. Antalet anställda är ungefär 4900 (Praktikertjänst, 2014). Ungefär 

75 % av Praktikertjänsts mottagningar med heltidsarbetande tandläkare
1 

består av ett eller två 
 

mottagningsrum. Majoriteten av praktikertjänsts mottagningar är alltså av det mindre slaget. 

Praktikertjänst drivs med en producentkooperativ ram där ägarna, de verksamhetsansvariga, 

är de som arbetar på mottagningarna och driver de enskilda mottagningarna. Det innebär att 

Praktikertjänst står för investeringar, sköter den största administrativa delen och äger all 

utrustning. Verksamhetsansvarig och övrig personal på mottagningen är anställda av 

Praktikertjänst och får en lön som baseras på mottagningens lönsamhet. Den största 

tandvårdsaktören i Sverige är Folktandvården som behandlar ca 95-98 % av alla Sveriges barn 

och ungefär 40 % av alla vuxna. Många av Folktandvårdens tandvårdsmottagningar är 

miljöcertifierade enligt ISO 14001 standard och ytterligare många är miljödiplomerade enligt 

Folktandvårdens egen standard. En så stor aktör har lättare att driva sitt miljöarbete då det i 

praktiken innebär att de enskilda medarbetarna behöver ta mindre ansvar för förändringen och 

dra ett mindre lass för att uppnå samma resultat. Inom Praktikertjänst ser man de 

mottagningsansvariga som entreprenörer vilket bland annat leder till att mottagningarna har 

stort självbestämmande. 

 

Praktikertjänsts inköpsavdelning förhandlar varje år med leverantörer av odontologiska 

produkter och får i kraft av att vara ett stort företag förnämliga rabatter som mottagningarna 

gynnas av. Under upphandlingsprocessen efterfrågas ifall leverantören är miljöcertifierad, 

vilket anses vara positivt, men i dagsläget förs ingen typ av statistik på leverantörers 

miljöcertifieringar. En miljöcertifiering ger idag ingen konkurrensmässig fördel för företagen 

som förhandlar med Praktikertjänst. Leverantörernas produkter samlas sedan i en 

beställningskatalog som delas ut till mottagningarna och finns tillgänglig i en webshop på 

Intranätet där det även är möjligt att göra sina beställningar. I dagsläget finns ingen märkning 

eller liknande som visar vilka produkter som har en miljömärkning eller som är mer 

miljövänliga än de andra alternativen. Detta försvårar förmodligen mottagningarnas möjlighet 

att beställa mer miljöriktiga varor då det skulle kräva mer tid och arbete från deras sida. 

 
 

1
Heltid motsvaras i detta sammanhang av minst 30 h/vecka.
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Mottagningarna väljer dock helt själva om de vill beställa produkter av de leverantörer som 

Praktikertjänst har ett avtal med eller av en annan leverantör. Praktikertjänst affärsområde 

tandvård är inte miljöcertifierat utan arbetar i dagsläget utifrån sin miljöpolicy, det finns dock 

ett fåtal mottagningar som på eget initiativ blivit ISO 14001 certifierade. Idag finns heller 

ingen utfasningslista framtagen för mottagningarna som överskrider de ämnen som enligt lag 

ska fasas ut. 

 

De flesta verksamhetsansvariga hyr mottagningens lokaler av en privat hyresvärd vilket ofta 

medför att de själva tecknar elavtal. Upphandling av elleverantör sker även centralt men 

precis som med övriga produkter står det de verksamhetsansvariga fritt att välja leverantör. 

Från och med våren 2010 är det centrala elavtalet på förnyelsebart producerad el. En annan 

konsekvens av att många mottagningar hyr sina lokaler är att hyresvärden inte alltid 

tillhandahåller möjligheter att källsortera praktikens avfall. 

 

 
3. Lagstiftning som reglerar tandvården 

 

Det är framförallt nedanstående två lagtexter som reglerar tandvårdspraktiken i Sverige. 
 

3.1 Tandvårdslagen 
 

All tandvård i Sverige regleras av Tandvårdslagen (1985:125). Syftet med denna är att 

säkerställa kvaliteten på den tandvård som erbjuds den svenska befolkningen och att se till att 

hela befolkningen erbjuds tandvård på lika villkor. 

 

3.2 Miljöbalken 
 

Miljöbalken är den lag som reglerar hur vi i Sverige får agera i förhållande till miljön och 

påverkar på så sätt hur tandvårdsmottagningar kan och bör drivas. Miljöbalkens paragrafer är 

inte lika explicita som de vi kan finna i många andra lagtexter och det beror på 

miljöförstöringens komplexa natur (Söderholm, 2008). Syftet med miljöbalken är att främja 

en hållbar utveckling så att vi, men även kommande generationer ska få leva i en ren miljö 

(Naturvårdsverket, 2008b). Miljöbalken är därför formulerad på ett positivt sätt och inte med 

de vanligare negativa, formuleringarna. Paragraferna uppmanar alltså till vissa handlingar 

snarare än att förbjuda andra. 

 

Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken och gäller alla i Sverige, företag såväl som 

privatpersoner. Hänsynsreglerna är i den första delen av Miljöbalken, i kapitel 2. Deras syfte 

är framförallt att förebygga negativa effekter på miljön och att öka miljöhänsynen i olika
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sammanhang. Nedan återfinns några paragrafer ur hänsynsreglerna som anses vara särskilt 

relevanta för miljöutvecklingen av tandvården. 

 

2§ Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa 
 

sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning 

för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

 

4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika 

att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras 

medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter 

eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor 

som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. 

 

5§ Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och 

energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall 

förnybara energikällor användas. 

 

 
4. Tandvårdens påverkan på miljön 

 

Som tidigare nämnts har inte tandvården i Sverige en lika stor miljöpåverkan som i många 

andra länder och det är mycket på grund av vårt tidiga och omfattande arbete mot att släppa ut 

kvicksilver i naturen. Tyvärr är det dock så att kvicksilver inte är det enda miljöskadliga 

ämnet som figurerar inom tandvården. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste 

källorna till miljöförstöring inom den odontologiska sektorn. Punkterna nedan är utvalda 

utifrån litteratur och den empiriska pilotstudie som genomfördes i arbetets startfas. 

Beskrivningen är i stort generell för tandvården i Sverige men där Praktikertjänst särskiljer sig 

från mängden är det noterat. 

 

4.1 Miljöfarliga ämnen 
 

Kvicksilver 
 

 

Amalgam är en legering som innehåller upp till 50 vikt% kvicksilver. Kvicksilvret är blandat 

med en alloy som innehåller ca 70 % silver, 25 % tenn samt sex procent koppar och upp till 

två procent zink. Legeringen består av ungefär lika viktsdelar kvicksilver och alloy. De typer 

av amalgam som producerats på nyare tid innehåller oftast större andel koppar, ibland upp till 

så mycket som 30 %. Amalgam är ett stabilt material men det ger ändå ifrån sig små mängder 

kvicksilver och man har i flera undersökningar kunnat påvisa ett samband mellan antalet
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amalgamfyllningar och mängden kvicksilver i en person (Socialstyrelsen, 1991). Ingen 

korrelation mellan amalgam och giftverkan hos människor har dock kunnat påvisas (Hiltz, 

2007). 

 

Kvicksilver är ett bioackumulerbart ämne som har visats vara toxiskt för djur, människor och 

växter (Hiltz, 2007). Att ett ämne är bioackumulerbart betyder att det ansamlas i miljön eller i 

biologisk vävnad. Kvicksilvret i amalgam föreligger i en inorganisk form vilket är mindre 

toxiskt än metalliskt- och organiskt kvicksilver. Tyvärr är det endast en del av kvicksilvret 

som fångas upp av vattenreningsverken. Då det inorganiska kvicksilvret passerat 

reningsverket och sedan fortsätter ut i Östersjön eller läggs på våra åkrar i näringsrikt slam så 

kommer det i kontakt med mikroorganismer som omvandlar kvicksilvret till metylkvicksilver, 

en organisk form. Organiskt kvicksilver är mycket giftigt, särskilt metylkvicksilver som har 

stor påvisad gifteffekt hos människan och miljön (Miljöförvaltningen, 2004). 

Metylkvicksilver som intas via föda, till exempel genom fisk vilket är den huvudsakliga 
 

källan för människor, absorberas i hög utsträckning i mag-tarmkanalen. Detta gör att djurarter 

vars huvudsakliga föda är fisk ligger i riskzonen för att utveckla någon av de skador som kan 

uppkomma vid kvicksilverförgiftning, exempel på dessa är skador på centrala nervsystemet, 

det endokrina systemet och fosterskador (Naturvårdsverket, 2011). 

 

Sedan den första juni 2009 används amalgam endast i undantagsfall som tandfyllnadsmedel 

vilket gör att mängden kvicksilver på tandläkarmottagningarna minskat drastiskt de senaste 

åren. Idag är det framförallt då gamla lagningar borras ut som kvicksilver hanteras. För att 

amalgamkontaminerad utrustning ska kunna rengöras skall det finnas en vask eller 

motsvarande ansluten till en amalgamavskiljare. Detta slogs fast 1998 i en dom i 

Koncessionsnämnden för miljöskydd (Miljöförvaltningen, 2004). Det kan tyckas vara mycket 

små mängder kvicksilver som undviker insamling i de fall då en vask med tillhörande 

amalgamavskiljare används för rengöring av kontaminerade instrument, men faktum är att de 

samlade mängderna blir substantiella. I Göteborg har samtliga odontologiska mottagningar 

installerat en amalgamavskiljare till vasken vilket medförde att mängden kvicksilver i 

reningsverkets rötslam minskade med 40 % de efterföljande åren. I Stockholm minskade 

mängden kvicksilver i rötslammet bara med tio procent under samma tidsperiod 

(Miljöförvaltningen, 2004). Kvicksilvrets användning inom tandvården utgör mindre än tre 

procent än den totala användningen i de industrialiserade länderna (Akpata, 2000). Men trots 

det finns det stora mängder kvicksilver lagrat i Sverige i de amalgamfyllningar Sveriges 

befolkning bär runt på. Naturvårdsverket uppskattade 1993 mängden kvicksilver i folks tänder 



23  

till 40-60 ton (Kemikalieinspektionen, 2004). Under sextiotalet användes mycket stora 

mängder amalgam inom tandvården men sedan dess har det stadigt minskat fram till förbudet 

sommaren 2009. I och med föryngringen av befolkningen har även mängden kvicksilver i 

befolkningens tänder minskat och 2001 uppskattades mängden till ca 40 ton för hela landet. I 

Stockholm minskade mängden kvicksilver i befolkningens tänder från strax under fem ton 

1995 till knappt tre och ett halvt ton 2001 (Kemikalieinspektionen, 2004). 
 

 

Silver och bly 
 

 

Traditionell röntgenutrustning har två medföljande potentiella miljöproblem, det ena är silver, 

det andra är bly. Silver är ett miljöskadligt ämne som finns i framkallnings- och fixervätskor 

till traditionell röntgen. Eftersom både silver och bly, precis som kvicksilver, är grundämnen 

är de inte nedbrytbara utan de kan endast ändra kemisk form. Det medför att de ansamlas om 

de släpps ut i en biosfär. I jonform är silver akut toxiskt för vattenlevande organismer vid så 

låga halter som 1,5 µg per liter. Undersökningar har visat att silver kan vara både 

bioackumulerbart och biotillgängligt. Att ett ämne är biotillgängligt innebär att det kan tas 

upp av levande organismer (Kemikalieinspektionen, 2009).  

 

Bly finns som ett skikt på röntgenfilmerna och i strålskyddsskragen. Bly har toxisk effekt på 

människan och exponering kan ge skador på nervsystemet, försämrad intellektuell 

prestationsförmåga, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar (Kemikalieinspektionen, 2006). 

Bly ansamlas främst i benvävnad men även i levern. I miljön är bly till största delen hårt 

bundet till organiskt material eller till oorganiska partiklar (Naturvårdsverket, 2008a). 

 

Enligt en uppskattning av Jan Hagberg, inköpschef på Praktikertjänst, har ungefär hälften av 

koncernens tandvårdsmottagningar bytt till digital röntgen. Detta är dock en osäker källa och 

andelen kan vara högre eller lägre. Som jämförelse hade endast sexton procent av 

tandvårdsmottagningarna i landstingets region Västra Götaland digital röntgen året 2008 

(Västra Götalandregionen, 2008). 

 

Lustgas 
 

 

I tandvården används även lustgas i viss utsträckning. Lustgas har sövande och 

smärtlindrande effekt och används framförallt av tandhygienister till patienter som har 

tandläkarskräck. Lustgas, dikväveoxid, är en stark växthusgas som förutom att bidra till den 

globala uppvärmningen även bryter ned ozonlagret (Malmborg, 2009). Den största delen, ca 
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75 %, av den lustgas som släpps ut i atmosfären kommer från djurhållning och jordbruk. 

Enligt Rummukainen, klimatforskare på SMHI, är sjukvårdens utsläpp närmast obetydliga i 

sammanhanget (Malmborg, 2009). Stockholms läns landsting menar att sjukvården skall ta 

sitt ansvar varför destruktionsapparatur har installerats på länets största sjukhus. De har 

dock gjort bedömningen att tandvårdens utsläpp är så små och oregelbundna att den stora 

ekonomiska kostnaden för lustgasdestruatorer ej är rimlig. I ljuset av detta och vetskapen 

om att ungefär 75 % av Praktikertjänsts tandläkarmottagningar endast består av ett eller två 

behandlingsrum anses lustgasdestruktion ej vara lämpligt för Praktikertjänst. 

 

Övriga kemikalier 
 

 

Kemikaliers miljöpåverkan beror på om de är giftiga, svårnedbrytbara och bioackumulerbara. 

Inom tandvården används kemikalier ur flera olika grupper såsom exempelvis 

tandfyllnadsmassor i kompositplaster, desinficeringsmedel och städkemikalier. Exempel på 

sådana kemikalier är hydrokinon, triklosan, bisfenol-A, zinkoxid och klorhexidin. Beroende 

på vilken typ av arbeten tandläkarna på en mottagning utför kommer också kemikalierna att 

variera. Dessutom föredrar tandläkare och hygienister vissa produkter framför andra vilket 

ytterligare ökar spridningen. Kompositplasternas miljöpåverkan är ännu inte helt känd men 

det tas för troligt att de har en mycket liten miljöpåverkan efter att de är uthärdade (Region 

Skåne, 2005). 

 

Farligt avfall 
 

 

Till farligt avfall räknas föremål, ämnen och substanser som har egenskaper som är farliga för 

hälsan eller miljön. Exempel är smittförande avfall, använda framkallningsvätskor till 

röntgenutrustning och utdragna tänder med amalgamfyllning (Miljöförvaltningen, 2004). 

Vanligast är att tandläkarmottagningarna anlitar en firma, till exempel Stena Miljö som 

Praktikertjänst har avtal med, att hämta och hantera det farliga avfallet. Det är mycket viktigt 

att man på mottagningarna inte blandar olika typer av farligt avfall för att möjliggöra ett 

effektivt omhändertagande. 

 

4.2 Allmänt avfall 
 

IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) uttrycker att ett av de steg vi måste ta för 

att minska vår miljöpåverkan är att minska användningen av jungfrumaterial och istället i 

högre utsträckning använda oss av återvunnet material. För att på så sätt minska den totala 

avfallsmängden. Tandvården har, precis som så gott som alla företag, en stor 

pappershantering. Patientregister och så vidare skrivs ofta ut och sparas i arkiv istället för att 
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använda datorernas möjlighet till digitala arkiv vilka också sparar tid och plats. Lagstiftningen 

är sådan att tandvården måste spara patientjournaler i minst tio år, och längre om personen 

alltjämt är patient på mottagningen. Många remisser och andra dokument skickas till 

mottagningen brevledes istället för digitalt. Många av Praktikertjänsts tandvårdsmottagningar 

använder sig dock av ett helt digitaliserat journalsystem. Patienterna har rätt till ett utskrivet 

undersökningsprotokoll efter besöket. Tandläkare som tillfrågats menar dock att de flesta 

patienter inte vill ha protokollet men att det är lagstadgat att patienten ska få ett sådant och den 

pappersmängd som därigenom används går därför inte att undvika. Studiebesöken som 

genomförts visade att tandvården använder sig av stora mängder engångsartiklar. Många av 

dessa är dessutom, av sterilitetsskäl, inpackade i en plast- och pappersförpackning. Även andra 

instrument som återanvänds packas efter steriliseringen in i skyddande förpackningar för att 

bevara renheten. I USA använder tandläkarna 1,7 miljarder sådana skyddsförpackningar 

årligen och nästan alla hamnar i deponier (Pockrass & Pockrass, 2009). 

Skyddsförpackningarna går dock att återvinna om de först separeras i en pappersdel och en 

plastdel, en möjlighet som studiebesöken visat används sparsamt. Att det är på det sättet beror 

förmodligen på den extra tidsåtgången och ”pillet” en separering skulle medföra då produkter 

som är förpackade på detta sätt är mycket vanliga och används flitigt varje dag. 

 

4.3 Diffusa utsläpp 
 

Diffusa utsläpp är en samlingsrubrik som här inbegriper den miljöpåverkan som sker på grund 

av el- och vattenanvändning. 

