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Abstract 
The main purpose with this essay is to show how the technical development 
within dental x-ray is understood among the parties that are involved, and 
also how the technique is going to change the dental care organisations. 
In the essay, we are going to investigate if there has been a “crime” 
committed, during the usage of the technique; since many theses has 
showed that the technique requires better education. We are going look if 
the technique is being used, even if the education and the competence aren’t 
very well. And who is the one to blame for the insufficient competence. 
We are also going to study the negative aspects that come with the 
technique, which can lead to influence on the patients’ dental health care. 
We are mostly going to study the negative influences, considering that the 
positive aspects already have been studied.  
 
The purpose is to describe this problem in an interesting way, and try to 
summarize the stories of the respondents, in an interesting and continuous 
text. 
Our intention is not to solve the problem, but to show the problems that 
actually exists, and hopefully get some positive response from the involved 
parties. We are going to give advice about how we think that the discovered 
problems can be solved. 
 
To investigate the crime, we are going to use some questions: 
 

� In which phase is the dental x-ray technique comparing to the 
practice? 

� Which big changes will the technical development involve? What 
are the advantages and the disadvantages? 

� How are the employees being educated due to the technique? 



  

   3 

� Do the dental organisations have the right competence to manage to 
control the technique in an optimal way? 

� Who has the best knowledge to use the technique? 
� Which are the biggest organisational changes that the dental 

organisations are going to face, to adjust to the technique? 
 
We are going to investigate these questions by making some interviews with 
people that are deeply involved in the new technique, and who works with 
it. We also want to interview Socialstyrelsen and some suppliers that deliver 
the technical equipment to the dental organisation.  
 
We are going to work with, and also present the essay in a narrative way, 
which means that the result will be shown in a narrate way. In the narrative 
method, knowledge is to start with the people’s actions and organize 
experience among their real intensions. 
 
 
Keywords:   
 
IT, Management, x-ray technique, dental organisations 
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Sammanfattning  
 
Syftet med denna uppsats är att få en bra bild över hur den nya tekniska 
utvecklingen inom dental röntgenteknik uppfattas av de parter som är 
berörda av den, samt även hur tekniken kommer att påverka verksamheterna 
inom tandvården. 
I uppsatsen tänker vi undersöka om det har begåtts ett ”brott” när det gäller 
användningen av tekniken, då avhandlingar har visat att den nya tekniken 
kräver generellt bättre utbildning. Vi tänker undersöka om tekniken används 
trots att kunskaperna om den inte är så bra och även vem den skyldiga är till 
att kompetensen inte är tillräcklig. Vår fokus ligger på de på negativa 
aspekter med tekniken som i slutändan påverkar patientens vårdkvalitet. Vi 
tänker främst titta på nackdelarna, då vi anser att det är dessa som är mest 
relevanta, då fördelarna med teknikerna redan framgår relativt väl.  
 
Vi har som syfte att framställa detta på ett så intressant sätt som möjligt, och 
försöka sammanfatta respondenternas berättelser till en intressant 
sammanhängande text. 
Tanken är inte att lösa problemet inom tandvården utan belysa problemen 
som faktiskt finns, på ett intressant sätt, som förhoppningsvis får någon 
positiv respons ifrån berörda inom området. Vi tänker komma med råd och 
förslag på hur de problem som vi har funnit kan lösas på bästa sätt. 
 
För att få reda på om ett brott har begåtts tänker vi använda oss av ett antal 
frågeställningar, som ser ut på följande sätt: 
 

� I vilket skede befinner sig den dentala röntgentekniken jämfört med 
proffessionen? 

� Vilka stora förändringar kommer den tekniska utvecklingen att 
innebära för dental röntgenteknik? Vilka är för – och nackdelarna? 

� Hur utbildas personalen när det gäller den nya tekniken? 
� Har tandvårdsklinikerna den rätta kunskapen för att på rätt sätt 

kunna hantera tekniken på rätt sätt? 
� Vilka besitter rätta kunskapen för att hantera tekniken? 
� Vilka är det största organisatoriska förändringar som verksamheterna 

kan behöva genomföra för att anpassa sig till tekniken? 
 
 
Vi kommer att undersöka ovanstående frågeställningar genom att 
genomföra ett fåtal fallstudier på personer som är djupt insatta i den nya 
röntgentekniken, och som arbetar med den. Tanken är att även intervjua 



  

   5 

Socialstyrelsen och ett företag som levererar röntgenutrustning till 
tandvårdsklinikerna. 
 
Undersökningen kommer att presenteras och bearbetas på ett narrativt sätt, 
vilket innebär att resultatet redovisas i berättande form. Kunskap handlar 
inom det narrativa angreppssättet att utifrån människors handlingar 
organisera erfarenhet runt de bakomliggande avsikterna.  
 
 
Nyckelord: IT, Management, röntgenteknik, dentala verksamheter 
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1. Introduktion 

1.1. Förord 

 

Tack för hjälpen! 

Vi vill tacka de personer som har gjort det möjligt för oss att genomföra vår 
uppsats. Ett särskilt tack till de respondenter som med stort engagemang och 
intresse har ställt upp på våra intervjuer. 

Vi vill också tacka vår handledare Bo, som har varit ett enormt stöd under 
uppsatsarbetet, samt även opponenten och de personer som har korrekturläst 
vår uppsats. 
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1.2 Definiering av uppsatsämne (bakgrund) 
 
 
Röntgenbilderna har sedan röntgen slog igenom inneburit det viktigaste 
diagnostiska underlaget för tandläkarna, vilket ställer höga krav på 
röntgenbildernas kvalitet. 
Nu håller allt fler och fler tandvårdskliniker i Sverige att ersätta den analoga 
tekniken med digital röntgenteknik, en teknik som medför en hel del 
fördelar; till exempel mindre stråldos och minskade administrativa 
kostnader. Men införandet av en helt ny teknik innebär en del nackdelar och 
svårigheter för organisationerna, som måste se till så att personalen i 
verksamheterna verkligen klarar av att hantera den nya tekniken i praktiken. 
Verksamheterna möts av motstridigheter; i vissa fall motarbetas tekniken 
inifrån och leverantörerna levererar inte alltid den service som krävs för att 
få tekniken att fungera i verksamheten. Dessutom innebär övergången en hel 
del kostnader i form av utbildning, vilket alla tandvårdskliniker inte har råd 
med. 
 
Medan tandvårdsklinikerna fortfarande håller på med processen att 
implementera tekniken, eller inte ens har kommit till det stadiet ännu, så har 
tekniken hunnit ytterligare ett steg längre. Digital röntgenteknik och 
tredimensionell röntgen revolutionerar – och det har nu kommit en ny 
röntgenteknik vid namn volymtomografi, som tar tydliga tredimensionella 
bilder. Bilderna tas dessutom med en enda exponering, och stråldosen är 
mycket låg.  
Tekniken med tredimensionell röntgen har funnits länge, men det är inte 
förrän nu som informationstekniken har utvecklats tillräckligt mycket för att 
man på allvar ska kunna börja använda det. 
Den nya tekniken innebär ett enormt steg inom röntgen, många säger att den 
är lika stor som när röntgen uppfanns. Så nu gäller det för professionen att 
hänga med teknikens utveckling. 
 
Nya obeprövade tekniker som personalen inte har någon större erfarenhet 
innebär att en del risker, och ställer oerhört höga krav på versamheternas 
styrning och organisation. Brist på erfaranhet och utbildning om tekniken 
kan leda till att personalen på tandvårdsklinikerna inte kan sköta sina jobb 
fullt ut, och att kvaliteten på patientvården i slutändan blir bristfällig. 
 
Ämnet för vår uppsats kommer att handla om ovanstående tekniker och hur 
de kommer att påverka organisationer inom dentala verksamhetsområdet 
och vilka för- och nackdelar kommer tekniken att innebära för 
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verksamheterna och dess personal? Vi tänker först och främst fokusera på 
nackdelarna, då vi anser att dessa är mest intressanta. Fördelarna med 
teknikerna framgår redan. 
Avhandlingar har visat att utbildningarna är bristfälliga för att hantera 
tekniken, och vi tänker i uppsatsen reda ut det stämmer, att detta ”brott” 
verkligen har begåtts, och i så fall vem som är den skyldiga till brottet. 
 