 

Elanvändning 
 

 

På odontologiska mottagningar finns en stor mängd apparatur samt lampor som tillsammans 

höjer temperaturen över den behagliga. Därför har i stort sett samtliga mottagningar ett 

kylsystem, ofta luftkonditionering. Luftkonditionering är mycket energikrävande och gammal 

apparatur kan innehålla ozonskadliga kemikalier, freoner. Många mottagningar har en 

tvättmaskin och torktumlare till personalens mottagningskläder i syfte att hindra spridning av 

bakterier. Smittskyddsinstitutet (Gustafsson, 2009) har visat att det krävs tvätt i minst 60 °C 

för att säkert ha rengjort kläderna från bakterier. De menar vidare att en kombination av tvätt 

vid 60 °C och att torktumla vid hög temperatur ger det bästa resultatet. Tvättmaskiner men 

framförallt torktumlare är mycket energikrävande. Autoklaven, som vid 134 °C steriliserar 

instrument som använts vid behandlingar, kräver energi dels vid det aktiva användandet men 

även vid uppvärmningen av apparaturen. Bland annat skalpeller och borrar som använts vid 

kirurgiska ingrepp räknas som smittförande avfall och ska således konverteras i autoklav
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innan de kan återanvändas enligt föreskrifterna om hantering av smittförande avfall från 

hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2005). De återanvändbara instrument som inte 

behöver steriliseras diskas i en diskdesinfektor, en sorts diskmaskin som körs vid hög 

temperatur, där de blir höggradigt rena. Särskilt på större mottagningar står ofta autoklav, 

samt andra energikrävande instrument redo hela dagen. Det gör det på grund av deras 

uppvärmningsbehov och väntetiden det medför innan de kan användas. 

 

Vattenanvändning 
 

 

Fältstudierna konfirmerade att på grund av tandvårdsyrkets natur används stora mängder 

vatten på de odontologiska mottagningarna. Tandläkarna och tandhygienisterna tvättar 

händerna mellan varje patient, mottagningskläderna tvättas efter maximalt en dags 

användande på grund av hygieniska skäl och diskdesinfektorn som gör instrument och andra 

artiklar höggradigt rena körs normalt flera gånger per dag. Förutom det finns det på alla 

mottagningar ett sugsystem som är kopplat till tandläkarstolarna och amalgamavskiljningen. 

Detta sugsystem kan antingen vara torrt eller vått. Det våta systemet förbrukar ungefär 50 liter 

vatten per stol och dag vilket leder till stora mängder vatten varje år (Sweden Recycling, 

15/10-09; Farahani & Suchak, 2007). I ett vått system är flera av tandläkarstolarna 

sammankopplade med en gemensam sugmotor. Även amalgamavskiljningen sker centralt. Ett 

torrt system förbrukar inget vatten och har även det en gemensam sugmotor men dessutom en 

centrifug placerad i varje enskild stol vilket ökar utrustningens energiåtgång jämfört med ett 

vått system. Amalgamavskiljningen sker i varje tandläkarstol. Energiförbrukningen för de två 

sugmotorerna är ungefär jämbördig men vid det torra systemet tillkommer den energi som 

centrifugerna kräver. Torra system har en kortare livslängd, ca sju till tio år jämfört med våta 

systems livslängd på 20-30 år, delvis på grund av att de torra systemen har en mycket mer 

komplicerad konstruktion med mycket elektronik och många rörliga delar. Ett vått system har 

bara en rörlig del, nämligen sugmotorn (Sweden Recycling, 15/10-09). 

 

 
5. Grön tandvård 

 

Grön tandvård, vilket innebär tandvård där det hela tiden finns en strävan efter att ha en så 

liten negativ miljöpåverkan som möjligt, är ett relativt nytt begrepp. Den första uttalat gröna 

odontologiska praktiken startades 2003 i Berkeley, Kalifornien i USA. I Sverige har fokus 

framförallt legat på hanteringen av kvicksilver. 1980 beslutades att man vid nyetablering av 

en odontologisk mottagning var tvungen att installera amalgamavskiljare till alla
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tandläkarstolar. Fem år senare beslutades det att alla tandläkarstolar ska vara kopplade till en 

amalgamavskiljare, någonting som ännu idag inte skett i hela USA. Medvetenheten om 

kvicksilvrets giftighet har även yttrat sig i att riksdag och regering 1994 beslutade att 

användningen av kvicksilverhaltigt amalgam skulle avvecklas till 1997. Så blev det inte men 

man slutade att använda amalgam till barn förutom i undantagsfall, och den första juni 2009 

trädde regeringens kvicksilverförbud i kraft (Miljöförvaltningen, 2004). Det skulle med 

största sannolikhet innebära marknadsmässiga fördelar för ett privat tandvårdsbolag att kunna 

framhäva sig självt som ”grönt” eller miljövänligt. Särskilt för det företag som är först med att 

profilera sig som sådant (Laurell & Jonsson, 2007). 

 

Dr. Farahani, en kanadensisk tandläkare med miljövänlig profil sammanställde 2007 

tillsammans med doktoranden Mittale Suchak en rapport om grön tandvård. Rapporten är 

utformad som en jämförelse mellan vanliga odontologiska mottagningar och en grön 

mottagning i avseende på bland annat kemikalieanvändning, material- och produktval samt 

inredning. Rapporten är idag den enda i sitt slag. Författarna menar att man ska ha ett 

livscykelperspektiv (life cycle assessment, LCA) när man väljer produkter till sin 

odontologiska mottagning. Med ett LCA-perspektiv riskerar man inte att bortse från delar av 

produktens miljöpåverkan och kan på så sätt säkerställa att den valda produktens totala 

miljöpåverkan verkligen är den lägsta möjliga. En svårighet är att LCA-analyser ännu inte 

gjorts av så många odontologiska produkter, förmodligen eftersom att sektorn först ganska 

nyligen började uppmärksamma sin miljöpåverkan i avseende på annat än kemikalier. 

 

Som nämnts tidigare är ”de fyra R:en” en möjlig grund att stå på för en grön mottagning 

(Pockrass & Pockrass, 2008). Nedan beskrivs kort vad de olika R:en står för. Rethink/tänk om 

är enligt Pockrass och Pockrass (2008) det första steget man bör ta i sitt arbete mot att göra 

sin mottagning grönare. De menar att tandläkaren/hygienisten ska gå in i sitt behandlingsrum 

och ställa sig frågan ”Vad kan jag ta bort eller lägga till för att göra det här rummet mer 

miljövänligt?” för att på så sätt få syn på de förbättringar som kan göras. Pockrass (2009) 

framhåller att ”rethinking” inte är en engångsföreteelse utan snarare ett kontinuerligt projekt 

som kräver medvetenhet och att tandvårdsyrket granskas nyfiket. Han framhåller även vikten 

av kunskap i detta skede. Reduce/reducera är enligt Boyle på Illinois Waste Management and 

Research Center (Anderson, 1999) det kraftfullaste och dessutom det billigaste verktyget för 

att minska sin miljöpåverkan. Genom att minska mängden fullgod produkt som slängs, t.ex. 

genom att använda det kompositmaterial som blivit över i behållaren vid en behandling vid 

nästa, minskar bland annat råvaruförbrukningen och mängden avfall på samma gång som det
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är ekonomiskt gynnsamt. Principen bakom Reuse/återanvänd är att välja bort engångsartiklar 

till förmån för hållbara, återanvändbara motsvarigheter. Att återanvända sparar även det 

pengar även om det ofta innebär initialkostnader då återanvändbar utrustning köps in 

(Anderson, 1999). Recycle/återvinn är idag den mest använda metoden att minska sin 

miljöpåverkan (Pockrass & Pockrass, 2008) och i Sverige finns på de flesta platser goda 

möjligheter att återvinna sitt avfall. 

 

 
6. Resultat 

 

För att på olika sätt undersöka förutsättningarna för ett förändrat och utökat miljöarbete på 

Praktikertjänst Tandvårds odontologiska mottagningar genomfördes ett antal empiriska 

undersökningar vilkas resultat beskrivs nedan. 

 

6.1 Studiebesök på tandvårdsmottagningar 
 

Bakgrund 
 

 

Studiebesök genomfördes på två tandvårdsmottagningar i Stockholmsområdet under hösten 
 

2009.  Pilotstudien, Studiebesök 1, var på en större mottagning med fyra behandlingsrum och 

flera tandvårdsteam i en Stockholmsförort, fortsättningsvis benämnd Mottagning A. 

 

Studiebesök 2 genomförs på Mottagning B vilken består av en tandläkare, en tandsköterska 

och en tandhygienist som arbetar deltid. Mottagningen är nyrenoverad och är av det mindre 

slaget med två behandlingsrum. Vid besöket på mottagningen närvarade inte tandhygienisten. 

 

Resultat: Studiebesök 1 - Mottagning A 
 

Mottagning A har ingen egen miljöplan utan arbetar enbart efter 

rådande bestämmelser samt Praktikertjänst Tandvårds centrala 

miljöpolicy. Mottagningen fokuserar på kvalitetsarbete och ser 

miljöarbete som en del av detta. Intrycket är dock att mottagningens 

miljödokument är ”döda” dokument som hamnat i en pärm 

någonstans på kontoret. Den verksamhetsansvarige menade 

emellertid att mottagningen skulle förnya sina kvalitetsdokument 

under hösten och vintern så det är tänkbart att miljöarbetet får ett 

uppsving efter detta. Mottagningen sköttes digitalt, men använde 

ändå stora mängder papper. En av medarbetarna ansåg att 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Autoklav redo att användas.
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mottagningens största negativa miljöpåverkan kom just från pappersanvändningen. 

Mottagningen källsorterar inte alls pga. att hyresvärden inte tillhandahåller den tjänsten. 

 

Mottagningen har ett stort lager där mängden engångsartiklar som används verkligen 

framkommer. För att spara tid under behandlingarna används främst färdigportionerade 

engångsförpackningar med tandfyllnadsmassor och andra medel. Mottagningen skulle utan 

större svårighet kunna minska sin energikonsumtion, behandlingsrummen har alla en TV och 

likaså väntrummet, som alla är på under mottagningens öppethållande, oavsett om 

behandlingsrummet används eller ej. Autoklav och annan apparatur hålls uppvärmd i väntan 

på att användas och lampor hålls tända även i rum som inte används. Mottagningen skulle lätt 

kunna minska sin negativa miljöpåverkan med små förändringar och utan hög kostnad. 

 

Resultat: Studiebesök 2 - Mottagning B 
 

 

Mottagning B är helt digitaliserad och personalen skriver endast ut de dokument som är 

absolut nödvändiga. Mottagningen strävar inte efter att vara miljövänlig, men är det på många 

sätt ändå, exempel på det är bland annat att de har digital röntgen, att toaletterna är 

snålspolande, att belysningen alltid är släckt i de utrymmen som inte används och att golvet i 

de icke-kliniska delarna av mottagningen är ekparkett. Personalen på mottagningen tror själva 

att det är mängden plastartiklar som används som är deras största miljöpåverkan. De verkar 

generellt sett vara omotiverade att göra några förändringar av hur praktiken drivs. De är nöjda 

med hur saker och ting sköts i dagsläget och anser att förändringar skulle påverka dem 

negativt, särskilt tidsmässigt. Tandsköterskan menar att en av de stora anledningarna till att 

mottagningen inte drivs på ett mer miljövänligt sätt, till exempel genom att källsortera, är att 

det är ”snabba ryck som gäller” under behandlingarna. Den bestående känslan av besöket är 

att den här mottagningen inte är intresserad av att agera mer miljövänligt och förmodligen 

skulle vara svår att förmå att förändra sina invanda sätt. 

 

Sammanfattning studiebesök 
 

 

Konklusionen av de båda studiebesöken är att de största miljöbovarna på mottagningarna är 

engångsprodukter samt onödigt stor el- och vattenkonsumtion. Glädjande är att flera av de 

insatser som kan göras för att minska problemen är lättgenomförda. 

 

6.2 Telefonintervjuer om informationstexter 
 

Bakgrund
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Telefonintervjuer med två personer inom tandtekniska yrken samt tio personer från andra 

yrkeskategorier genomförs i syfte att undersöka hur informationstexter upplevs och hur en 

sådan bör utformas för att vara så lättillgänglig som möjligt. 

 

Endast två personer av de sju tillfrågade från tandvården deltog i undersökningen, en 

assisterande tandläkare och en tandsköterska. För att få ett mer utförligt material att arbeta 

med inför utformandet av informationstexten intervjuades även tio personer från andra 

yrkesgrupper än tandvården. Resultaten har delats upp i underrubriker. 

 

Resultat: intervjuer med tandvårdspersonal 
 

 

Förutom ordinarie arbetsuppgifter är tandsköterskan ansvarig för kvalitetsarbetet på 

mottagningen. Både tandläkaren och tandsköterskan arbetar på relativt stora mottagningar och 

de har varit på sin nuvarande arbetsplats i tre respektive fem år. De båda menar att en bra 

informationstext bör vara kort och lättläst, det är viktigt att anpassa språket efter dem som ska 

läsa texten. De båda anser även att det är viktigt att texten har ett tydligt upplägg så att det är 

lätt att finna det man söker. Tandläkaren anser även att det kan vara en bra idé med 

informationsrutor för att på så sätt dra blicken till det viktigaste. Förutom dessa gemensamma 

åsikter tas även textens innehåll, referenser till var man kan finna mer information och att 

ämnet är intressant upp. Negativa egenskaper hos informationstexter kan vara att texten är för 

lång och att språket är för svårt eller att texten är skriven på ett annat språk. Tandläkaren 

menar att mycket text och långa stycken är negativt eftersom det innebär att det är svårare att 

få samma överblick över innehållet. En annan svårighet kan vara om språket inte är anpassat 

efter syftet med texten, till exempel efter vilka som ska läsa den. Båda kvinnorna anser att de 

är ganska miljöintresserade, tandsköterskan rankar sig själv som en fyra på en skala från ett 

till fem, där fem är mycket intresserad. Tandläkaren rankar sig själv någonstans mellan tre 
 

och fyra. Tandläkaren tror att mottagningen hon arbetar på skulle vara mycket positivt inställd 

till en informationstext om grön tandvård eftersom de redan har ett miljövänligt tänk. Hon tror 

däremot inte att det finns någonting som skulle kunna få henne att bli mer benägen att 

använda en sådan text eftersom hon menar att hon har det intresse som behövs och skulle 

använda den ändå. Tandsköterskan tror även hon att mottagningen hon arbetar på skulle ta till 

sig en sådan informationstext. Hon menar att mottagningen är modern och gärna tar till sig 

nya idéer på hur man arbetar miljövänligt så länge som de är lätta att genomföra. Hon menar 

vidare att det som skulle göra henne mer benägen att använda en informationstext om grön 

tandvård är att den kom med konkreta förslag på förändringar mottagningen kan göra. Hon
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tror nämligen att människor i allmänhet och medarbetarna på mottagningen i synnerhet är 

villiga att genomföra stora förändringar så länge det är lätt. 

 

Resultat: intervjuer med personer ur andra yrkesgrupper 
 

 

Ett flertal av de tillfrågade anser att de viktigaste egenskaperna en informationstext bör ha är 

att den är lättförståelig och relevant.  En dålig informationstext kan exempelvis vara ett 

produktfaktablad som inte bidrar med några nya kunskaper och därför är helt överflödigt. Det 

är även viktigt att undvika obegripliga, ofta tekniska termer som förvirrar läsaren mer än vad 

de upplyser henne. Flera av de tillfrågade som inte arbetar inom tandvården anser att en 

informationstext inte behöver vara så formell utan det är viktigare att man förstår innehållet 

första gången man läser texten. Flera poängterar även att det är viktigt att texten är skriven på 

ett korrekt sätt utan felstavningar, syftningsfel eller tillkrånglade meningar. Flera av dem 

anser precis som tandläkaren och tandsköterskan att det är viktigt med ett tydligt och 

lättgripbart upplägg av texten och att den inte är för lång så att det tar allt för lång tid att 

komma fram till det man söker eller i värsta fall inte hinner läsa hela texten. Några tillfrågade 

anser även att det är viktigt att bryta upp texten med bilder som förstärker textens innehåll. 

Bilder kan i hög grad hjälpa läsaren att förstå texten och väl valda bilder hjälper till att 

förstärka vad som är viktigast i texten. Det enda som de svarande är oense om är ifall 

referenser och hänvisningars skall finnas med i texten eller inte. Förespråkarna menar att det 

är ett bra sätt att få reda på var man kan finna mer information samt att man då kan kontrollera 

innehållets riktighet. Andra menar att det istället gör att texten inte flyter på ett bra sätt utan 

att referenserna distraherar. En person menar att om det är viktigt nog för att referera till så 

bör det rimligtvis vara med i texten. Spridningen på hur miljöintresserade de svarande är 

ligger mellan 1 och 4 med ett medelvärde på 3,1. 

 

Sammanfattning telefonintervjuer 
 

 

Sammanfattningsvis är innehållet i informationstexten viktigast men det måste framföras på 

ett motiverande och intresseväckande sätt med ett lättförståeligt språk. 

 

6.3 Leverantörers åsikter om Praktikertjänst Tandvårds miljöarbete 
 

Bakgrund 
 

 

Intervjuer via e-post genomförs med två av Praktikertjänst Tandvårds leverantörer i syfte att 

undersöka hur dessa ser på Praktikertjänst Tandvårds miljöarbete. Leverantörerna valdes ut 

eftersom dessa har ett flertal miljöbra produkter i sitt sortiment.
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Tre av Praktikertjänst Tandvårds leverantörer ombads att svara på ett antal frågor om hur de 

upplever koncernen sett ur ett miljöperspektiv. För att underlätta att särskilja leverantörerna 

från varandra benämns de Leverantör A, Leverantör B och Leverantör C. Då leverantörerna 

totalt sett är så få anses det lämpligast att inte beskriva de svarande leverantörernas 

verksamhet då det skulle kunna påverka den konfidentialitet de blivit lovade. Alla tre 

leverantörer har en viss andel miljövänliga produkter i sitt sortiment. Tyvärr valde Leverantör 

C att inte delta i undersökningen. 

 

Resultat 
 

 

Leverantör A svarar med ett bestämt nej på frågan om de anser att Praktikertjänst Tandvård 

vid upphandlingen prioriterar leverantörer med ett gott miljöarbete. Leverantör B anser dock 

att Praktikertjänst Tandvård håller tillräckligt höga krav på sina leverantörer och att strängare 

krav skulle kunna innebära ett problem då medlemmarnas valfrihet förmodligen skulle 

minska. Leverantör B:s sortiment består av ungefär 25 % miljöbra produkter och de menar att 

de har märkt av en viss ökning i efterfrågan av dessa produkter. Leverantör A har även de sett 

en liten ökning i försäljningen till Praktikertjänst Tandvårds mottagningar av sina miljömärkta 

alternativ, men de menar att denna försäljning fortfarande befinner sig på en mycket låg nivå. 