 
Anledningen till att vi skriver om digital röntgenteknik och tredimensionell-
röntgen är en ren slump. Vår handledare Bo presenterade ämnet och vi 
fattade genast intresse för det. Då vi själva är dataekonomer, och 
förmodligen själva kommer att arbeta med IT efter vår examen, ligger det i 
vårt intresse att studera hur informationsteknologin används i olika 
verksamhetsområden, till exempel det dentala verksamhetsområdet.  
Vi har dessutom valt Management som inriktning i vår utbildning och det 
ger då ett bra tillfälle att även studera hur tandvårdsklinikerna som 
organisation agerar i ett teknikbyte som detta. 
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1.3 Forskningsproblem - problematisering 
 
Vi har valt att skriva om den dentala röntgentekniken och hur dess 
revolutionerande utveckling kan komma att påverka de dentala 
verksamheterna. Den tekniska utvecklingen kan komma att betyda flera 
förändringar och att eventuella problem och frågetecken kommer att dyka 
upp i verksamheterna, som kommer att påverka organisationernas styrning. 
Ny kunskap för att hantera tekniken kommer att krävas. Avhandlingar visar 
att utbildningarna är briställiga och att kompetensen när det gäller att 
hantera tekniken många gånger brister. Vi tänker studera om den rätta 
kompetensen verkligen finns och om den inte finns, vem och vad beror det 
på?  
Det är dessa aspekter som vi vill titta närmare på, och vi tror att eftersom 
tekniken är relativt ny så är detta aspekter som förmodligen inte har belysts 
särskilt mycket ännu. 
 
Frågetecken och problem verkar ha dykt upp hos de olika aktörerna inom 
tandvården, och deras inställning till tekniken varierar. Området som vi har 
valt att undersöka är särskilt intressant, då det befinner sig vid ett vägskäl. 
Alla verkar inte vara lika positiva till en ny teknikrevolution, som detta 
faktiskt innebär. Den negativa inställningen kan bero på att den nya 
tekniken helt förändrar spelreglerna i versamheterna, och mångas 
kompetens och även jobb kan sättas på spel. Detta är en mentalitet som 
definitivt kommer att påverka kunskapen om tekniken, finns inte viljan att 
lära sig den nya tekniken blir det svårt att på ett bra sätt tillämpa den i 
praktiken. 
 
Ett annat problem som kan uppstå är dilemmat; nämligen vem som ska 
ansvara för all information som den nya tekniken faktiskt innebär? Eftersom 
det är en betydligt mer avancerad teknik bidrar det till mycket mer 
information än tidigare digitala röntgenbilder. Någon måste ansvara för 
informationen, så att patienten inte drabbas negativt i slutändan.  
I USA har stämningsansökningar kommin in mot tandläkare på grund av att 
de hade missat saker på de tredimensionella bilderna. Bristen på kunskap 
gällande tekniken visar sig tydligt här, samt att bilderna är oerhört 
detaljerade och informationsrika. Finns den rätta kunskapen för att faktiskt 
hantera den nya tekniken i praktiken?  
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1.4 Frågeställningar 
 
Vår viktigaste fråga som vi vill få svar på i uppsatsen är hur den dentala 
röntgenteknikens revolutionerande utveckling påverkar verksamheterna 
och om verksamheterna besitter den rätta kunskapen för att hantera 
tekniken? 
 
Vår problematisering har lett oss till följande frågeställningar: 

� I vilket skede befinner sig den dentala röntgentekniken jämfört med 
proffessionen? 

� Vilka stora förändringar kommer den tekniska utvecklingen att 
innebära för dental röntgenteknik? Vilka är för – och nackdelarna? 

� Hur utbildas personalen när det gäller den nya tekniken? 
� Har tandvårdsklinikerna den rätta kunskapen för att på rätt sätt 

kunna hantera tekniken på rätt sätt? 
� Vilka besitter rätta kunskapen för att hantera tekniken? 
� Vilka är det största organisatoriska förändringar som verksamheterna 

kan behöva genomföra för att anpassa sig till tekniken? 
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1.5 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att få en bra bild över hur den nya tekniska 
utvecklingen inom röntgenteknik kommer att påverka verksamheterna inom 
tandvården, främst de negativa aspekterna. Tanken är att vi ska undersöka 
om den rätta kunskapen finns för att på ett bra sätt kunna tillämpa tekniken i 
praktiken. 
 
Tanken är att framställa detta på ett så intressant sätt som möjligt, att 
försöka sammanfatta respondenternas berättelser till en intressant 
sammanhängande text där man tydligt kan följa en röd tråd.  
Vi vill alltså kunna bearbeta fram en intressant text om hur IT-utvecklingen, 
som hela tiden ligger runt hörnet och är aktuellt, kommer att påverka och 
framför allt förändra eller rent av att revolutionera verksamhetsområdet. 
Teknikerna är redan erkända för att föra en hel del fördelar med sig, men det 
intressanta för oss är även att titta på nackdelarna. 
 