Å andra sidan så är endast någon procent av Leverantör A:s sortiment miljömärkt. Här bör 

tilläggas att Leverantör A gör skillnad på miljömärkt och miljövänlig (vilket inte är en 

godkänd försäljningsbenämning enligt konsumentombudsmannen), en distinktion som 

Leverantör B inte gör i sina svar (i de officiella produktbeskrivningarna antas att de håller sig 

till gällande lagstiftning). Leverantör A kan i framtiden, då deras miljömärkta sortiment är 

större, tänka sig att på något sätt märka ut dessa varor i beställningskatalogen som går ut till 

mottagningarna för att på så sätt underlätta för dem att välja produkter med en lägre 

miljöpåverkan. Leverantör B anser att de flesta av deras kunder i dagsläget har en tillräckligt 

stor kunskap för att själva göra miljövänliga val, men ställer sig inte främmande inför att på 

något sätt märka ut miljömärkta produkter. 

 

Sammanfattning av leverantörsundersökningen 
 

 

Praktikertjänst Tandvård upplevs inte som miljöinriktat och premierar inte leverantörer med 

gott miljöarbete. Leverantörerna kan tänka sig att märka ut sina miljöbra produkter för att 

underlätta praktikernas val vid inköp.
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6.4 Enkätundersökning 
 

Bakgrund 
 

 

Enkätundersökningens syfte var att skapa en generell bild av tandvårdsmottagningars 

miljömedvetenhet och möjlighet till miljöbra rutiner samt deras syn på sitt eget och andras 

miljöarbete. Detta är relevant då informationsmaterialet (Bilaga B) om grön tandvård är riktat 

mot samtliga tandvårdsmottagningar i Praktikertjänstkoncernen. Hundra 

mottagningsansvariga kontaktades men tyvärr blev svarsfrekvensen endast 52,5 %. 

Nedanstående underrubriker baseras på frågorna i enkäten (Bilaga A). 

 

Resultat 
 

 

Nedan följer en redovisning av de svar enkätundersökningen bland praktikertjänsts 

tandvårdsmottagningar genererade (Bilaga A). 

 

Fråga 1. Hur många behandlingsrum finns på Er mottagning? 
 

 

En stor andel av de mottagningar som svarade på enkäten hade 3 eller fler behandlingsrum 

vilka inom Praktikertjänst Tandvård betraktas som stora mottagningar. Som tidigare nämnts 

består Praktikertjänst Tandvård framförallt av (ungefär 75 %) mindre mottagningar med ett 

eller två behandlingsrum. Det är alltså intressant att huvuddelen av de som svarat på enkäten 

arbetar på en stor mottagning. En teori är att det beror på att den verksamhetsansvariga på en 

större mottagning kan delegera en del av sitt arbete till någon annan och på så sätt få tid att 

själv svara på enkäten eller låta någon av sina medarbetare göra det. På en del av 

tandvårdsmottagningarna öppnar en tandsköterska eller receptionist även den ansvariga 

tandläkarens e-post. Det verkar alltså vara troligt att en överhängande del av bortfallet består 

av små mottagningar. Detta ger en snedvridning av resultaten vilket i sin tur påverkar 

enkätundersökningens reliabilitet och validitet. 

 

Fråga 2. Hur många patienter tar Er mottagning emot i genomsnitt per dag? 
 

 

Medelvärdet beräknas till 30,6 patienter per dag och mottagning. Spridningen mellan de olika 

mottagningarna är enligt förväntan stor. Den största spridningen beror på mottagningarnas 

storlek med avseende på antal tandläkare, tandhygienister och behandlingsrum. Så kallad 

teamtandvård är vanligt förekommande vilket innebär att personalen på mottagningen är 

uppdelad i olika team som arbetar skiftesvis vilket ökar effektiviteten på mottagningarna 

samtidigt som det minskar de enskilda medarbetarnas arbetstid. En viss risk finns att antalet 

patienter per dag är beräknad per team, inte per mottagning, av de svarande vilket i sådant fall
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sänker medelvärdet. Två av svaren på denna fråga är orimligt stora varför det antas att antal 

patienter angetts per år, inte per dag. Vid beräkningen av medelvärdet dividerades således 

dessa svar med en uppskattad summa av 235 arbetsdagar/år
2
. 

 

Fråga 3. Arbetar mottagningen idag på ett miljömedvetet sätt? 
 

 

Knappt hälften av de svarande mottagningarna anser att de idag i ganska hög grad arbetar på 

ett miljövänligt sätt. Något färre tycker att de arbetar miljövänligt i varken hög eller låg grad. 

Ungefär en femtedel svarar att de arbetar på ett miljövänligt sätt i hög grad. Inte en enda 

mottagning anser att de arbetar miljövänligt i låg grad och endast ett par mottagningar anser 

att de bedriver sitt arbete miljövänligt i ganska låg grad. Detta resultat överensstämmer till 

viss del med hur mottagningarna har rankat Sveriges tandvårdsmottagningars miljöarbete 

under fråga 18 (se nedan). 

 

Fråga 4. Vilka av följande återvinns på er mottagning? (För en fullständig lista på 

alternativen se Bilaga A) 

 

Kartong och glasföremål återvinns av nästan alla svarande, med en svarandeandel om 92 %, 

tätt följda av kontorspapper och metall som återvinns av omkring 77 % av de svarande. 

Patientsäkerheten medför att papper med information om patienter ej får återvinnas vilket kan 

vara en bidragande anledning till att återvinningsgraden av kontorspapper inte är ännu högre, 

vilket var förväntat då pappersåtervinning är så väl förankrat i det svenska samhället. Drygt 

60 % återvinner hårdplast men bara 39 % återvinner mjukplast. Att andelen som återvinner 

mjukplast är så pass mycket lägre kan bero på att inte alla kommuner tillhandahåller 

möjligheter till återvinning av detta. En annan anledning kan vara att de artiklar i hårdplast 

som skall återvinnas är färre men större än artiklar i mjukplast som ofta är små och mer 

frekvent förekommande. Vid användningen av dessa, som oftast är i samband med 

patientbehandlingar, finns, i enlighet med intervjuer och undersökningar, eventuellt inte tiden 

som sortering kräver då arbetet med patienterna ska vara så tidseffektivt som möjligt. En av 

fem mottagningar svarar att de återvinner autoklavpåsar vilket kan anses vara en relativt hög 

andel då autoklavpåsar kräver lite mer möda att återvinna då de består av två delar, en i plast 

och en i papper vilket gör att dessa måste separeras innan källsortering kan göras. Tio 

mottagningar berättar att de återvinner annat än de alternativ som givits i enkäten, bland annat 

 

 
 
 

2 
Denna summa är beräknad på 5 arbetsdagar per vecka, 52 veckor per år samt 25 dagars semester per år.
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batterier och farligt avfall såsom amalgam. Amalgam räknas dock som farligt avfall och skall 

enligt lag tas om hand separat för att minska risken för miljöpåverkan. I fråga 3 skattar ca 

hälften av mottagningarna sitt eget miljöarbete relativt högt men här ser vi att återvinningen 

av de vanligaste avfallssorterna inte når upp till mottagningarnas självskattning. Dessa siffror 

passar snarare bättre ihop med skattningen av andra under fråga 18 där en uppskattning av 

tandvården generellt görs av de besvarande mottagningsansvariga. 

 

Fråga 5. I vilken grad använder sig mottagningen av engångsartiklar i plast? 
 

 

Hälften av de svarande menar att de varken i hög eller låg utsträckning använder 

engångsartiklar i plast medan 39 % svarar att de använder denna typ av artiklar i stor 

utsträckning. Knappt en tiondel av mottagningarna använder sig av engångsartiklar i låg 

utsträckning. En svårighet med analysen av denna fråga är att det är mycket möjligt att de 

svarande har en annan referensram gällande vad som anses vara ”mycket” engångsartiklar. 

Flera vittnesrapporter från tandläkare menar att de under sin utbildning blir ”skolade” i att 

använda stora mängder engångsartiklar vilket senare speglas i deras förhållningssätt på sin 

egen mottagning. Detta beteende har utmärkt sig vid de studiebesök som gjorts, inför 

utformandet av enkäten, då de har visat på ett stort, ibland till och med slösaktigt, användande 

av plastartiklar. Det är svårt att inkorporera den tiondel av mottagningarna som hävdar att de 

använder engångsprodukter i låg utsträckning i bilden som arbetets övriga empiriska 

undersökningar visar på. 

 

Fråga 6. Vilken typ av sugsystem använder sig mottagningen av? 
 

 

60 % av mottagningarna har idag ett vått sugsystem och resterande har ett torrt system. Det är 

mycket möjligt att få inser sugsystemens miljöpåverkan då fokus främst ligger på effektivitet, 

avskiljning av amalgam samt praktiska detaljer, varför det antas att det är relativt sällsynt att 

miljöhänsyn är en av de avgörande faktorerna vid val av sugsystem. 

 

Fråga 7.  Har mottagningen en amalgamavskiljare kopplad till vask eller tvättställ? 
 

 

En dryg fjärdedel av de mottagningar som svarat på enkäten har ingen sådan 

amalgamavskiljare trots att det sedan flera år tillbaka är rekommenderat. Huvuddelen av 

mottagningarna som representeras i undersökningen har flera behandlingsrum vilket innebär 

flera tandvårdsstolar med tillhörande amalgamavskiljare. Det finns alltså en möjlighet att de 

som svarat Nej på frågan rengör detaljer från en tandläkarstol vid en annan och samlar på så 

sätt upp amalgamet.
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Fråga 8.  Använder sig mottagningen av återvunnet kontorspapper? 
 

 

Omkring 40 % av mottagningarna använder sig ibland av återvunnet kontorspapper, men 

samtidigt säger så mycket som 30 % av de svarande att de inte vet vilken typ av papper de 

använder. En risk är att även de som svarat att mottagningen ibland använder sig av 

återvunnet papper egentligen inte vet i vilken utsträckning detta sker och därför väljer detta 

mer ”flytande” svar. Idag består en mycket stor andel av de olika sorters kontorspapper som 

finns på marknaden av delvis återvunnet material. En stor ökning av miljömärkta 

pappersprodukter har följt av de senaste årens teknikutveckling. Den har lett till bättre 

egenskaper hos delvis återvunnet kontorspapper samtidigt som den inneburit en minskad 

kostnad för producenterna. Ungefär 17 % anger att mottagningen aldrig använder återvunnet 

papper vilket alltså inte behöver stämma eftersom de som besvarat enkäten kan mycket väl 

ha varit omedveten om papprets miljömärkning. Förutom okunskap om papprets kvalitet kan 

detta även vara ett resultat av att mottagningen har skrivare eller kopiator som inte är 

anpassad för papper som innehåller en viss del återvunnet material eller helt enkelt på grund 

av bristande miljöhänsyn. Drygt 13 % anger att de oftast eller alltid använder återvunnet 

kontorspapper. Även här kan vi alltså anta att den verkliga siffran är högre än vad 

mottagningarna angivit. 

 

Fråga 9. Har mottagningen digital röntgenutrustning? 
 

 

Jan Hagberg, inköpschef på Praktikertjänst, uppskattar att ungefär hälften av Praktikertjänsts 

tandvårdsmottagningar har en digital röntgenutrustning, vilket föga överensstämmer med de 

85 % som i enkätundersökningen angett att de har digital röntgen. Återigen kan 

överrepresentationen av större mottagningar som besvarat enkäten vara ursprunget till detta 

glapp. Både Hagbergs och enkätens resultat bör alltså tas med en nypa salt. 

 

Fråga 10. Endast för Dig som svarat NEJ på fråga 9: Planerar mottagningen att byta till 

digital röntgen inom de närmsta 2 åren? 

 

Av de svarande anger nästintill lika stora delar att de planerar att byta till digital röntgen som 

de som säger att de inte har några planer på ett sådant byte. En sjundedel svarar att de inte vet 

om det finns några sådana planer. 

 

Fråga 11. Har mottagningen tvättmaskin och torktumlare? 
 

 

Knappt hälften av de medverkande mottagningarna har varken tvättmaskin eller torktumlare, 

ungefär 39 % har både tvättmaskin och tumlare och resterande har en tvättmaskin men ingen
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torktumlare. Det antas vara vanligare bland större mottagningar att tillhandahålla tvätt- och 

torkmöjligheter för de anställdas mottagningskläder dels då utrymmet på mottagningen är mer 

generöst tilltaget och dels för att mängden tvätt som produceras är större. Personal som 

arbetar på en mottagning utan tvättutrustning tvättar med största sannolikhet hemma. Då 

arbetskläder solkas ned av organiskt material rekommenderas det att de tvättas vid 95 °C för 

att bli rena från bakterier. På grund av den höga tvättemperaturen och nedsmutsningens art 

kan man anta att arbetskläderna tvättas separat. Risken finns då att dessa tvättas i halvtom 

maskin vilket är mycket dåligt för miljön sett både ur energi- och 

vattenförbrukningssynpunkt. Betydligt bättre vore om mottagningen investerade i modern, 

energisnål apparatur så att personalen kan gå ihop om tvätten. 

 

Fråga 12. Har verksamhetsansvarig på mottagningen möjlighet att själv välja elbolag? 
 

 

Här svarar 79 % att verksamhetsansvarig har möjlighet att göra ett sådant val. Detta innebär 

att ungefär fyra av fem mottagningar har möjlighet att göra ett aktivt miljöval och välja el 

producerad av förnyelsebara källor. Det vore intressant att i en efterföljande studie beräkna 

hur många GW förnyelsebar energi det skulle innebära per år, dock finns inte resurserna att 

göra det i detta arbete. 

 

Fråga 13. Har mottagningen en elmätare? 
 

 

Denna fråga togs med för att undersöka möjligheterna för mottagningarna att sätta upp 

mätbara mål gällande energibesparing. Närmare 83 % av mottagningarna svarar att de har en 

elmätare, knappt en tiondel att de inte vet ifall en sådan finns och resterande har ingen 

elmätare. Det innebär att det för åtta av tio mottagningar finns goda förutsättningar för 

kvantitativa mål energibesparing. 

 
 

Fråga 14. Tas hänsyn till miljöaspekter vid inköp till verksamheten? 
 

 

En förvånande hög andel, 27 %, anger att de i hög grad tar hänsyn till miljöaspekter vid 

inköp. Icke förvånande svarar majoriteten att de tar sådan hänsyn varken i hög eller låg grad 

och de återstående knappa 8 % att de gör så i låg grad. Frågan är formulerad på sådant sätt att 

den mäter den svarandes uppfattning snarare än den gör en kvantitativ uppskattning, i vilket 

fall svarsalternativen ”alltid”, ”ibland” och ”aldrig”, eller liknande, skulle använts. Det är 

intressant att notera att det finns en stor överensstämmelse mellan svaret i denna fråga och
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fråga 3 och en mycket låg överensstämmelse med leverantörernas uppfattning om det miljöval 

mottagningarna gör vid sina inköp. 

 

Fråga 15. Vilka egna miljömål har mottagningen satt upp? 
 

 

I Tabell 1 finns listat de olika alternativ som fanns att välja på. Mer än ett alternativ kunde 

kryssas i vid besvarandet av enkäten. Listat finns även en fördelning och en procentuell 

beräkning av den relativa svarsfrekvensen av de olika alternativen. Som synes är summan av 

frekvensen och den procentuella frekvensen större än 54 respektive 100 % och det beror alltså 

på att mer än ett alternativ kunde väljas. 

 

Tabell 1. Fördelningen av miljömål enligt 

svaren på fråga 15. 
 

Alternativ Frekvens Andel 

Mottagningen har inga miljömål 18 35 % 

Elförbrukning 3 6 % 

Vattenförbrukning 4 8 % 

Kemikalier 30 58 % 

Engångsartiklar 24 46 % 

Annat 3 6 % 

 

 
 

Som synes i Tabell 1 är det vanligast att mottagningarna har satt mål gällande sin 

kemikalieförbrukning samt användandet av engångsartiklar. Återigen är det intressant att en 

så hög andel anger att de ser över sin användning av engångsartiklar då uppfattningen 

kommen av de genomförda studiebesöken är en helt annan. Det är rimligt att anta att en del av 

de kemikaliemål som satts till största del är baserade på utfasningslistor komna av 

myndighetsbestämmelser, vilka egentligen inte är de som åsyftas med frågan då dessa i 

egentlig mening inte är egna miljömål. På ett sätt är det hoppfullt att se att en så stor andel 

inte har några miljömål då detta, vid en uppstart av ett miljöarbete, kan möjliggöra att stora 

förändringar i mottagningarnas miljöpåverkan sker. Sett ur en annan synvinkel kan det istället 

vara ett tecken på att dessa mottagningar är ointresserade av miljöarbete och inte heller i 

framtiden kommer att vara intresserade av att bedriva verksamheten på ett mer hållbart sätt. 

 

Fråga 16. Anser Du att medarbetarna på mottagningen skulle vara intresserade av att arbeta 

på ett mer miljövänligt sätt?
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Så mycket som 67 % av de svarande tror att hans/hennes medarbetare skulle vara intresserade 

av att bedriva verksamheten på ett miljöriktigare sätt vilket är mycket hoppfullt inför en 

eventuell miljösatsning. Vad som är förvånande är att så mycket som 29 % anger att de 

antingen inte vet eller inte vill svara på frågan. 

 

Fråga 17. Vilka hinder ser Du för att mottagningen ska börja drivas på ett mer miljövänligt 

sätt? 

 

Det högst rankade hindret för att en tandläkarmottagning ska kunna bedrivas på ett mer 

miljövänligt sätt är, som synes i Figur 2, bristen på tid strax följt av en brist på kunskap. För 

ett eventuellt kommande miljöarbete innebär dessa resultat att förutom kunskap behöver det 

även kommuniceras till mottagningarna att många av de saker de kan förändra inte innebär 

någon stor tidsåtgång samt hur de på ett enkelt sätt kan förändra sina rutiner utan att det krävs 

stora resurser varken ur ett tids- eller engagemangsperspektiv. 