 
Tanken är inte att lösa problemet inom tandvården utan belysa problemen 
som faktiskt finns, på ett intressant sätt, som förhoppningsvis får någon 
positiv respons inom området.  
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1.6 Avgränsning 
 
När vi skriver denna uppsats har vi i första steget valt att avgränsa det till att 
enbart forska på IT-utvecklingen inom den tandvården, och när det gäller 
röntgentekniken. Trots att det även finns många andra områden som också 
är på väg att ta klivet in i en ny teknisk utvecklingsfas valde vi just 
tandvården, eftersom vi vid vidare läsning inom ämnet fann tandvården som 
ett av de mest intressanta områden. Den största begränsningen ligger alltså 
att enbart titta på den dentala röntgenteknikens utveckling och 
användningen av IT inom det dentala verksamhetsområdet. En geografisk 
avgränsning som vi har sätt, är att enbart titta på tandkliniker i Sverige. 
Jämförelser eller paralleller kan dock dras till andra geografiska områden. 
 
Vi kommer inte av att jämföra det dentala området med något annat 
verksamhetsområde då vi anser att det ej går att göra detta på ett så pass bra 
sätt att det blir ett rättvist resultat.  
 
Väl inom den tekniska utvecklingen inom det dentala området, är området 
ganska stort. Då vi inte har mycket tid eller resurser att omfatta ett så stort 
område har vi valt att försöka belysa de områden som vi anser är intressanta 
för oss, men som även har ett intresse för berörda parter ute på fältet. Detta 
innebär att vi främst kommer att titta på hur utvecklingen inom 
röntgentekniken kommer att påverka verksamheterna, och vilka nackdelar 
och svårigheter som kommer att dyka upp i samband med teknikerna. Det 
vill säga hur professionen kommer att hantera att hela området kommer att 
revolutioneras och utvecklas tekniskt sätt, på liknande skala som när röntgen 
upptäcktes första gången.  
Här ligger vårt huvudsyfte med uppsatsen, nämligen att titta på hur den nya 
”revolutionen” kommer att påverka verksamheterna och om den rätta 
kunskapen finns för att använda tekniken. Vi tänker i uppsatsen reda ut om 
svårigheterna med att hantera tekniken kommer att leda till att ett brott 
begås, nämligen att patientens vårdkvalitet brister vid vissa situationer på 
grund av att den rätta kunskapen och kompetensen saknas eller är bristfällig. 
 
 
När det gäller val av yrkesgrupper när det gäller respondenter har vi tänkt 
intervjua tandvårdsklinikerna, radiologer och tandläkare som dagligen 
använder tekniken. Gärna radiologer och tandläkare som även är professorer 
inom området. Tanken är att även tala med något IT- företag som levererar 
utrustning till tandvårdsklinikerna. Förutom dessa har vi även tänkt ta 
kontakt med Socialstyrelsen. 
Anledningen till att vi har valt just dessa yrkesgrupper är för att vi är anser 
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att dessa ger en bra och bred bild av problemområdet. 
 
 
När det gäller tandvårdskliniker tänker vi fokusera på de som använder sig 
av tekniken, då det blir svårt att få ut någonting ur verksamheter som bara 
har hört talas om tekniken, men som inte tillämpar den. 
 
En annan stor avgränsning i uppsatsen handlar om det empiriska materialet.   
Eftersom teknikerna är så pass nya finns det väldigt lite forskning inom 
området, vilket gör att vi inte har så mycket empiriskt material att utgå ifrån. 
Vår forskning kommer alltså inte att baseras så mycket från tidigare 
material, då denna är nästintill obefintlig, utan vi kommer att använda 
intervjuerna som främsta underlag och tillämpa dessa på ett narrativt sätt. 
 
Den sista avgränsning är tidsrelaterad, då den handlar om väntetider i form 
av svarstider. Denna typ av avgränsning kan handla om de personer inom 
området som vi på förhand har tänkt intervjua, att de kanske inte har tid med 
vår intervju. Följden av detta kan bli att alla tänkbara personer som vi vill 
intervjua kanske inte har möjlighet att ställa upp. Det leder i sin tur till att vi 
inte kan ha med deras syn och kommentarer i vår uppsats, och att vi inte får 
en lika bred bild av problemområdet.  
 
  



  

   16 

2. Metod 
 

2.1 Metodologisk nivå 
 
 
I vår uppsats tänker vi utgå och använda det material som vi får genom att 
intervjua respondenterna. Vi har valt att arbeta med flera olika yrkesgrupper 
för att vi anser att om man inte förstår delarna, så förstår man heller inte 
helheten, och även vice versa.  
 