 
 
 
 

Det är intressant att en så stor andel av de 

svarande menar att det inte finns några hinder 

för att de skulle börja arbeta miljövänligare men 

trots det inte tar steget. Det bör dock noteras att 

några få av dem som angett att det inte finns 
 

några hinder även har kryssat i rutan ”brist på 
 

kunskap” vilket här skulle kunna tolkas som att 

Figur 2. Svarsfördelning på fråga 17 angående de eventuella 
hinder som finns för miljövänliga mottagningar

 

mottagningen är intresserad av att utöka sitt miljöarbete men inte har kunskapen att göra det. 
 

 

Fråga 18. Anser Du att tandvårdsmottagningarna i Sverige tar sitt miljöansvar? 
 

 

Närmare 60 % svarar att Sveriges tandvårdsmottagningar tar stort eller ganska stort ansvar 

medan 29 % anser att de tar tillräckligt ansvar för miljön men inte mer. Strax under 10 % 

tycker att tandvårdsmottagningarna tar för lite eller alldeles för lite ansvar för miljön. Denna 

fråga korrelerar väl med resultaten från fråga 3. Det har dock inte kunnat påvisas något 

samband mellan de som anser att tandvårdsmottagningarna tar för lite eller alldeles för lite 

ansvar för miljön och en hög eller låg uppskattning av deras egen miljömedvetenhet. 

 

Fråga 19. Känner Du sedan tidigare till begreppet "grön tandvård"?
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Drygt hälften av de som svarat på enkäten känner inte till begreppet grön tandvård sedan 

tidigare och ytterligare en tredjedel känner till begreppet men är osäkra på vad det innebär. En 

tänkbar analys av detta faktum är att det främst är i internationell media (och då i första hand 

amerikansk) begreppet används. 

 

Sammanfattning enkätundersökning 
 

 

Enkätundersökningens resultat korrelerar väl med den information som framkommit vid 

examensarbetets övriga empiriska undersökningar. Kännedomen om begreppet grön tandvård 

är låg och många förändringar till det bättre är möjliga att genomföra på mottagningarna. 

Positivt är att många av dessa förändringar är lättgenomförda samt att det finns ett intresse för 

att arbeta på ett mer hållbart sätt vilket gör att tröskeln för att faktiskt påbörja ett 

förändringsarbete är relativt låg. 

 

6.5 Miniworkshopar för att utvärdera informationstexten 
 

Miniworkshoparnas syfte var att utvärdera den informationstext som togs fram för att i 

framtiden underlätta tandvårdsmottagningarnas arbete mot en grönare praktik. Arbetet med att 

utforma informationstexten diskuteras närmare i kapitel 9. 

 

Bakgrund 
 

 

Workshop 1 genomförs på Mottagning C som ligger i en mellanstor stad ett par timmar från 

Stockholm. Verksamhetsansvarig tandläkare har varit ansvarig för mottagningen i 14 år. 

Tandvårdsteamet består av verksamhetsansvarig, två tandsköterskor, samt en tandhygienist 

som arbetar deltid och ej närvarar vid workshopen. Stämningen mellan medarbetarna upplevs 

som hjärtlig även om det ibland är tydligt att verksamhetsansvarig ser mottagningen som 

”sin”. Mottagningen består av tre behandlingsrum. Mottagningen har ingen nedskriven 

miljöplan men har anammat vissa rutiner som är positiva för miljön, till exempel genom att 

minimera antalet små plastdetaljer som används vid blandning av kompositmaterial. Nedan 

redogörs för ett axplock av vad som sades under workshopen. 

 

Miniworkshopen inleds med en kort presentation om mig, min utbildning och 

examensarbetets syfte och mål. Därefter samlas vi kring en dator där vi gemensamt går 

igenom de olika förändringsförslagen och diskuterar dem utifrån hur mottagningen bedrivs 

idag samt vilka möjligheter de ser att införa sagda förändring.
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Workshop 2 genomförs på Mottagning D som är en större mottagning med två tandläkarteam 

och sammanlagt ungefär 10 personer i personalstyrkan. Tandläkarteamen drivs av varsin 

verksamhetsansvarig. Flera av medarbetarna har arbetat på mottagningen i mindre än ett år, 

och förutom de två verksamhetsansvariga som är i övre medelåldern är medelåldern på 

mottagningen ganska låg. Mottagningen ligger i en mindre stad några timmar söder om 

Stockholm. Mottagningen har inriktat sig på kvalitetstandvård och marknadsför sig som 

sådant med goda resultat. Alla anställda på mottagningen medverkar vid miniworkshopen. 

Som hjälpmedel används en overhead-apparat (OH-apparat). Personalen hade alla tagit del av 

informationstexten innan workshoptillfället. På grund av det stora antalet deltagande var det 

vissa personer som knappt, eller inte alls, yttrade sig och det var svårare att undvika 

tidskrävande sidospår varför tidsspannet på en timme visade sig vara allt för litet. Framförallt 

var det de verksamhetsansvariga som yttrade sig trots upprepade försök att rikta frågan mot 

sköterskorna och hygienisterna. En annan effekt av den för korta tiden var att del nummer två 

i informationstexten, hur man startar ett miljöarbete, inte hann diskuteras. 

 

Resultat: Workshop 1 - Mottagning C 
 

 

Källsortering är ett område där svenskar visar en mycket hög aktivitet och där det finns starka 

sociala normer (Söderholm, 2008). Kanske är det därför främst verksamhetsansvarig men 

även de andra ofta återkommer till just detta område. En förstärkande orsak är säkert att 

mottagningens hyresvärd inte tillhandahåller denna tjänst och att husets gemensamma soprum 

inte hålls snyggt vilket är ett stort irritationsmoment för alla medarbetare på mottagningen. En 

av sköterskorna, som arbetat på mottagningen i drygt fem år, tycker att det är väldigt synd att 

de inte kan källsortera då hon menar att de rutinerna redan finns eftersom hon sorterar avfallet 

hemma. Under workshopens gång märks det vid ett flertal tillfällen att hon önskar att 

mottagningen skulle arbeta mer miljövänligt och hon ifrågasätter flera gånger 

verksamhetsansvarig när hon hävdar att mottagningen inte kan genomföra en eller annan 

förändring. 

 

”Pappersfri mottagning är ju bara ett skämt. Alltså, det är det ju faktiskt. Så mycket papper 

som vi ska lämna till patienterna; undersökningsprotokoll, kvitto, kostnadsförslag…” Alla tre 

upplever att mängden papper som hanteras på mottagningen ökar år för år trots att de försöker 

minska på det. De vet idag inte om kontorspappret är delvis tillverkat av återvunnet material, 

verksamhetsansvarig och tandhygienisten sköter inköpen vartannat år vilket enligt den förra 

gör att det är svårt att veta vad som köps in. Den ena sköterskan påpekar då att det inte skulle
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vara speciellt svårt att börja göra det, oavsett vem på mottagningen det är som sköter inköpen, 

bara de diskuterar saken tillsammans först och tar ett beslut om hur inköpen ska planeras ur 

just miljösynpunkt. 

 

Visst innehåll i informationstexten leder till missförstånd och osäkerhet, till exempel punkten 

där det står om PVC utan skadliga additiv. Vad menas med additiv? Mjukgörare, är det 

någonting de själva på mottagningen tillsätter? Det finns en osäkerhet när det kommer till 

teknisk apparatur på kontoret och receptionen gällande deras energiåtgång, möjlighet att 

stänga av helt osv. och var man kan få tag på den informationen. 

 

De tre blir inspirerade och glada av att märka att de redan, utan att vara medvetna om det, har 

flera rutiner o dyl. som är miljövänliga. De uttrycker en förhoppning om att Praktikertjänst 

ska utvidga sitt miljöarbete och inspirera tandvårdsmottagningarna till att göra detsamma. De 

menar dock att de behöver mer kunskap och hjälp för att på allvar kunna förändra sin 

mottagning. Till exempel vill de att varorna i centralupphandlingen ska vara markerade om de 

är miljömärkta och att mer information om miljövänliga alternativ ska finnas att ta del av. Det 

finns en vilja och ett utrymme för ekonomiska investeringar som kan förenkla miljöarbetet 

men verksamhetsansvarig menar att hon varken har kunskapen eller intresset att själv ta reda 

på vad hon kan göra, vilka varor hon bör välja och liknande utan den informationen måste 

komma från huvudkontoret. Hon sa vidare att: ”Man fick liksom ’aha-grejer’ när man läste 

din text. Det får inte bli för mycket för då orkar man inte, det här tyckte jag var lagom” på 

frågan om de skulle vilja ha en mer utförlig informationstext om området eller någonting 

annat som hjälpmedel. Med ’aha-grejer’ syftas framförallt på insikten om att mottagningen 

redan har vissa rutiner som finns med i informationstexten men även på hur pass många saker 

de lätt skulle kunna förändra. 

 

Resultat: Workshop 2 - Mottagning D 
 

 

I dagsläget fokuserar mottagningen inte specifikt på miljöarbete men de anser att det i 

framtiden kan bli en del av mottagningens extensiva kvalitetsarbete och på så sätt kunna 

användas i marknadsföringen för att eventuellt locka till sig andra patientgrupper än vad de 

har i dagsläget. Vad som är intressant med detta är, förutom den utvecklingspotential det 

innebär, att de flesta kommentarer och invändningar de verksamhetsansvariga gjorde 

handlade om svårigheten att implementera miljöaspekten i det dagliga arbetet. Ofta handlade 

kommentarerna om risken att mottagningen skulle vara tvungna att tumma på kvaliteten för 

att kunna drivas miljövänligt. Underliggande för dessa uttalanden kan vara en rädsla för att 
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tvingas genomföra förändringar som de inte anser vara lämpliga för mottagningen i det fall 

att Praktikertjänst Tandvård drar igång en miljösatsning. Personalen önskade en ökad 

effektbeskrivning av de åtgärder som listas i informationstexten så att de på så sätt kan 

prioritera de mål som ger stor effekt till liten kostnad och inte riskerar att genomföra 

förändringar till ett högt pris (ekonomiskt eller tidsmässigt) som sedan endast leder till 

mindre effekter för miljön. 

 

 

Sköterskorna och tandhygienisterna var mer positivt inställda och visade nyfikenhet för ämnet. 

Alla närvarande på miniworkshopen var eniga om att de behöver mer kunskap för att kunna 

starta ett arbete mot en mer miljövänlig mottagning, och menade att mycket av det ansvaret 

borde ligga på huvudkontoret. Framförallt pekade de ut centralupphandlingen som de menade 

skulle vara mer selektiv och ha en högre andel miljömärkta produkter för att på så 

sätt, genom de rabatter centralupphandlingen erbjuder mottagningarna, styra inköpen mot 

miljövänligare produkter. De föreslog att de miljömärkta produkterna skulle märkas ut med 

någon typ av symbol, en tanke som går i linje med det gröna blad som föreslogs som symbol 

vid leverantörsundersökningen ovan. 

 

En punkt i informationstexten som de kommenterade kraftigt på var den om att man skall byta 

ut sugrör i plast mot återanvändbara i rostfritt stål. De menade att sugrören ofta får mycket 

blod i sig som koagulerar vid rengöringen i diskdesinfektorn och således fastnar i röret. Ifall 

mottagningen istället skulle rengöra sugrören i autoklav, vilket skulle säkerställa dess renhet, 

skulle denna behöva användas mycket mer frekvent än i dagsläget vilket medför både 

ekonomiska och miljömässiga kostnader i form av energiåtgång. De påpekade även att ett 

sådant byte skulle kräva att mottagningen köpte in en stor mängd återanvändbara sugrör vilket 

skulle bli kostsamt. 

 

Sammanfattning workshopar 
 

 

Miniworkshoparna visade att informationstexten var på rätt väg ifråga om dess innehåll samt 

att den nådde upp till målet att fungera motiverande. Många relevanta synpunkter togs upp 

vilka sedan inkorporerades i informationstexten. 

 

6.6 Svårigheter och felkällor med de empiriska undersökningarna 
 

Personal på tandvårdsmottagningar är en grupp med ett mycket pressat tidsschema vilket har 

resulterat i att det har varit mycket svårt att få frivilliga att ställa upp på intervjuer och att hitta
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mottagningar som tar emot för studiebesök och miniworkshopar. Samma problem fanns med 

enkätundersökningen där flera tillfrågade hörde av sig och avböjde att medverka, ofta med 

tidsbrist som motivering och som vi sett blev svarsfrekvensen endast 52,5 %.  Att få personer 

att medverka i intervjuserien om informationstexter visade sig vara svårast. Endast två av sju 

tillfrågade hade efter tre påminnelser accepterat att delta i undersökningen varför även 

personer utanför tandvårdsyrket ombads besvara frågorna (dock ej fråga 1 och 7) för att på så 

sätt få ett användbart resultat. Att även personer från andra yrkesgrupper deltog i 

undersökningen medför att validiteten minskat men att reliabiliteten förväntas ha ökat då 

antalet deltagande mångdubblats. Också på grund av den tidspress personalen på 

mottagningarna arbetar under planerades miniworkshoparna till att ta endast en timme i 

anspråk vilket visade sig vara allt för kort för att hinna med informationstextens alla tre delar. 

Den information som framkom vid workshoparna och intervjuerna om informationstexter är, 

förutom alla andra skiftande premisser, påverkad av intervjuaren på samma sätt som 

tolkningen av informationen även den blir subjektiv. Intervjuer, vare sig enskilda eller i 

grupp, kan inte reproduceras (Holstein & Gubrium, 1995). 
 
 
 

7. Förändringar för miljövänligare tandvård 
 

Under kapitel 7.1 diskuteras vissa utvalda förändringar som kan göras på en 

tandvårdsmottagning för att minska dess miljöbelastning. De områden som tas upp är alla 

tagna från kategorin ”diffusa utsläpp” och är valda just eftersom arbetets empiriska 

undersökningar samt litteraturstudium visar att kunskapen kring dessa är lägre än den om till 

exempel tungmetaller. 

 

7.1 Granskning 
 

Vissa av de åtgärder en miljövänlig mottagning bör ta enligt Farahani & Suchak diskuteras 

nedan mer utförligt med hjälp av bland annat miljöbalken och LCA-analyser. Andra delar 

som lyfts fram till diskussion är sådana som uppmärksammats vid de empiriska studierna (se 

kap. 6). Resultaten visar att ett alternativ som vid första anblicken verkar vara miljövänligare 

än ett annat inte behöver vara det sett ur ett större perspektiv. Till det behöver dessutom 

praktikernas rutiner beaktas då de i sin tur kan förändra den totala miljöpåverkan ett visst 

alternativ har. Dessa svårigheter- att enkelt generalisera en produkts miljöpåverkan jämfört 

mot en annan- blev extra tydliga i fallet med engångsmuggar eller återanvändbara diton. 

 

Engångsmuggar vs. glas- eller keramikkoppar
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Dr. Farahani menar att man bör välja biologiskt nedbrytbara engångsmuggar till patienterna, 

till exempel finns det engångsmuggar gjorda av papper eller majs (Adams, 2007). Pockrass, 

Pockrass och Dr. Patel anser istället att mottagningarna bör byta ut sina engångsmuggar mot 

en motsvarighet i glas som håller längre och på så sätt bidrar mindre till sopbergen (Pockrass 

& Pockrass, 2009; Bommhardt, 2008). Det är dock så att då man endast tar hänsyn till den 

bildade mängden avfall får man inte en sanningsenlig bild av muggarnas och glasens 

miljöpåverkan. LCA-analys av muggar i plast, keramik och papper visar dock att muggarna i 

papper har den lägsta totala miljöpåverkan sett ur ett ”cradle to grave” (LCA) perspektiv 

(Ligthart & Ansems, 2007). Analysen visar att rengöringen av de återanvändbara muggarna är 

en stor del av dess totala miljöpåverkan. Inom tandvården krävs att muggar som används vid 

behandlingar är höggradigt rena vilket innebär att de rengörs vid en högre temperatur än vid 

vanligt användande, vilket ytterligare ökar muggarnas miljöpåverkan. Det bör observeras att 

LCA-analysen är gjord av muggar i keramik, ej i glas vilket är det alternativ som förmodligen 

skulle användas inom odontologin. Analysen visar dock att en mycket stor del av de 

keramiska kopparnas miljöpåverkan kommer från rengöringen efter användandet vilket borde 

gälla även för muggar i glas. Under ett studiebesök på en tandvårdsmottagning uppdagades 

dock någonting intressant som bör tas i beaktan: mottagningen hade bytt ut sina 

engångsmuggar i plast mot återanvändbara muggar i hårdplast. Mottagningen rengjorde 

muggarna i diskdesinfektorn vilket medför en extra hög energiåtgång då diskdesinfektorn körs 

vid en högre temperatur än standardmaskiner. Medarbetarna framhöll dock att 

diskdesinfektorn skulle körts ändå för att tillgodose behovet av rena instrument, borrhuvuden 

och liknande vilket medför att energiåtgången inte ökat på grund av rengöringen av 

muggarna. Vid denna typ av situation kan det alltså betraktas som gynnsamt att använda 

återanvändbara muggar. 

 

Valet av golv 
 

 

Vinylgolv är vanliga inom vården då de är hållbara, billiga och lätta att rengöra. Ur 

miljösynpunkt är de dock inte ett så bra val. Vid framställningen av vinylgolv produceras 

dioxiner, vinylklorid och andra ämnen som kan verka skadligt på miljön omkring fabriken. 

Dessutom är råvaran olja vilket är en ändlig naturresurs (Farahani & Suchak, 2007). Plaster 

innehåller olika tillsatser, såsom mjukgörare, stabilisatorer och färgämnen, av vilka en viss del 

kryper ur plasten och förångas. En del av tillsatserna kan ha skadliga effekter på människa 

och miljö, men på senare år har vissa additiv med särskilt skadlig effekt i princip slutat att 

användas, till exempel bly och kadmium (Albertsson, 2007). Som alternativ till vinyl föreslår
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författarna linoleumgolv som har en lägre påverkan på miljön samtidigt som det har andra 

fördelar jämtemot vinyl. Golven i kontor, entré och väntrum har inte samma krav om att vara 

lätta att rengöra varför man där kan välja trägolv. Viktigt är dock att välja träslag som är 

närodlade (Farahani & Suchak, 2007), i Sverige skulle därför furu- eller björkgolv kunna vara 

lämpliga. Det är också viktigt att välja trä som behandlats med en grundpolish som emitterar 

låga halter VOC (volatile organic compounds). Enligt Jönsson (1999) som gjort en 

livscykelanalys av trä-, vinyl- och linoleumgolv utgör trägolvs totala VOC-utsläpp under 

användningsfasen halva dess totala miljöpåverkan. De trägolv som studien baseras på är dock 

behandlade med traditionella polishar och lacker. I övrigt var trägolvs miljöpåverkan betydligt 

lägre än den för både vinyl- och linoleumgolv och dess livslängd närmast det dubbla jämfört 

med de andra två golvtyperna. Många odontologiska mottagningar drivs under en lång 

tidsperiod vilket gör att ett trägolv med längre livslängd än både vinyl och linoleumgolv är 

ekonomiskt gynnsamt. Ur detta dras slutsatsen att trägolv är ett mycket bra val förutsatt att 

hänsyn tas till vilken ytbehandling som gjorts av träet. Enligt Jönsson (1999) har 

linoleumgolv en lägre påverkan på miljön jämfört med vinylgolv sett ur ett LCA-perspektiv. 

Utifrån detta dras slutsatsen att närproducerade trägolv bör vara förstahandsvalet. I 

behandlingsrummet kan ett linoleumgolv, som är lättare att rengöra än ett trägolv, väljas. 

 

Återvinning och digitalisering för att spara papper 
 

 

Som tidigare nämnts används stora mängder papper på de flesta tandläkarmottagningar varför 

det är viktigt att mottagningarna väljer återvunnet papper och själv återvinner papper. Varje 

ton återvunnet papper kan hindra 17 träd från att fällas, spara drygt 1400 liter olja, 4000 kW 

energi och upp till 26 500 liter vatten (Farahani & Suchak, 2007). En patientjournal består 

enligt Farahani och Suchaks undersökning (2007) i genomsnitt av 12,3 ark. Enligt dem skulle 

den gröna modellen använda sig av sex ark per journal. Herman (2009) förespråkar istället ett 

helt digitaliserat journalsystem vilket inte kräver några papper alls. Som tidigare nämnts är det 

vanligt inom Praktikertjänst med helt digitaliserade journalsystem vilket gör att 

pappersåtgången framförallt kommer från patienternas undersökningsprotokoll. 

 

Den 12 juli 2011 ändrade Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2012) reglerna för sms- 

påminnelser vilket gör det möjligt att använda sms och e-post i kommunikationen till 

kunderna, till exempel vid kallelser och påminnelser. Regeländringen medför möjlighet att 

minska pappersanvändningen på tandvårdsmottagningarna betydligt. 

 

El producerad av förnyelsebara källor
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De flesta av Praktikertjänsts mottagningar kan själva välja sin elleverantör. Idag 

tillhandahåller många av de svenska elbolagen möjligheten att köpa el som är producerad av 

förnyelsebara källor istället för traditionellt producerad el. Till förnyelsebara källor räknas 

vattenkraft, vindkraft, solenergi, biobränslen och geotermisk energi och i vissa fall även el 

producerad i kärnkraftverk. Varje gigawattimme miljömärkt el som köps in istället för 

traditionellt producerad el innebär en reduktion av de globala utsläppen av fossil koldioxid 

med ca 110 ton per år (Energimyndigheten, 2008). Man bör dock vara medveten om att el 

producerad av förnyelsebara källor kan ha annan negativ miljöpåverkan, till exempel kan den 

biologiska mångfalden påverkas av uppdämningen av en älv. Därför godkänner inte Svenska 

Naturskyddsföreningen nyanlagda vattenkraftverk som källor till miljövänlig el och de kan 

därför inte erhålla föreningens miljömärkning Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen, 2009a). 

5 §, 2 kap, i miljöbalken säger att energi från förnyelsebara källor i första hand bör användas 

av dem som bedriver en verksamhet. I dagsläget är prisskillnaden mellan traditionellt 

producerad energi och sådan som kommer från förnyelsebara källor inte av en magnitud som 

gör att det är ekonomiskt försvarbart att inte följa miljöbalkens påbud. Förutom att påverka 

varifrån energin mottagningen använder kommer ifrån kan personalen även påverka sin 

energikonsumtion. Detta görs lättast om mottagningen har en elmätare, vilket närmare 83 % 

av mottagningarna som svarat på enkäten angett att de har, då detta medför att mätbara mål 

kan sättas upp och åtgärder enkelt utvärderas (Landstinget Blekinge, 1999). Idag köps en 

relativt stor del av den el som Sverige använder in från andra länder. Denna el är svårare att 

kontrollera utifrån sin miljöpåverkan och kan i värsta fall vara producerad av kolkraftverk 

som har en mycket skadlig inverkan på miljön av flera anledningar. Dels förstör gruvdriften 

av kol stora områden och dels frisläpps stora mängder svavel och stoftpartiklar vid 

förbränningen. Svavlet omvandlas i atmosfären till svavelsyra vilket faller ned på marken som 

surt regn och försurar sjö och mark. Sotpartiklarna hämmar värmeavstrålningen från jorden 

och bidrar på så sätt till den globala uppvärmningen. 

 

7.2 Svårigheter och begränsningar 
 

Litteraturstudiet av grön tandvård är kraftigt begränsad på grund av det mycket bristfälliga 

material som finns att tillgå när studiet genomförs hösten 2009. Som tidigare nämnts har 

tandvårdens miljöfokus varit förhållandevis enkelriktad mot tungmetaller varför information 

om andra produkters miljöpåverkan varit svår att finna. En jämförelse av olika alternativ har 

därför inte alltid varit möjlig att genomföra. En svaghet hos de produktspecifika diskussioner 

som gjorts ovan är att de grundar sig i undersökningar som inte är specifikt riktade mot
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tandvården och dess särskilda förutsättningar. Generaliserbarheten är därför i vissa fall svår 

att avgöra. Kunskapscenter för dentala material (KDM) som lyder under Socialstyrelsen gav 

2005 och 2006 ut två artiklar (Socialstyrelsen 2005 samt 2006), dels ett varuinformationsblad 

med en kvalitetsundersökning av dentala material och senare en artikel om innehållet i ett 

flertal dentala material. Inget av dem tar upp några miljömässiga aspekter. 

 

 
8. Motivation och förändringsprocesser 

 

Syftet med denna uppsats är bland annat att ta fram teorier om hur personalen på 

tandvårdsmottagningarna i Praktikertjänstkoncernen kan bli motiverade till att genomföra en 

förändring av hur de i dag driver mottagningarna till ett mer miljövänligt sätt. Av denna 

anledning kommer först motivation och förändringsprocesser att diskuteras allmänt för att 

sedan under 8.2 riktas in mot motivation till miljövänligt agerande. 

 

8.1 Teoretisk bakgrund 
 

Pockrass (2009) menar att undervisning och information är viktiga byggstenar i arbetet mot en 

grönare mottagning. Bron och Wilhelmson (2007) uttrycker att motivation traditionellt har 

betraktats som väsentlig både för initierandet och för det fortsatta deltagandet i en lärprocess. 

På sina håll där förändringarna blir stora kommer det inledningsvis att kräva mycket av 

personalen och motivation till att genomföra förändringsprocessen blir då vital. På grund av 

detta blir det viktigt att veta vad som skapar motivation, vilket inte är oproblematiskt att 

undersöka. Motivation är en mycket komplex fråga som dessutom undersökts av olika 

teoretiska grupperingar med olika metodologiska utgångspunkter vilket gör att det är svårt att 

få ett övergripande svar på vad motivation är och hur den skapas. Boekaerts (2009) menar 

dock att sättandet av ett mål kommer att påverka individen genom att skänka henne 

motivation så att hennes handlingar styrs till innehåll, riktning och med vilken enträgen som 

handlingarna utförs beroende på vilket det uppsatta målet är. 

 

I psykologisk men även pedagogisk forskning har synen på individen haft två mycket olika 

inriktningar genom åren. Innan 70-talet var synen ganska deterministisk, man ansåg att 

människan var styrd av inre och yttre krafter och att individens motivation berodde på dessa 

krafters sammantagna effekt. Individens intentioner och vilja beaktades inte (se t.ex. Maslow). 

Under 70-talet började dock mer individualistiska strömningar få fart. Individualisterna ansåg 

att människan var en aktiv individ som initierar handlingar för att uppnå mål som är uppsatta 

för att skapa sitt eget liv. Människan är kapabel att styra sina handlingar och att ta ansvar för
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deras effekt (Bron & Wilhelmson, 2007). Författarna menar att båda dessa synsätt finns kvar 

sida vid sida än i dag och påverkar forskningen.  

 

Enligt Jenner (2004) kan man i de motivationsteorier som formulerats fram tills idag finna att 

motivation består av tre samverkande faktorer. I den första beskrivs motivation som en inre 

faktor som sätter igång ett beteende eller handlande. Denna faktor kan sammanfattas med 

begreppet drivkraft. Jenner menar vidare att vi ofta sätter likhetstecken mellan motivation och 

denna drivkraft, t ex nyfikenhet, energi, en vilja att satsa, men att allt inte går att förklara med 

hjälp av en inre drivkraft – drivkraften kan inte ses isolerad utan den måste ställas i relation 

till någonting, till ett mål, vilket är den andra aspekten, målsträvan. En person kan ha både 

inre och yttre mål. Forskare menar sig ha visat att de ger olika resultat i form av personens 

beteende. Inre mål kan till exempel vara en lust till att lära, att stilla sin nyfikenhet eller 

någonting annat självförverkligande. Yttre mål kan vara sådant som en belöning, höga betyg, 

pengar och status (Jenner, 2004). Deci, et al. (i Jenner, 2004) menar att man kan slå fast att 

yttre belöningar, som då blir kopplade till yttre mål, faktiskt verkar hämmande på den inre 

motivationen. Bron och Wilhelmson (2007) menar dock att denna typ av resonemang är för 

förenklad då individen är mer komplex än så. Inre och yttre mål är även kopplade till inre och 

yttre motivation vilka kommer att diskuteras mer utförligt nedan. Den tredje aspekten av 

motivation är en växelverkan mellan en persons drivkraft och hennes mål. Denna aspekt är 

avhängig personens självförtroende och om målen uppnås eller inte. Jenner (2004) beskriver 

förloppet såhär: ”En inre drivkraft, grundad i behov, önskningar eller förväntningar utlöser 

beteenden eller handlingar riktade mot vissa mål, som kan vara yttre eller inre. Vare sig målen 

uppnås eller inte, så blir resultatet en modifiering eller förstärkning av den inre drivkraften” 

(sid. 42). Detta innebär i praktiken att en person med bra självförtroende som misslyckas att 

nå ett mål istället för att ge upp eller skylla misslyckandet på sin bristande förmåga menar att 

hon helt enkelt behöver anstränga sig mer nästa gång för att lyckas. En person med dåligt 

självförtroende skulle i samma situation förklara misslyckandet med sin egen otillräcklighet 

och misslyckandet skulle ytterligare förstärka personens negativa bild av sin egen förmåga 

(Jenner, 2004).  

 

Författaren menar också att ”motivation och motivationsarbete är en fråga om bemötande” 

(Jenner, 2004, sid. 15) vilket innebär att motivation är en följd av de erfarenheter och det 

bemötande en individ fått och inte, som många andra teoretiker anser, en egenskap hos 

individen. Jenner framhåller även att det som i grunden påverkar motivationen och resultatet 
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är om man har skäl att hysa hopp om framgång. Personer med dålig självkänsla och många 

erfarenheter av misslyckande är i högre grad benägna att förvänta sig att misslyckas varför 

deras motivation blir lägre och i förlängningen är risken att de misslyckas större.  

 

Osbaldiston och Sheldon har i sin studie visat att måluppfyllelsen är högre då personen som 

ska genomföra förändringen själv får välja sina mål. Detta gör nämligen att personen är villig 

att arbeta hårdare och längre tid för att uppnå dem vilket naturligtvis ökar chanserna för att det 

också sker. En högre måluppfyllelse ger i sin tur en ökad sannolikhet för att det nya beteendet 

upprätthålls även i fortsättningen (Osbaldiston & Sheldon, 2003). 

 

För att en förändring på ett företag ska kunna ske så bra som möjligt förespråkar Angelöw 

(1991) att de anställda ska vara med och bestämma över förändringstakten så att 

förändringarna sker i en mängd och hastighet som de anställda klarar av att hantera. Det är 

viktigt att den kommande förändringen inte upplevs som påfrestande för de anställda. Han 

skriver att en individ som uppfattar en förestående förändring som hotfull kommer att lägga 

en stor del av sin energi på att försvara sig och streta emot förändringen. Om förändringen 

istället uppfattas som positiv eller irrelevant så kommer individens energi att kunna användas 

på ett konstruktivt sätt. Motivationen eller förändringsviljan är en central faktor i ett gott 

förändringsarbete. Angelöw skriver vidare att en förutsättning för ett kommande 

förändringsarbete är att de anställda är motiverade och har en förändringsberedskap och att så 

många som möjligt inser nödvändigheten med förändringen. ”Motivationen är motorn i själva 

förändringsarbetet” (Angelöw, 1991, sid. 87). En konsekvens av detta blir att ett vanligt skäl 

till förändringsovilja är brist på motivation. Samme författare menar att personalens egna 

kunskaper och erfarenheter är viktiga resurser som bör tas tillvara i ett förändringsarbete ”När 

individers kunskaper och erfarenheter efterfrågas väcks intresse för förändring” (Angelöw, 

1991, sid. 24). 
 

 

8.2 Motivation till miljövänligt agerande 
 

Många miljövänliga beteenden innebär någon typ av uppoffring eller kostnad, ekonomisk 

eller tidsmässig, för individen. Att agera miljömässigt kan uppfattas vara dyrt, obekvämt eller 

svårt och detta kan på ett signifikant sätt motverka till vilken grad människor beter sig 

miljövänligt. Om det miljövänliga beteendet däremot är en vana medför det att individen inte 

kommer att reflektera över beteendet nämnvärt och därför får lättare att fortsätta att bete sig 

miljövänligt. Omvänt leder detta dock till att det kan vara mycket svårt att bryta sina icke- 

miljövänliga vanor för att implementera en god vana (Söderholm, 2008). 
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Idag finns en del forskning som undersöker vad som gör människor motiverade att agera 

miljövänligt. Tidigare fokuserades främst på hur man skulle få människor att efterfölja lagar 

och regler med hjälp av till exempel ekonomiska incitament och kontroller. Att efterfölja 

regler för att till exempel undvika att bli bötfälld kallas för att personen har yttre motivation 

till sitt handlande. Drivkraften är alltså att undvika någonting negativt eller i andra fall 

tillgodose sig någonting positivt (t.ex. en belöning) (Osbaldiston & Sheldon, 2003). En stor 

del av den forskning som har gjorts har alltså handlat om just yttre motivation, men idag är 

forskarkåren i stort sett enig om att det är bättre att finna en annan anledning än yttre 

motivation för ett handlande då den är kortsiktig till sin natur, så fort löftet om belöning eller 

hotet om straff tas bort försvinner motivationen. Osbaldiston och Sheldon delar upp 

motivation i fem delar vilka visas i Tabell 2. Under de olika typerna av motivation finns 

även en kort mening som beskriver individens anledning till en viss handling. Osbaldiston 

och Sheldon (2003) anser sig ha visat att av de två huvudgrupperna är internaliserad 

motivation bättre än yttre motivation. Av motivationstyperna finns en liknande skala där inre 

motivation leder till bättre och mer långsiktigt gynnsamma effekter än internaliserad 

motivation (egen översättning) vilket i sin tur är bättre än identifierad motivation. På samma 

sätt är inbunden motivation bättre än yttre motivation. Författarna menar att en person ofta 

har flera typer av motivation samtidigt, och att de fem typerna inte är strikt åtskilda utan att 

motivation snarare är ett kontinuum där en person kan känna en typ av motivation som t.ex. 

ligger mellan identifierad och inbunden motivation (egen översättning). De två 

motivationstyperna under yttre motivation leder inte till ökat ansvarstagande eftersom 

motivationen avtar så snart som förstärkningen av beteendet avbryts. I fallet med inbunden 

motivation är det stor sannolikhet att motivationen endast leder så långt att småsaker utförs, 

t.ex. att personen väljer ekologiska mejerivaror, men inte längre, vilket stöds av Osbaldiston 

och Sheldons studie (2003). 

 

Internaliserad motivation har ofta sin grund i personens uppväxt och de sociala normer som 

hon då utsatts för. Denna typ av motivation är nära sammanbunden med personens självbild 

och till och med självkänsla vilket kan leda till att personen känner att hon måste agera på ett 

visst sätt för att må bra i sin bild av sig själv (Osbaldiston & Sheldon, 2003). Internaliserad 

motivation har mycket gemensamt med aktiverade personliga normer som diskuteras i 

Söderholm (2008). En aktiverad personlig norm beskrivs där som en känsla av moralisk 

skyldighet att agera miljövänligt och påverkar således motivationen att bete sig miljövänligt. 

 

De personliga normerna är mycket påverkade av sociala normer. Exempel på ett område där 

internaliserad motivation är en vanlig anledning till ett beteende är källsortering. I rapporten 
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(Söderholm, 2008) kan vi läsa att ”En stor del av hushållen anger att de källsorterar för att de 

vill se sig själva som ansvarsfulla personer och många instämmer t.o.m. i påståendet att 

”källsortering är en aktivitet som får mig att må bra” (sid. 52). I Sverige finns det starka sociala 

normer beträffande just källsortering så att källsortering är ett miljöbeteende som internaliserats 

är föga förvånande (Söderholm, 2008). 