Vi har valt att intervjua ett antal radiologer och tandläkare, som dagligen 
använder sig av den nyaste tekniken på sina tandvårdskliniker, och som är 
väl insatta i området. Det är denna yrkesgrupp som har god insyn i hur 
tekniken påverkar verksamheterna, och vilka för – och nackdelarna är med 
teknikerna.  
Vi har även tänkt prata med Socialstyrelsen. Anledningen till detta är att 
detta är en myndighet som är insatt i det problemområde som vi har valt att 
belysa. Socialstyrelsen är en myndighet, som verkar för god hälsa, 
hälsoskydd, smittskydd och empidemiologi, inom verksamhetsområden som 
till exempel tandvård. Anledningen till att vi vill upprätthålla en kontakt 
med Socialstyrelsen är för att vi vill titta på hur de ställer sig när det gäller 
god patientkundvård inom tandvården. Vi vill se vilka föreskrifter som 
Socialstyrelsen har, och utifrån dessa avgöra när tandläkare och 
tandvårdskliniker som organisation levererar bra respektive dålig kvalitet på 
kundvården. 
Vi har även tänkt intervjua ett eller flera företag som levererar digital 
röntgenutrustning till tandvårdskliniker, då vi anser att detta är en aktör som 
har stor påverkan på kvaliteten på den utrustningen som används vid digital 
och tredimensionell röntgen. De påverkar även tandklikernas användning av 
utrustningen. Så leverantörerna är definitivt en viktig aktör i det här 
sammanhanget, och vi anser att det är både relevant och intressant att få 
höra deras version och syn, på hur teknikerna används inom tandvården och 
hur de påverkar.  
 
Intervjuerna bildar sedan underlag för uppsatsen och ska analyseras och 
tolkas på ett narrativt synsätt och perspektiv.  
När man använder intervjuer som underlag är det mycket viktigt att tänka på 
vad det är för person som man intervjuar. Man måste tänka på att alla 
människor är olika, de skiljer sig när det gäller personligheter, åsikter och 
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erfarenheter. Det är viktigt att en granskning görs så att man är medveten 
om vilka motiv som ligger bakom deras åsikter, då alla människor har sina 
egna tolkningar och perspektiv. Fastän subjektiviteten inte är avsiktlig, så 
finns den ofta där. 
En annan aspekt som är viktigt när man hanterar intervjuer är att ta hänsyn 
till vilken inställning som respondenten hade vid intervjutillfället. Intervjuer 
där personen har varit oengagerad och ointresserad under intervjun, skiljer 
sig markant jämfört med en intervju där personen är insatt, engagerad och 
har en positiv inställning. Man bör även ta hänsyn till omgivningen, då den 
mycket starkt påverkar respondenterna. Vill man till exempel ha en intervju 
med en anställd på ett företag bör man kanske tänka på att intervjun ska äga 
rum i en enskild och ostörd miljö. 
 
Vi har valt att i den mån som det går, göra besöksintervjuer, då vi anser att 
det är mer fördelaktigare än telefon- och mailintervjuer. Vi kommer dock i 
nödfall om något behöver kompletteras att användas oss av mail eller 
telefon. Största anledningen till att vi vill ha besöksintervjuer beror på att 
vid besöksintervjuer kan intryck som förmedlas via flera sinnen 
uppmärksammas, och eftersom vi skriver på ett narrativt vis så är alla 
intryck man får av intresse. Vidare underlättar det för både respondent och 
intervjuare om frågor och svar kan förtydligas och förklaras. 
 
Följande respondenter har intervjuats: 
Arne Pettersson: odontologisk doktor, odontologisk professor i 
odontologisk rötgendiagnostik, specialist i odontologisk radiologi 
Agneta Lith: specialisttandläkare, sitter sedan 2002 med i Västra 
Götalandsregionens upphandlingsgrupp för digital röntgen till tandvården. 
Kerstin Gröndal: odontologisk doktor, professor, övertandläkare 
Hans-Göran Gröndal: odontologisk doktor, professor, övertandläkare 
Socialstyrelsen: (respondenten hänvisade oss till Socialstyrelsens 
föreskrifter och råd). 
Unident: leverantör 
Dentales AB: leverantör 
 
Den abduktiva ansatsen brukar ofta kallas ”den gyllene medelvägen”, just 
på grund av att teori och empiri, induktion och abduktion, ständigt varvas 
och växelverkas. 

Vi har valt att använda oss av en abduktiv ansats, som brukar kallas ”den 
gyllene medelvägen”, på grund av att teori och empiri ständigt varvas och 
växelverkas (ansatsen beskrivs mer utförligt i nästa kapitel). På grund av att 
vi har valt att använda abduktion i uppsatsen, har vi valt att i vår löpande, 
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berättande text inte namnge respondenterna, utan vi väljer att istället 
namnge dem och beskriva deras bakgrunder här istället. Att ständigt namnge 
dem i vår löpande text hade varit oerhört upprepande och hade förmodligen 
förvirrat bort läsaren. Syftet är inte att läsaren ska haka upp sig på namn och 
vem som har sagt vad, utan snarare att följa den röda tråden i texten.  

I den abduktiva metoden har man dessutom som främsta syfte att med 
utgångspunkt från en första hypotes generera mer kunskap än vad man hade 
innan. Att ständigt återge källans namn är inte lika relevant.  
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2.2 Berättelse som metod 
 
  
I vår uppsats är tanken att vi ska använda oss av en narrativ ansats. Syftet 
med att använda en narrativ metod, är att återskapa en sammanhängande 
berättelse som placerar in vårt undersökningsmaterial (empirin) i ett större 
sammanhang. Genom att sätta delarna i ett större sammanhang, med hjälp 
av en narrativ ansats, gör man det uppenbara ännu mer uppenbart. 
Noggranna analyser och tolkningar kommer att göras på det empiriska 
materialet, och det är med dessa som vi gör vår helhetsanalys.  
 
Syftet med att skriva på ett narrativt sätt är att vi anser att detta är det sättet 
som vi är mest bekanta med, och att det även passar bäst in med tanke på 
vad vill åstadkomma med vår text. Vi anser att en narrativt bearbetad text 
skapar en mer överskådlig och roligare läsning för läsaren, istället för räkna 
upp resultat från intervjuer och undersökningar. Eventuellt kan texten 
komma att hjälpa berörda parter inom området att se på sin egen roll på ett 
annat sätt, samt bidra till att även se hur andra parter upplever de problem 
som den dentala röntgenteknikens utveckling kan innebära.  
 
 
Vi har valt att använda berättelser som studieobjekt, och göra en narrativ 
analys. Men varför är det egentligen så intressant med just berättelser? 
Forskare menar på att människan genom berättande dess berättelser skapar 
sin verklighet, och formar sin identitet. ”We use the story form to identify to 
others and to ourselves” (Kenneth Gergen 1994/1999). 
Berättelsernas betydelse i våra liv är mycket stor, då de fungerar som 
verktyg för att begripa och förstå, både för andra oss för oss själva. De 
används för att göra oss förstådda och begripliga för omvärlden. 
Det var med hjälp av just sagor och berättelser som vi kom i kontakt med 
organiserade berättelser som beskriver våra handlingar. Berättandet och 
berättelser finns vi överallt i våra liv, i TV, böcker, film etc. Det är nämligen 
när våra handlingar placeras i en livsberättelse som den verkligen får en 
mening, en betydelse (Czarniawska 2004). 
Att berätta på ett narrativt sätt skapar insikt på en helt annan nivå och är 
mycket användbart när det gäller just forskningssyften. 
 
Under vårt författande och berättande av rapporten kommer vi att använda 
oss av Paul Hernandis tolkningsmodell (Czarniawska 1999)för att författa 
en inspirerande och kreativ rapport som möjligt. Tolkningsmodellen 
används i en dynamisk lärandeprocess, där arbetssättet växlar mellan tre 
nedanstående interaktiva faser: 
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1. Att ”stå under” texten. 
2. Att ”stå över” texten. 
3. Att ”stå istället för texten”. 

 
Beskrivning/redovisning 
(”Explication”) 

Förklaring 
(”Explantation”) 

Utforskning  
(”Exploration”) 

Att stå under texten Att stå över texten Att stå istället för 
(ersätta) textens 
författare 

Reproduktiv översättning Inferensiellt upptäckt Extensiellt 
framträdande 

Rekonstruktion Dekonstruktion Konstruktion 
(Czarniawska 1999). Bilden är tagen från föreläsningar i kursen Narrativt Management. 
 