 
Tabell 2. Schematisk bild av de olika motivationstyperna beskrivna i Osbaldiston och Sheldon (2003). 

 

Övergripande 
 

typ av 

motivation 

Internaliserad 
 

motivation 

Yttre 
 

motivation 

Motivationstyp Inre 
 

motivation 

(intrinsic 

motivation) 

Internaliserad 
 

motivation 

(integrated 

motivation) 

Identifierad 
 

motivation 

(identified 

motivation) 

Inbunden 
 

motivation 

(introjected 

motivation) 

Yttre 
 

motivation 

(external 

motivation) 

Anledning till 
 

agerande 

Personen 
 

finner det 

roligt, 

intressant, 

givande eller 

spännande 

Personen har 
 

internaliserat 

synsättet/beteendet 

och mår dåligt om 

detta inte efterlevs 

Personen 
 

stöder 

värderingarna 

som ligger 

bakom 

handlingen 

Personen vill 
 

undvika att 

känna skam, 

skuld och 

dåligt 

samvete 

Personen 
 

förväntar sig 

en belöning 

eller vill 

undvika ett 

straff 

 

 
 

Söderholm (2008) beskriver två olika vägar att uppmuntra till ett beteende, i detta fall ett 

som är gynnsamt för miljön. De två vägarna är att använda sig av antingen påtryckningar 

för att välja det önskade beteendet eller produkten, så kallade push-åtgärder, eller morötter, 

så kallade pull-åtgärder. De gör istället det önskade beteendet eller produkten mer attraktiv, 

till exempel med ett lägre pris än på motsvarande produkt med en större miljöbelastning. 

Push- och pull-åtgärder kan båda användas som incitament till både inre och yttre 

motivation. 

 

Pelletier, Tuson, Green-Demers, Noels och Beaton (1998) menar att kunskap om hur 

beteenden påverkar miljön, både positivt och negativt, är en grundförutsättning för 

miljömedvetet handlande. Pelletier et al. (1998) menar även att trots de stora satsningar på 

utbildning av befolkningen som skett på senare år är fortfarande kunskapsnivån allt för låg. 

Författarna menar att den låga kunskapsnivån beror på brist på intresse att ta till sig kunskap 

om miljön men menar samtidigt att även välinformerade människor ofta låter bli att agera i 

enlighet med den kunskap de besitter (Pelletier et al. 1998). Osbaldiston och Sheldon (2003) 
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går ett steg längre och menar att även individer med en positiv inställning till att agera 

miljövänligt inte alls kan förväntas handla enligt denna. Enligt Söderholm (2008) är 

miljöintresset hos svenskar relativt stort. Svenskarna besitter även de attityder och 

värderingar som enligt rapporten (Söderholm, 2008) behövs för att understödja miljövänliga 

handlingar. En undersökning gällande svenska medborgares syn på resande som hittas i 

Söderholm (2008) visar att svenskar har en relativt hög grad av allmänt miljömedvetande, 

och då kvinnor i högre grad än män, yngre mer än äldre och högutbildade mer än 

lågutbildade. I linje med det som sagts ovan kände en stor majoritet till de problem som 

bilanvändningen skapar men färre upplever att det är den enskildes ansvar att minska 

bilanvändningen (Söderholm, 2008). 

 

I början av 70-talet kom modeller där man menade att kunskap om miljön ledde till ett mer 

miljömedvetet tänkande vilket i sin tur ansågs leda till miljövänligt handlande. Det tog dock 

inte lång tid innan man märkte att ett sådant linjärt samband i de flesta fall inte alls existerade 

(Kollmuss & Agyeman, 2002). Trots det används alltjämt dessa modeller och är fortfarande 

diskuterade, bland annat som vi sett av Pelletier et al. ovan. Blake (1999, diskuterad i 

Kollmuss & Agyeman, 2002) menar att det finns tre hinder för miljövänligt beteende och 

dessa är personens individuella egenskaper, personens ansvarstagande, det vill säga hennes 

känsla att hon kan påverka genom sina handlingar, och slutligen de sociala och institutionella 

ramverk som påverkar en människas möjlighet att agera miljöriktigt. En metastudie utförd av 

Hines, Hungerford och Tomera (1986, beskriven i Kollmuss & Agyeman, 2002) visade att 

flera variabler hörde samman med miljövänligt handlande, bland dessa finns kunskap, 

attityder, att personen gjort ett muntligt åtagande att agera miljövänligt och individens känsla 

av personligt ansvar för miljön. De förra är påverkbara, dock inte utan vissa svårigheter som 

visats ovan, men att utifrån påverka en människas känsla av ansvar för sin omvärld är inte en 

enkel uppgift. Viss forskning har visat att en direkt upplevelse av ett miljöproblem, i 

jämförelse med att till exempel läsa om det i en dagstidning, ger en starkare korrelation 

mellan personens attityd jämte miljön och hennes handlande (Kollmuss & Agyeman, 2002). 

 

Naturvårdsverkets rapport (Söderholm, 2008) visar att det är mer effektivt att förlita sig på 

kollektivt ansvarstagande snarare än individuellt, ”Hushållen accepterar i mångt och mycket 

att miljöfrågan handlar om kollektiva val, som i viss mån begränsar individens möjligheter” 

(sid. 11). Undersökningen som gjordes visade även att en aspekt som var viktig för det 

miljövänliga agerandet var att personerna känner att deras val spelar roll, både hos relevanta 

aktörer (t.ex. elbolagen) och att det de facto leder till miljöförbättringar (Söderholm, 2008). 
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Ett annat fenomen som uppdagades i undersökningen var att människor som trodde att en hög 

andel av befolkningen utförde en miljöhandling i högre grad kände sig manad att själv utföra 

den, och också gjorde det. 

 

9. Utformning av informationstext om grön tandvård 

 

Då informationstexten började utformas hade ännu endast ett preliminärt resultat av 

enkätundersökningen bland tandvårdsmottagningarna kommit in. Den slutgiltiga versionen 

hittas som bilaga B. I distributionen till tandvårdsmottagningarna kommer förmodligen inte 

informationstextens layout att användas utan planen är att införliva texten tillsammans med 

texterna om kvalitetsarbete på Intranätet Fokus som Praktikertjänst använder sig av. I 

naturvårdsverkets rapport (Söderholm, 2008) sammanfattar författarna ett antal lärdomar för 

miljöpolitiken. Den nationella miljöpolitiken har i realiteten en ganska stor överensstämmelse 

med den miljöpolitik som drivs inom ett företag. Ett citat ur texten anses vara särskilt 

träffande och har fått sätta tonen för informationstexten: 

 

”[…] en kombination av styrmedel, där tillgänglighet och resurser för 

möjliggörande av ett mer miljövänligt beteende kombineras med 

konkret information om miljönyttan av förändrade aktivitetsmönster, 

har goda möjligheter att accepteras som legitima av en bred allmänhet 

och därmed bidra till att lägga grunden för en ur miljöhänsyn mer 

positiv samhällsutveckling” (Söderholm, 2008, sid. 27). 

 

Kunskap är en viktig ingrediens i alla typer av förändringsarbeten och utgångspunkten för 

denna text är att personalen på mottagningarna besitter allt från mycket små till mycket stora 

kunskaper om ekologi och hållbarhetsfrågor, varför en del av personalen kommer att behöva 

utvidga sina kunskaper för att förändringarna ska kunna genomföras. Det preliminära 

resultatet av enkätundersökningen visade också att brist på kunskap och tid var de främsta 

orsakerna till att mottagningarna inte arbetade på ett mer miljövänligt sätt. Resultatet visade 

även att alla mottagningar källsorterade, men i olika utsträckning samt att en dryg tredjedel av 

de svarande inte hade satt upp några egna miljömål. Erfarenheter från studiebesöken på 

tandvårdsmottagningar visade att även om det fanns en miljöplan och ett pågående 

kvalitetsarbete så var det inte en prioriterad fråga och arbetsfördelningen för vem som gör vad 

för att uppfylla målen var oklar. Då arbetet med informationstexten påbörjades var heller inte 

intervjuserien om informationstexter avklarad, men två intervjuer samt ett större antal 

informella intervjuer om informationstexter med personer utanför Praktikertjänstkoncernen 
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hade hållits. Vid dessa samtal användes Holstein och Gubriums (1995) så kallade aktiva 

intervjuguide som finns beskriven under rubrik 1.4 Metod. Gemensamt mellan dessa var att 

alla tillfrågade menade att informationstexter bör vara kortfattade, att det viktigaste ska vara 

lätt att hitta, att de ska ha ett tydligt strukturerat upplägg och att språket skall vara 

lättbegripligt och adekvat för sammanhanget. 

 

Enkätundersökningens preliminära resultat visar även att så mycket som hälften av de 

svarande inte sedan tidigare känner till begreppet grön tandvård. Grön tandvård innebär mer 

än att bara implementera några snabba lösningar för att minska sin miljöpåverkan, det handlar 

om att ha gröna värderingar och att sträva efter att minska sin miljöpåverkan i alla aspekter av 

verksamheten. På grund av denna brist på kunskap inleds informationstexten med en 

beskrivning av vad grön tandvård är och hur det kan komma att påverka mottagningen. Ovan 

har människors motivation till miljöbeteenden diskuterats. Där har bland annat tagits upp att 

s.k. inbunden motivation, dvs. motivation till handlingar på grund av att personen annars 

känner skuld, inte är lämplig som enda motivationskälla då den är kortsiktig och inte 

medverkar till att personen utökar sitt miljövänliga handlande. När man konstruerar en text 

om miljö och miljöarbete är det lätt att framhålla de tänkbara skräckscenarion som är effekten 

av att jordens befolkning inte tar sitt miljöansvar, för att på så sätt få läsarna att inse vikten av 

att agera på ett miljövänligare sätt. Men detta är alltså inte ett lämpligt tillvägagångssätt varför 

strävan är att informationstexten om grön tandvård istället ska vara positiv, inspirerande och 

lätt att ta till sig för att på så sätt försöka stimulera de två typerna av internaliserad motivation. 

Ett led i det är att miljöeffekter av dagens praktik nästan fullständigt utelämnats och att fokus 

istället ligger på hur ett gott miljöarbete kan ta form samt förslag på miljöbeteenden som 

mottagningen kan sätta upp som mål för sitt miljöarbete. De miljöbeteenden som finns med 

som förslag till mål i informationstexten är utvalda utifrån litteratur (se t.ex. Farahani & 

Suchak, 2007) samt utifrån studiebesök och resultat från enkätundersökningen. 

 

Både det preliminära resultatet av enkäten och samtal med tandvårdspersonal menar att bristen 

på tid är en stor bidragande faktor till att miljöarbetet inte utvecklas. Tandvårdspersonalen 

framhåller ofta att tempot på tandvårdsmottagningen är högt och att nya miljövänliga rutiner, 

t.ex. utökad källsortering, skulle ta för lång tid för att vara gångbara. Många förespråkare av 

grön tandvård (se t.ex. Pockrass & Pockrass, 2009) menar dock att det nya arbetssättet endast 

ökar tidsåtgången de första veckorna innan det blivit till rutin. För att inte det nya 

miljömedvetna arbetssättet skall kännas för påfrestande, bland annat med avseende på 

tidsåtgång, anses det vara lämpligt att välja ut något eller några miljöbeteenden åt gången, låta 

dem bli en del av vardagen och först efter det välja ut fler miljöbeteenden att implementera i 
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vardagen. För att förenkla detta är de föreslagna miljöbeteendena uppdelade i en grundnivå och 

en fortsättningsnivå där punkterna på grundnivån anses vara relativt enkla att implementera i 

de dagliga rutinerna medan de på fortsättningsnivån generellt kräver ett större engagemang och 

i vissa fall även större ekonomiska- och/eller tidsmässiga resurser. 

 

Sammanfattningsvis anses det av ovan nämnda anledningar lämpligt att informationstexten 

innehåller tre delar. Den första förklarar syftet med texten och hur den är upplagd samt ger en 

förklaring till begreppet grön tandvård. Del två fokuserar på hur ett gott miljöarbete kan 

startas upp och bedrivas och del tre består av mål som kan vara lämpliga för mottagningarna 

att ta till sig. Målen är kortfattade och uppdelade i ämnesområden för att på så sätt förenkla 

för dem som är intresserade av ett visst område. Förutom denna underuppdelning är även 

målen indelade i en grundnivå och en fortsättningsnivå. 

 

Förändringar av informationstexten efter miniworkshoparna 
 

 

På de två miniworkshopar som hölls framkom en del saker som informationstexten som var 

mindre bra eller behövde utvecklas. En åsikt som framhölls av Mottagning D var att källor 

skall finnas så att de som är intresserade kan läsa mer varför sådana lades till. Båda 

mottagningarna önskade att de informationsrutor som fanns i texten skulle bli fler så att den 

som läser texten skall få större kunskap om varför en viss åtgärd är bra för miljön. Sådan 

information fanns inte att tillgå för alla föreslagna mål i texten, men där det fanns möjlighet 

lades detta till. Ytterligare några föreslagna mål kommenterades antingen till sitt innehåll eller 

formulering varför även dessa rättats till. Dessa ändringar anses inte vara nödvändiga att tas 

upp här då de var så pass små och ofta av språklig natur. 

 

 
10. Diskussion 

 

Under denna rubrik kommer först de empiriska resultaten att diskuteras utifrån teori under 

rubrik 10.1. Under 10.2 hittas en rad åtgärdsförslag riktade mot Praktikertjänst Tandvård. 

 

10.1 Diskussion kring arbetets resultat 
 

Den andra paragrafen i hänsynsreglerna (2 §, Miljöbalken) säger att alla som bedriver en 

verksamhet skall skaffa sig tillräcklig kunskap för att med tanke på verksamhetens art skydda 

miljön mot skada eller olägenhet. Det innebär i praktiken att alla verksamhetsansvariga är 

skyldiga att utbilda sig inom de miljöområden som är relevanta för tandvården. Exempelvis 

gäller det de kemikalier som verksamheten använder. Pelletiers et al.:s (1998) åsikt är, som 

tidigare diskuterats, att kunskap är en grundförutsättning för ett miljömedvetet handlande 
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vilket då alltså finner praktisk förankring i hänsynsreglerna. Kunskap är också nödvändig för 

att kunna följa 4 § i samma lagtext: 

 

”Alla som bedriver […] en verksamhet eller vidta(r) en åtgärd skall 

undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter […] som 

kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de 

kan ersättas med sådana produkter […] som kan antas vara mindre 

farliga. […]”. (4 §, kap. 2, Miljöbalken) 

 

Ovanstående paragraf är ett tveeggat svärd som både uppmanar till användandet av miljöbra 

produkter men också kan hindra införandet av alternativa produkter. Anledningen till detta är 

att det naturligtvis krävs mycket mer än ett antagande om att en produkt är ”mindre farlig” för 

att den ska accepteras inom ett användningsområde så nära sammankopplat med människors 

hälsa som tandvårdsprodukter ju ofta är. Det leder till att tandtekniska produkter genomgår 

långa utredningar innan de tas i bruk, på bekostnad av miljön. Fältstudierna gjorda inom 

ramen av detta arbete bekräftar att det inom kåren finns en skepsis mot nya produkter som 

ännu inte vunnit mark i Sverige, trots att de godkänts för bruk i andra länder. De empiriska 

undersökningarna visar att mycket av det arbete som sker på mottagningarna är djupt rotade 

vanor, särskilt då det gäller hygien, vilket kan medföra hinder för ett grönare arbetssätt. Det är 

därför extra viktigt att alternativa arbetsmetoder som är bättre för miljön är välförankrade i 

relevant forskning och att detta faktum är tydligt för tandvårdspersonalen som ofta ställer sig 

skeptisk till nya metoder och produkter. Däremot är det så att en stor del av 

tandvårdsmottagningarnas miljöpåverkan kommer från emballage och ”slit och släng”- 

produkter i plast eller papper. Med dagens sortiment av produkter med lägre miljöpåverkan 

skulle många av dem kunna bytas ut, vilket de också borde enligt 4 § i Miljöbalken (se ovan). 

Ibland har kunskaperna på mottagningarna inte kommit ikapp kunskaps- och 

produktutvecklingen inom området. En tänkbar anledning till att så pass sällan är fallet är att 

denna typ av produkter inte innehåller några (förutom i undantagsfall) miljögifter och därför 

inte är prioriterade. Dock är det så att plastprodukter är tillverkade av olja och därför 

genererar koldioxid vid förbränning vilket ökar den globala uppvärmningen. 
 

 
 

Idag ligger störst fokus på kemikalier och tungmetaller och arbetet med att skydda miljön 

från dessa har redan kommit långt och är välförankrat inom tandvården. Nästa steg i 

processen att gå mot en grönare tandvård blir därför att fokusera på engångsprodukter samt 

källor till mer diffusa utsläpp så som valet av el, möbler och golv.  
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5 § i Miljöbalken säger att el från förnybara energikällor ska användas i första hand vilket 

borde innebära att alla de mottagningar som själva har möjlighet att välja elbolag ska göra 

detta med utgångspunkten att elen ska vara förnybart producerad. Så är dock inte fallet. Som 

diskuteras mer nedan är en människa starkt påverkad av att känna att hennes handlande gör 

skillnad. De senaste åren har energidebatten varit aktuell i media där bland annat 

kärnkraftens vara eller icke vara diskuterats kraftigt. Det är lätt att känna sig förvirrad när 

man ansätts med en strid ström av 

”fakta” som motsäger varandra och denna förvirring kan i sin tur lätt övergå i en osäkerhet 

vilken tyvärr kan leda till att el producerad av förnybara källor misskrediteras och därför inte 

blir förstahandsvalet. 