 
2.3 Abduktion 
 
I uppsatsen kommer vi att använda oss av en abduktiv ansats. Ansatsen kan 
beskrivas som en blandning av induktion och deduktion (Andersen 1998, 
s.29-30).  
Induktion brukar förknippas med upptäcktens väg, det vill säga att 
manutifrån empiriska data drar generella slutsatser (Thurén 1992, s. 19).  
Deduktion handlar å andra sidan brukar kallas för bevisföringens väg, där 
forskaren drar slutsatser om enskilda händelser, utifrån generella principer 
(Andersen 1998, s. 30) 
Den abduktiva ansatsen brukar ofta kallas ”den gyllene medelvägen”, just 
på grund av att teori och empiri, induktion och abduktion, ständigt varvas 
och växelverkas. 
 
Man brukar ofta göra en jämförelse mellan den abduktiva metoden och den 
litterära deckargenren. Czarniawska använder Sherlock Holmes (1999: 81-
82), som för de flesta är en bekant figur för att visa ett exempel på 
användning av abduktion. Hon lyfter fram att man i en deckare utgår ifrån 
att ett brott har begåtts. Den abduktiva metoden används för att lösa brottet. 
För att göra detta måste man uppfatta brottet som en slags lösning på något 
okänt, något som vi inte känner till. Man måste på något sätt försöka tänka 
som förövaren, och sätta sig in i dennes position. Holmes gör observationer, 
kommer på hypoteser som han arbetar utifrån. Experiment och 
observationer leder till att delar hypotesen, eller till och med att hela 
hypotesen förkastas. Därefter börjar processen om på nytt, tills Sherlock 
slutligen kan presentera lösningen för sin ständigt överraskade kollega 
Watson. 
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Abduktion kan ses som en metod att försöka effektivera sitt tänkande. Att 
lägga allt stor kraft på hypoteser, som ändå kan visa sig vara felaktiva, kan 
uppfattas som ineffektivt. I den abduktiva metoden arbetar man, precis som 
Sherlock Holmes, efter en första hypotes. Hypotesen kan till och med vara 
en gissning, och utifrån denna söker man efter data som kan bekräfta eller 
förkasta hypotesen. Hypotesen, eller gissningen, kan mycket väl visa sig 
inte stämma överens med verkligheten, men man har nu genererat mer 
kunskap än vad man hade innan. 
En kriminalpolis som förföker rekonstruera ett brott, en läkare som ställer 
diagnoser baserat på ett antal symptom, en jägare som tolkar spår efter ett 
villebråd, letar alla efter signaler om vad som härnäst kommer att ske. Vi 
kan alltså inte uppfatta den abduktiva metoden för en preduktiv metod, då 
detta arbetssätt egentligen inte pekar framåt, utan bakåt. 
 
 
Vi har valt en abduktiv ansats då vi har en ganska oklar teoretisk 
utgångspunkt där vi hämnar att studera kunskapsbegreppen och hur 
företagen hanterar kunskap. Efter att ha införskaffat teoretiska förkunskaper 
kommer vi att genomföra en empirisk undersökning och slutligen jämföra 
empirin mot teorin för se om dessa stämmer överens med varandra. 
Främsta anledningen till varför vi har valt att använda denna ansats är på 
grund av att det är just empirin som teorierna uppsatsen kommer att baseras 
på. De teorier som tas fram skapas alltså med empirin som grund. Att 
pendlar mellan induktion och deduktion dessutom ger ofta en djupare 
meningsstruktur. 
 
Precis som hermeneutiken (läran om tolkning), så innebär den abduktiva 
ansatsen att undersökningen inte kan vara helt utan objektivitet. Vår uppsats 
till stor del bygger mycket på intervjuer, där respondenternas svar aldrig kan 
vara helt objektiva. Fastän att man tror att man svarar objektivt, så finns det 
alltid bakomliggande åsikter, erfarenheter etc. som gör objektiviteten till en 
omöjlighet. Även våra egna idéer och berättelser kommer att återspeglas i 
arbetet, och även dessa är inte helt fria från objektivitet. 
 
Tanken med uppsatsen är att vi med hjälp av materialet som vi skaffar oss 
ifrån diverse intervjuer och samtal, ska få fram personernas egna 
uppfattningar om hur teknikens framsteg påverkar vissa aspekter. Vi vill 
alltså få fram olika perspektiv, för att få en så helhetlig bild som möjligt. I 
uppsatsen kommer vi att stödja oss mot de teorier som innebär när man 
använder sig av en narrativ ansats. 
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2.4 Undersökningsmetod 
 
Vi tänker genomföra en fallstudie som är förutsättningslös, där vi intervjuar 
personer som på något sätt är insatta i den nya teknologin, eller påverkas av 
den. Detta gör att vår undersökning först och främst kommer att vara av 
empirisk typ. 
 