 

Hur kan då en miljöförbättrande förändring genomföras? Det finns flera olika vägar att gå, 

men som vi har sett visar litteraturen att incitament som förstärker en inre motivation till ett 

miljöbra beteende är att föredra framför till exempel ekonomiska incitament som istället 

genererar yttre motivation. Push- och pull-åtgärder förstärker samma typ av beteenden men 

med olika angreppspunkt. En push-åtgärd syftar till att göra det miljöskadliga beteendet 

mindre attraktivt medan en pull-åtgärd istället strävar efter att göra de miljövänliga 

alternativen mer attraktiva för personen. Störst resultat får man då push- och pull-åtgärder 

används samtidigt (Söderholm, 2008). Exempel på ett miljöproblem som tandvården är 

delaktig i är utsläppet av miljöskadliga kemikalier från rengöringsmedel till miljön. En push- 

åtgärd kan vara att minska rabatten mottagningarna har på sådana produkter för att genom 

ekonomiska incitament göra de miljövänliga alternativen mer intressanta. En motsvarande 

pull-åtgärd kan istället vara att ge miljömärkta rengöringsmedel en mer framträdande plats i 

centralupphandlingskatalogen som de flesta mottagningar inom Praktikertjänst koncernen 

använder sig av för att på så sätt förenkla ett aktivt val av mer miljövänliga produkter. 

Acceptansen för push-åtgärder ökar då personen ifråga har en stark miljömedvetenhet medan 

acceptansen för pull-åtgärder motsvarande ökar då personen har en stark 

problemmedvetenhet. Då de flesta människor i samhället, och så även de som arbetar inom 

tandvården, drivs av identifierad eller inbunden motivation verkar det vara viktigt att inte 

bara framhålla de miljömässiga fördelarna med att driva mottagningen på ett hållbart sätt 

utan att även framhäva de ekonomiska vinster detta kan ha. 

 

I överensstämmelse med yttranden från tandvårdspersonal i de empiriska undersökningarna 

har Naturvårdsverkets rapport om ekologisk hållbarhet i vardagen (Söderholm, 2008) visat att 

det, förutom ekonomiska incitament, är mycket viktigt att det aktuella miljöbeteendet är lätt 

genomförbart med avseende på sociala strukturer så som exempelvis välfungerande
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fastighetsnära återvinningsstationer och en tydlig arbetsuppdelning inom personalstyrkan för 

att säkerställa att uppgifterna inte ”hamnar mellan stolarna”. Vad som är mycket intressant är 

att undersökningen även visade att ju mer miljöbeteendet, i rapportens fall källsortering, 

underlättas desto mindre betydelse har personliga normer för att sporra beteendet. Dessa 

faktorer kan ses som incitament att Praktikertjänst Tandvård centralt bör genomföra en 

(åtminstone) inledande hjälpsatsning för att göra det arbetet så lättstartat som möjligt på 

mottagningarna. I rapporten kan vi läsa att de hushåll som tror att andra hushåll källsorterar 

mycket själva tenderar att göra detsamma. En tolkning är att andras beteenden fungerar som 

en moralisk kompass vilket medför att vi blir mer villiga att utföra en handling om andra 

också gör det. Det kan tänkas att det dessutom känns mer meningsfyllt och rättvist att 

källsortera om andra också gör det. Moraliska styrmedel har en viktig roll att spela för att 

skapa engagemang vilket är en nyckelingrediens vid en eventuell kommande miljösatsning. 

Dock är det mycket viktigt att denna typ av motivation inte är den enda då den, som 

diskuterats tidigare inte behöver leda till en långsiktig förändring. Det är viktigt att få de 

inblandade att känna att förändringen leder till positiva miljöeffekter och att just deras insats 

gör en skillnad för miljön (diskuterat utifrån förutsättningar givna i Söderholm, 2008). 

 

Ytterligare en aspekt som bör beaktas är tidpunkten för uppstarten av miljöarbetet. Som 

diskuterats ovan är det en god idé att initiera miljöarbetet centralt då det medför ett tydligt 

fokus för alla inom koncernen. Det medför även att resurser och information finns tillgänglig 

för alla som behöver den mm. De verksamhetsansvariga bör trots detta ha en möjlighet att 

själva välja tidpunkt för och styrka på miljösatsningen. Annars finns en risk för att timingen 

för förändringen är dålig vilket kan leda till en förändringsovilja bland de anställda (Angelöw, 

1991). En annan anledning till varför den verksamhetsansvariga bör få ta beslutet om när och 

hur miljöarbetet ska genomföras är att han känner sina medarbetare och vet hur deras syn på 

förändringar är, vilket är en faktor som i hög grad påverkar den möjliga takten på miljöarbetet 

och bör styra utformningen därav. En persons syn på förändringar beror mycket på hennes 

personlighet och tidigare erfarenheter vilket gör att det kan vara svårt att påverka hur 

individer betraktar en kommande förändring. Vissa personer har redan en negativ inställning 

till förändringar och associerar dem med ansträngningar, risktagande och en osäkerhet om 

framtiden medan andra personer associerar förändring med nya stimulerande utmaningar 

(Angelöw, 1991). Det är dock inte bara medarbetarna på mottagningarna som skall välkomna 

den kommande förändringen som ett miljöarbete innebär, utan även de verksamhetsansvariga, 

vilka genom sitt övergripande ansvar för verksamheten behöver vara delaktiga och positiva 

till de kommande förändringarna. Att inte ta tillräcklig hänsyn till de verksamhetsansvarigas
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viljor och åsikter eller inte delge dem tillräckligt mycket information kan därför mycket väl 

leda till motstånd till miljösatsningen (Angelöw, 1991) och få konsekvensen att satsningen 

förlorar genomslagskraft. Det kan tänkas att även medarbetarnas, och även de 

verksamhetsansvarigas, kunskaper inom miljöområdet sedan tidigare påverkar hur de kommer 

att se på en sådan här förändring. Som de empiriska undersökningarna visade så är nivån på 

de anställdas kunskaper mycket skiftande varför det på vissa håll kommer att krävas en 

betydligt större ansträngning. Det är då viktigt att Praktikertjänst centralt står redo att hjälpa 

till att föra arbetet framåt. Söderholm (2008) visar i sin undersökning att miljöintresset är 

störst bland yngre människor. Det innebär troligen att denna grupp är lättare att motivera till 

en arbetsförändring och att ett miljöarbete därför lättare initieras. Tandvårdsmottagningar med 

en låg medelålder har därför stor potential att utvecklas ur miljösynpunkt och att själva 

förändringsarbetet genomförs snabbare och mer smärtfritt (Persson, 2009). 

 

Innan ett centralt eller lokalt miljöarbete påbörjas är det av yttersta vikt att de olika tänkbara 

miljöreformerna analyseras utifrån effekt, kostnad och tidsåtgång. I en bransch som 

tandvården stämmer talesättet ”tid är pengar” väl in. Således skulle en förändring som kräver 

liten investeringskostnad och ger stor miljönytta kanske ändå inte vara lämplig att genomföra 

om den inte bara i det primära skedet leder till ökad tidsåtgång. Då många mottagningar drivs 

av en eller två tandläkare kan stora investeringskostnader vara ett problem. Exempel på 

miljöåtgärder som därför är mindre lämpade för dessa är ett byte till digital röntgen eller ett 

nytt sugsystem. För en större mottagning däremot är de ett bättre alternativ trots den höga 

initiala kostnaden då både röntgenapparaturen och sugsystemet kommer att ge miljömässiga 

fördelar en lång tid framåt. 

 

Den forskning som idag finns att tillgå om dentala material och produkter är mycket 

knapphändig. Miljöfarliga ämnen är vanliga i dentala keramer, plaster, munskölj och andra 

vanligt förekommande produkter. Problemet med dessa är att det idag sällan finns några 

fullgoda alternativ framtagna som godkänts. För att ett dentalt material, t.ex. ett 

tandfyllnadsmedel, ska kunna bytas ut mot ett annat krävs många års forskning och 

säkerställda resultat om materialets hållbarhet, slitstyrka och framförallt att det inte har någon 

åverkan på personen som dagligen kommer att komma i kontakt med det under många års tid. 

Den forskning som finns är inte lätt att ta till sig för någon som inte är utbildad kemist (eller 

motsvarande) trots att den till viss del finns tillgänglig, bland annat hos Socialstyrelsen. 

Dessvärre är det sällsynt att någon koppling material-miljö har gjorts varför det åläggs 

användaren själv att göra detta. Det är för de flesta ett övermäktigt arbete där särskilt
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kunskaps- och tidsbrist är avgörande. För att tandvårdsmottagningarna ska kunna tillgodogöra 

sig den information som trots allt finns tillgänglig krävs yttre hjälp, till exempel genom att 

informationstexter tas fram. Den informationstext som producerats inom ramarna av detta 

arbete har dock inte gått så djupt som det är möjligt att göra då det inte legat inom 

arbetets omfång. En naturlig fortsättning av arbetet inom miljöområdet inom tandvårdssektorn 

är därför att bygga en bro mellan de nya material och produkter som tagits i bruk inom 

tandvården och deras påverkan på miljön. En annan inriktning på ett tänkbart uppföljande 

arbete är att ta fram en mall för hur en ny tandvårdsmottagning kan startas upp så att dess 

aktuella men även kommande miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Ett sådant arbete skulle 

gagna många, allt från landsting till enskilda aktörer och producenter av miljöbra alternativ. 

Intressant vore även att undersöka tandvårdsmottagningar som genomfört ett lyckat 

miljöarbete och lyckats driva detta stora projekt med ett gott resultat. Arbetet skulle kunna 

agera ledstjärna för mottagningar som själva vill genomföra en miljösatsning och hjälpa dessa 

med värdefulla kunskaper om vilka fallgropar som kan undvikas och vilka vägar som lättast 

leder till störst resultat. 

 

10.2 Förslag på hur det fortsatta arbetet kan bedrivas 
 

Under denna rubrik kommer jag att diskutera några möjliga vägar som Praktikertjänst 

Tandvård,   enligt   min   åsikt,   kan   gynnas   av   att   välja   i   implementeringen   av   den 

informationstext som utformats inom ramen av detta examensarbete. 

 

Inköpsavdelningen har ett stort ansvar 
 

 

”Utbudet av varor – och initiativ från ansvariga företag – spelar en minst lika betydelsefull roll 

för att andelen miljömärkta varor ska öka.”(Naturvårdsverket 2008) Utifrån detta konkluderar 

jag att Praktikertjänsts inköpsavdelning bör fortsätta och ytterligare förstärka sitt arbete mot att 

leverantörerna ska ta fram miljöriktiga alternativ till redan befintliga produkter. Det räcker inte 

att viljan till förändring finns hos mottagningarna, de måste även ges möjlighet att genomföra 

denna förändring och det får inte vara för svårt. Inköpsavdelningen kan spela 

en mycket stor roll genom att upplysa om vilka produkter som är bättre ur miljösynpunkt, till 

exempel genom att använda sig av en lämplig symbol bredvid produkten som markerar dess 

status. Eller genom att göra ett särtryck till centralupphandlingskatalogen där alla 

miljövänliga produkter finns samlade så att personal på mottagningarna inte behöver lägga tid 

och energi på att hitta dessa produkter i den stora katalogen. 

 

Fokus i Fokus
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Mottagningarna i Praktikertjänstkoncernen har ett mycket bra webbverktyg i Intranätet Fokus. 

Fokus är främst ett uppföljnings- och benchmarkingverktyg. Fokus är även ett led mot den 

papperslösa mottagningen. Många rutiner, lagar och dylikt finns redan lätt tillgängligt i Fokus 

och jag föreslår därför att Fokus bör kompletteras med miljöinformation om olika delar av 

verksamheten. Till exempel kan det vara lämpligt om mottagningarna har möjlighet att fylla i 

självevalueringen som ingår i informationstexten där så att kontoret lätt kan följa det arbete 

som sker på mottagningarna och eventuellt också att mottagningarna kan se varandras 

resultat. 

 

Kontoret bör föregå med gott exempel 
 

 

För att informationstexten ska få så stort genomslag som möjligt bland mottagningarna samt 

att Praktikertjänst ska kunna använda tituleringen ”grön tandvård” i marknadssyfte, bör alla 

delar av Praktikertjänst affärsområde tandvård bli bättre i sin miljöhållning. Till exempel bör 

man diskutera lämpligheten med att ha flera kurser i utlandet med flyg som transportmedel. 

 

Kurser som inspirerar 
 

 

Praktikertjänst har idag ett digert kursprogram inom många olika områden. Dock saknas en 

kurs i miljö som kan inspirera till ett fortsatt och/eller ökat miljöarbete på mottagningarna. Jag 

anser att det vore lämpligt att utforma en kurs eller ett kursmoment utifrån Praktikertjänsts 

miljöpolicy samt den informationstext som ingår i detta arbete. 

 

För att minska den negativa miljöpåverkan företaget har skulle kurser som i dagsläget är 

förlagda utomlands kunna tas bort eller flyttas till Sverige. Om motståndet mot att ta bort de 

utomlandsliggande kurserna är allt för stort bör två möjligheter finnas. Den första är en 

motsvarande kurs i Sverige och den andra är möjlighet till att klimatkompensera (och också 

information om vad klimatkompensering innebär). Man bör även undersöka möjligheterna 

med alternativa färdmedel, till många destinationer i Europa är förbindelserna med tåg mycket 

väl utbyggda. 

 

Var stolta 
 

 

Människor tycker om att känna att de gör någonting bra för miljön, vilket även diskuterats 

ovan, och vill känna att deras arbete märks och uppskattas. Visa därför kunderna, både 

nuvarande och potentiella, och personalen att Ni är stolta över Ert miljöarbete, till exempel 

genom att producera en kort informativ film som mottagningarna kan visa i väntrummet eller
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genom en symbol som visar att ”det här är en grön mottagning”. 
 

 

En tävling för att få igång engagemanget 
 

 

Tävlingar brukar vara ett effektivt sätt att stärka lagkänslan i en arbetsgrupp och att sätta 

igång långa projekt med en rivstart. Jag rekommenderar därför att Praktikertjänst utlyser en 

tävling mellan mottagningarna som går ut på att minska sin miljöpåverkan i så stor grad som 

möjligt. Lämpligt vore om den självevaluering som ingår i informationstexten användes som 

kriterier. Jag har tidigare i detta arbete visat att individer i hög grad är destinerade att arbeta 

hårdare i sitt miljöarbete (till exempel med källsortering) om de känner att det är många som 

gör samma sak. En nationell tävling skulle ha denna effekt. Jag har även visat att 

miljöarbetet kräver att invanda rutiner bryts och ersätts med nya, som till en början kan 

kännas tidskrävande och omständliga. Motivationen att kunna vinna ett fint pris kan hjälpa 

till att överbrygga de negativa effekterna av ett rutinbyte. Sedan när tävlingen är avgjord så 

är det de nya rutinerna som (förhoppningsvis) känns naturliga. För att ett sådant rutinbyte ska 

kunna ske (samt att mottagningarna ska hinna komma en bit i sitt miljöarbete) bör inte 

tävlingstiden vara för kort. 

 

Uppmana till förbättringar 
 

 

Ungefär 50 % av mottagningarna har vid undersökningstillfället en digital röntgenutrustning. 
 

50 % är i sammanhanget mycket, men mycket finns att vinna på att de resterande 50 % 

investerar i digital röntgen, både sett ur ett arbetsmiljö-, miljö- och patientperspektiv. 

Patienterna utsätts för ungefär 90 % mindre strålning och de miljöfarliga 

framkallningsvätskorna blir överflödiga vilket gynnar miljön men även arbetsmiljön då 

vätskorna släpper iväg VOC som personalen andas in (Farahani & Suchak, 2007). Jag 

rekommenderar därför att Ni uppmanar de mottagningar som använder traditionell röntgen att 

byta till digital, kanske kan det vara lämpligt att använda ett ekonomiskt incitament för att 

snabba på processen. 

 
Samarbete för förändring 

 

 

Efter lite efterforskningar visade det sig att gammal utrustning som skulle bytas ut mycket väl 

kunde skänkas till en frivilligorganisation. Att rädda fullt funktionsdugliga produkter från 

soptippen för att istället återanvända dem någon annanstans är ett utmärkt sätt att vara 

miljövänlig. Tandläkare utan gränser har efter en inledande kontakt visat sitt intresse för ett 

sådant samarbete men det finns säkert fler organisationer som skulle vara intresserade. Ett
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sådant samarbete skulle inte bara kunna ge Praktikertjänst positiv uppmärksamhet i medierna 

utan göra mycket gott för våra medmänniskor i fattigare länder. Praktikertjänst uppmanas 

därför att ta vara på denna möjlighet att förändra världen till det bättre.
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Bilaga A. Enkät 
 

Tyvärr förändrades enkätens utseende till det sämre då den konverterades från html-format till 

vanligt dokument. Läsaren bes därför bortse från enkätens visuella framställning. 

 
 

1. Hur många behandlingsrum finns på Er mottagning? * 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 eller fler 

 
 

2. Hur många patienter tar Er mottagning emot i genomsnitt per dag? * 
 
 
 

 
3. Mottagningen arbetar idag på ett miljömedvetet sätt * 

 

 
i hög grad 

 
i ganska hög grad 

 
i varken hög eller låg grad 

i ganska låg grad 

i låg grad 
 
 

4. Vilka av följande återvinns på Er tandvårdsmottagning? *Kryssa i de alternativ som stämmer 

kontorspapper 

kartong 

glasföremål 

metall 

förpackningar i hårdplast 

förpackningar i mjukplast 

autoklavpåsar 

återvinner inte 

 
Other:
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5. Mottagningen använder sig av engångsartiklar i plast * 
 

 
i stor utsträckning 

 
varken i hög eller låg utsträckning 

i låg utsträckning 

 

6. Vilken typ av sugsystem använder sig mottagningen av? * 
 

 
vått system 

torrt system 

 

7. Mottagningen har en amalgamavskiljare kopplad till vask eller tvättställ * 
 

 
ja 

nej 

 

8. Mottagningen använder sig av återvunnet kontorspapper * 
 

 
alltid 

oftast 

ibland 

aldrig 

vet ej 

 

9. Har mottagningen digital röntgenutrustning? * 
 

 
ja 

nej 

 

10. Endast för Dig som svarat NEJ på fråga 9: Planerar mottagningen att byta till digital röntgen inom de 

närmsta 2 åren? 

 
ja nej 

vet ej 

 

11. Mottagningen har tvättmaskin och torktumlare * 
 

 
ja, båda



69  

ja, tvättmaskin men ej torktumlare 

nej, ingen av dem 

 

12. Verksamhetsansvarig på mottagningen har möjlighet att själv välja elbolag * 
 

 
ja 

nej 

 

13. Mottagningen har en elmätare * 
 

 
ja  

nej 

vet ej 

 
 

14. Vid inköp till verksamheten tas hänsyn till miljöaspekter * 
 

 
i hög grad 

 
varken i hög eller låg grad 

i låg grad 

 

15. Mottagningen har satt upp egna miljömål gällande *Kryssa i de alternativ som stämmer 

mottagningen har inga miljömål 

elförbrukning 

vattenförbrukning 

kemikalier 

engångsartiklar 

Other: 
 
 

16. Anser Du att medarbetarna på mottagningen skulle vara intresserade av att arbeta på ett mer 

miljövänligt sätt? * 

 
ja 

nej 

vet inte/ vill inte svara 
 
 

17. Vilka hinder ser Du för att mottagningen ska börja drivas på ett mer miljövänligt sätt? *Kryssa i de 

alternativ som stämmer
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finns inga hinder 

brist på tid 

brist på resurser 

brist på kunskap 

brist på intresse 

Other: 
 
 

18. Anser Du att tandvårdsmottagningarna i Sverige tar sitt miljöansvar? * 
 

 
ja de tar stort ansvar 

 
ja de tar ganska stort ansvar 

 
de tar tillräckligt ansvar men inte mer 

nej de tar för lite ansvar 

nej de tar alldeles för lite ansvar 
 
 

19. Känner Du sedan tidigare till begreppet "grön tandvård"? * 
 

 
ja 

 
ja, men är osäker på vad det innebär 

nej
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Bilaga B. Slutgiltig version av informationstexten 
 

Informationstext gron tandvard 
 
 
 

 

Inledning 
 

Grön tandvård innebär tandvård som är miljövänlig i så stor utsträckning som det är möjligt, 

men det handlar om mer än att börja källsortera och minska sin elanvändning – grön tandvård 

innebär att kontinuerligt granska sitt arbete och sin omgivning ur ett miljöperspektiv. Den här 

texten kommer med förslag på förändringar man kan göra på tandvårdsmottagningar som 

leder till att den negativa påverkan på miljön minskas, steg för steg. Målet är att vara så 

konkret som möjligt, men i vissa fall är det svårt. Texten avslutas med en lista med förslag på 

förändringar som kan göras. Listan kan både användas som ett självvärderingsverktyg för 

mottagningar som vill undersöka hur mycket just de gör för miljön i dagsläget och dessutom 

ge konkreta förslag på mål mottagningen kan sätta upp. 

 

Hur gör man? 
 

Tandvårdsmottagningar använder sig av stora mängder förbrukningsmaterial, elektricitet och 

vatten och en del av dessa i onödan. Ett sätt att påbörja den process som ett ökat miljöarbete 

innebär är att alla medarbetare på mottagningen reflekterar över sin egen miljöpåverkan i 

ungefär en vecka, till exempel genom att ställa sig frågan ”Hur kan jag förändra mina rutiner 

på arbetet för att minska min miljöpåverkan?”. Ofta är man inte medveten om många av de 

saker man gör som skulle vara lätta att förändra om man bara fick upp ögonen för dem. Efter 

denna första vecka samlas mottagningen på ett möte där alla får berätta vad de kommit på 

varefter mottagningen kan ha en diskussion om vilka förändringar som är lämpliga att börja 

med. 
 

Det är viktigt att ni medarbetare är motiverade att genomföra en 

förändring av arbetet, till en början är det många nya saker att tänka på, 

rutiner ska förändras och man kanske upplever att det nya sättet är mer 

tidskrävande. Sannolikheten att man då fortsätter fast det känns lite tungt 

är mycket högre om man är motiverad och känner att förändringen leder 

 

Tänk på att sätta upp 

mätbara delmål för att 

kunna se hur arbetet 

fortlöper. Mål ökar 

dessutom motivationen!

 

till någonting bra. Man brukar säga att det tar några dagar att vänja sig vid ett nytt arbetssätt, 

men 2-3 veckor innan det blir rutin. Så hur blir man då motiverad? En viktig del är att man 

känner att man är med och bestämmer vilka förändringar mottagningen ska göra, att mängden
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förändringar inte blir för stor till en början och att man inser vikten av att genomföra dessa 

förändringar. Det är också viktigt gemensamt sätta upp mål som är mätbara för att man senare 

ska kunna avgöra om man uppnått dem. En eller några personer utses till ansvariga för varje 

mål och redovisar sedan hur arbetet går på till exempel mottagningens månadsmöten. 

 

Såhär kan ett möjligt arbetsförlopp se ut: 
 

 

1.   Undersök vad mottagningen kan förändra. 
 

2.   Välj ut saker som är lämpliga att förändra och skriv om dem till tidsbestämda mål. 
 

3.   Planera hur målet kan uppnås. Behövs särskilda kunskaper eller någonting köpas in? 
 

4.   Välj ut någon eller några som ansvarar för varje mål. 
 

5.   Ha löpande kontroll av målarbetet, till exempel på veckomöten då de ansvariga får 

redogöra för utvecklingen. 

6.   Utvärdera arbetet med de mål som uppnåtts, vad kunde gjorts annorlunda, vad 

fungerade bra osv. 

 

 
Åtgärder 

 

Här kan ni på mottagningen kryssa i de saker ni redan gör för miljön och hitta uppslag på hur 

ni kan utöka ert miljöarbete. Åtgärderna är uppdelade i Grundnivå och Fortsättningsnivå. 

Åtgärderna på grundnivå är lämpliga att börja med eftersom de generellt sett är lätta att 

införliva i det dagliga arbetet. Åtgärdsförslagen på fortsättningsnivån kräver generellt sett ett 

större engagemang och ofta någotstörre resurser. Det kan därför vara bra att vänta lite med 

dem tills miljöarbetet är en naturlig del av arbetet på mottagningen. Vissa av förslagen 

innebär en investeringskostnad men kan på sikt spara pengar. Ett visst åtgärdsförslag behöver 

inte passa alla mottagningar, till exempel kan det vara hyresvärden som ansvarar för 

inställningarna för luftkonditioneringen vilket gör att mottagningen inte kan påverka just 

detta. 

 

Grundnivå 
 

Miljöledning 
 

 

o Mottagningen har satt upp egna mål och handlingsplan för att minska sin 

miljöpåverkan, till exempel mål för minskad elanvändning, minskad 

användning av engångsartiklar osv.
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o Alla medarbetare på mottagningen är väl införstådda med mottagningens 

miljömål och delaktiga i att uppnå dem. 

o Mottagningen följer upp sina miljömål kontinuerligt. 
 

Elektricitet 
 

 

o Var uppmärksam på vilka instrument som behöver vara sterila och vilka 

som det räcker att de är höggradigt rena. Att sterilisera i autoklav i onödan 

kräver mycket energi. 

o Autoklaven körs endast när den är full och är avstängd när den inte används. 

o Diskdesinfektorn körs endast när den är full för att spara både elektricitet och 

vatten.  

o Lågenergilampor och halogenlampor används istället för de traditionella. 

(Observera att lågenergilampor ej kan slängas i soporna när de gjort sitt då de 

innehåller små mängder kvicksilver). 

o Personalen tvättar händerna i kallt vatten för att spara energi. Detta är även 

mer skonsamt mot händerna. 

o Gamla lysrör har bytts ut till T5-lysrör då de är energieffektiva och har en låg 

kvicksilverhalt. 

o Luftkonditioneringen är inställd på en temperatur mellan 18 °C och 26 °C 

beroende på säsong och luftfuktighet för att spara energi. När 

luftkonditioneringen används för att värma utrymmet bör temperaturen vara 

låg och när den används för att kyla luften bör temperaturen vara relativt hög 

i förhållande till utomhustemperaturen. Luftkonditioneringen stängs av på 

nätter och helger. 

o Mottagningen har en energisnål kopiator eller skrivare. 

o Datorer, skrivare, faxmaskiner stängs av på natten (ej standbyläge) för att 

spara energi vilket även gör att de håller längre. Bärbara datorer drar ungefär 

lika mycket ström då de används aktivt och då de är i viloläge. 

Undersökningar har visat att datorer har uppemot tre år längre livslängd om 

de stängs av på nätterna så även mängden avfall 

     som totalt sett produceras minskar.
 

o Det är datorns skärm som drar mest energi så 

datorernas energialternativ är satta till att 

skärmen stänger av sig när datorn inte använts 

på max 10 minuter. 

o Mottagningen har som policy att släcka 

lamporna i rum som inte används för tillfället. 

I Göteborg genomfördes en 
satsning och alla odontologiska 
mottagningar installerade en 
amalgamavskiljare till vask vilket 
medförde att mängden kvicksilver i 
reningsverkets rötslam minskade 
med 40 % de efterföljande åren. I 
Stockholm minskade mängden 
kvicksilver i rötslammet bara med 
10 % under samma tidsperiod.
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o Eventuella TV-apparater i behandlingsrum och i väntrum stängs av när 

de inte används. 

 
 
 

Kemikalier och utrustning 
 

 

o Amalgamavskiljare är kopplad till minst en vask eller tvättställ på mottagningen.  

o Alla patienter som ringer till mottagningen och har tappat en plomb eller bitit av 

en tand uppmanas att ta med sig tanden/plomben till mottagningen så att den kan 

hanteras som farligt avfall. 

o Mottagningen väljer städkemikalier som är miljömärkta 

o Tvättmedel, diskmedel och handtvål är miljömärkta.  

o Mottagningen undviker produkter av orenat PVC (det vill säga PVC som innehåller 

miljöskadliga tillsatser, t.ex. mjukgörare). 

o Om mottagningen har traditionell röntgenutrustning: mängden röntgenkemikalier 

minskas genom att använda kemikalierna fullt ut samt genom att minska överdraget av 

vätska från fixeringssteget till sköljningen. 

o Mottagningen köper ej in batterier som innehåller kadmium eller bly 

(förutom i fall där inga alternativ finns). 

o Mottagningen säljer endast nickelkadmiumfria (NiCd) eltandborstar. 

o Mottagningen har minskat användningen av desinfektionsmedel som 

innehåller natriumhypoklorit. Natriumhypoklorit är inte en halogenerad 

organisk förening men ämnet kanvid kontakt med organiskt material ge 

upphov till klorerade organiska föreningar som är mycket miljöskadliga. 

Andra miljöfarliga ämnen som kan ingå i desinfektionsmedel som man bör 

undvika om möjligt är klorhexidin och glutaraldehyd. 

 

 

Återvinning och besparing av resurser 
 

 

o Mottagningen har kommit långt i sitt arbete med digitalisering av 

journalsystemet och arbetet mot en pappersfri mottagning. 

o Vid utskrifter används båda sidorna av varje ark 

o Källsortering sker i kategorierna; tidningar, kartong, metall, glas,  plast, el-avfall, 

 batterier. 

o Tonerkassetter till skrivare, kopiatorer o dyl. lämnas i  

 retur till återförsäljaren för återfyllning eller återvinning. 
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o Toalettpapper och handhanddukar på toaletterna är oblekta och tillverkade 

av en stor andel återvunnet material. 

o Kontorspapper är producerat av en hög andel återvunnet material. 
 

o Både kopiatorer och skrivare drar mycket energi när de är i vänteläge, så 

medarbetarna på mottagningen har en gemensam kopiator/skrivare. 

o Skoskydd till patienterna sätts endast fram när det är regnigt eller 

slaskigt ute. Vattensparande munstycken har installerats på 

handkranar. 

o På kontoret och i receptionen har mottagningen blyerts- och 

bläckpennor som är återfyllningsbara. 

 

Fortsättningsnivå 
 

Elektricitet 
 

 

o Diskdesinfektorn, tvättmaskinen och liknande apparatur är energisnål. 
 

o Då mottagningen köper en ny tvättmaskin väljs en frontmatad maskin då den använder 
 

 2/3 mindre energi och 1/3 mindre vatten än en toppmatad maskin. 
 

o Elbolag väljs (om möjligt) så att elen kommer från en hög andel 

förnyelsebara källor.  

o Mottagningen har platta datorskärmar i reception och kontor då de generellt 

drar mindre elektricitet än de äldre CRT-skärmarna. 

o Ljuset på patienttoaletter slås av och på automatiskt med hjälp av en 

rörelsedetektor för att på så sätt minska risken att lyset är tänt då utrymmet 

inte används. 

o Markiser har satts upp eller annan åtgärd har tagits för att minska behovet av 

luftkonditionering på sommarhalvåret. 

o Fönster är tätade för att minska draget och därigenom behovet av 

uppvärmning.  

o Luftkonditioneringen i lokalerna har bytts ut mot fjärrkyla. 

o Mottagningen har en ”smart” luftkonditioneringsanläggning som har olika 
kylinställningar för olika rum beroende på behovet. 

 
Kemikalier och utrustning 

 

o Väggfasta handdesinfektionsbehållare väljs eftersom 

refillpåsarna väger mindre per liter innehåll vilket gör 

transportutsläppen från producenten mindre.  

 

 

Återvunnet papper använder 50 % 

mindre energi, upp till 75 % 

mindre vatten och genererar 

ungefär 90 % mindre 

avloppsvatten än då pappret 

nyproduceras av träd. 
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o Mottagningen har digital röntgenutrustning. 

o Mottagningen köper saker på bulk (t.ex. 

tandfyllnadsmassor) istället för i färdigportionerade 

 engångsförpackningar. 
 
 

o Mottagningen har bytt ut t.ex. sugrör i 

plast mot en motsvarighet i rostfritt stål 

som kan användas i flera år utan att få 

försämrad funktion. 

 
 
 

Återvinning och besparing av resurser 
 

o Mottagningen har digitaliserats och 

strävar efter att minimera sin 

pappersåtgång.  

o Mottagningen har snålspolande toaletter 

o Engångsartiklar väljs ur ett miljöperspektiv. Aspekter 

 som påverkar är bl.a. om materialet är biologiskt 

 nedbrytbart och om artikeln är återvinningsbar, osv. 

o När möblemang byts ut väljs närproducerade och 

miljövänligt producerade möbler. De gamla möblerna 

återvinns eller skänks till lämplig hjälporganisation för 

återbruk.  

o Mottagningen har bytt ut engångsmuggar i plast mot 

 pappersmuggar eftersom de innebär en mindre 

 miljöpåverkan. 

o Tandvårdsutrustning som byts ut (t.ex. borrar) och är 

funktionsduglig skänks till hjälporganisation, t.ex. 

Tandläkare utan gränser, istället för att slängas på 

soptippen. 

 

När man återvinner 

autoklavpåsar 

är det viktigt att tänka på att 

sortera papperssidan och 

plastsidan separat.

Vissa studier visar att pappersförbrukningen 

på kontor stiger med 20 % per år och att 

webbaserade tekniker faktiskt ökar mängden 

utskrivna dokument. Tänk därför efter en 

extra gång innan du skriver ut. 

Plast återvinns ofta genom 

förbränning för att tillvarata den 

energi som då frigörs. Råvaran till 

plast är olja, så förutom energi 

frigörs även koldioxid och andra 

ämnen vid förbränningen. 
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Övrigt 
 

 

o Mottagningen gör ett aktivt 

miljöval vid inköp. 
 

o Mottagningen ställer krav på miljövänlighet hos företag vi beställer 

tjänster av och premierar dem med miljöcertifikat eller de som på annat sätt kan 

visa att de har ett aktivtmiljöarbete. 

o Miljöarbete är en stående punkt på dagordningen på mottagningens vecko- 

eller månadsmöten. 

o Medarbetarna på mottagningen arbetar för att öka sitt eget kunnande inom 

miljöområdet . 

o Då mottagningen renoveras byggs smarta lösningar in för att på så sätt 

förenkla mottagningens miljöarbete. Ett exempel är en källsorteringsstation i 

sterilen.  

o Mottagningen anordnar en ”miljövecka” då personalen gör sitt yttersta för 

att minska sin miljöpåverkan, t.ex. genom minskad elanvändning (var 

kreativa!) för att på så sätt få upp ögonen för hur stor skillnad vi kan göra när vi 

anstränger oss. 

o Mottagningen strävar efter att informera sina patienter om ”det gröna 

förhållningssättet”, kanske genom en informerande video i väntrummet, en 

broschyr eller på något annat sätt. 

o Ett aktivt miljöval görs när renoveringar sker, till exempel i valet av golv. 

Ut miljösynpunkt är trä bättre än linoleum och linoleum är bättre än vinyl. 

o Mottagningen klimatkompenserar för sina utsläpp av växthusgaser genom 

att köpa utsläppsrätter. 

 
 
 

Extra läsning 
 

 

För dig som är intresserad av att läsa mer om miljön och vår påverkan på den finns mycket att 

finna. Här nedan hittar du ett mindre antal publikationer som på ett eller annat sätt kan vara 

upplysande för dig som arbetar inom tandvården. 

 

• Dr. Hiltz artikel om tungmetaller i tandvården, ”The environmental impact of 

dentistry” vilken kan hittas på www.cda-adc.ca/jcda/vol-73/issue-1/59.html. 

•  Susan Elliott-Smiths artikel ”Blueprint for a green practice”, publicerad i tidsskriften 
 

http://www.cda-adc.ca/jcda/vol-73/issue-1/59.html
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• Stockholms miljöförvaltnings text ”Tandvårdens miljöguide - Miljöråd och krav samt 

egenkontroll för alla verksamma inom tandvården i Stockholms stad”, lättförståeligt 

om bland annat amalgamavskiljning, kemikaliehantering och miljöbalken. Hittas på 

miljöförvaltningens hemsida www.miljo.stockholm.se. 

http://www.miljo.stockholm.se/