Vår ambition är att försöka vara så objektiva som möjligt när vi intervjuar 
personerna, då detta förmodligen även ger ett bättre resultat bland 
respondenterna. Vi är dock väl medvetna att vi har våra förförståelser, och 
dessa erkänner vi. Men bortsett från dessa tänker vi försöka att vara  
så objektiva som möjligt när vi studerar resultatet 
 
Tanken är att vi ska använda oss av den kvalitativa metoden, och detta 
innebär att även våra intervjuer att vara av samma typ. Intervjuerna kommer 
att vara kvalitativa på grund av att vi senare presentera respondenternas 
berättelser i vår egen berättelse av narrativ art. Resultatet som vi får från 
intervjuerna kommer att sammanställas och presenteras i berättande form. 
Förutom det verbala som sägs under intervjuerna tänker vi även försöka 
snappa upp hur respondenterna beter sig under intervjuerna, då även 
kroppsspråket är en mycket viktig del i kommunikation.  
För att så bra som möjligt ta vara på informationen som ger under 
intervjuerna kommer vi att anteckna samt även försöka att spela in samtalen. 
Som tidigare nämnt är det även viktigt att fånga de intryck som ges på plats.  
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2.5 Förförståelse 
 
Vår största förförståelse ligger i den narrativa delen. Vi har båda läst kursen 
Narrativt management (15hp). Denna kurs kommer att vara till stor nytta då 
vi ska skriva på ett narrativt sätt. Vi har tidigare skrivit en essä inom det 
narrativa perspektivet och kommer att ha den som jämförelse när vi skriver 
vår uppsats. Det kommer vara till stor hjälp då vi inte behöver lägga så 
mycket kraft på hur vi ska skriva fall, nu kan vi koncentrera oss mer på vad 
vi ska skriva. 
Den narrativa metoden bygger på att man skapar ett sammanhang, med 
hjälp av olika händelser. Sammanhanget skapar i sin tur en helhet, och det är 
den här helheten som vi är ute efter när vi skriver vår uppsats. 
 
Vad det gäller själva problemområdet är ingen av oss särkilt insatta i den 
bemärkelsen att vi har några svar eller lösningar. Vi har enbart hört oss lite 
för och förstått att problemet kan kopplas till IT och verksamhetsutveckling 
på ett intressant sätt. Däremot har vi en del förkunskap angående IT och 
dess viktiga roll för dagens organisationer, samt även en del kunskap när det 
gäller management. Självklart är hela vår utbildning och alla kurser som vi 
har läst med i vår förförståelse när vi skriver uppsatsen. Målet är ju 
självklart att försöka avspegla så mycket av vår kunskap som möjligt i 
texten. 
Men vår förkunskap inom just problemområdet är inte något nämnvärt, utan 
vi dyker in i ämnet med öppna ögon och med stort intresse. 
Att vi inte har så stor kunskap om området gör att vi kan angripa problemet 
och området vi valt på ett mer neutralt och objektivt sätt .  
 
Det ska sägas att en av gruppmedlemmarna, Andreas Lissborg, har en 
mamma som jobbar inom tandvården och är kanske medvetet lite formad av 
detta, men vår intention är att skriva så neutralt som möjligt. 
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2.6 Teknisk nivå 
 
Informationen som vi samlar in och bearbetar kommer att få sig uttryck i 
den empiriska delen. Eftersom vi skriver på ett narrativt vis kommer den 
empiriska delen att vara representerad genom att vi står ”under texten”. 
Detta kallas även enligt Holme och Solvang (1997, s. 132) för primärdata. 
Detta är då de data som forskaren på egen hand har samlat in.  
 
Vi kommer att användas oss av den så kallade frågemetoden som betyder att 
vi kommer att samla in vårt empiriska material genom intervjuer och 
fallstudier. Utifrån dessa studier och intervjuer kommer vi att skapa en 
narrativ berättelse, med förhoppning om att det ska bli intressant läsning för 
berörda parter. Då vi hoppas att vi med hjälp av den narrativa redovisningen 
kommer att kunna bidra till en intressant läsning om IT-utveckling och 
verksamhetsutveckling inom tandvården. 
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2.7 Medvetenhet, generaliserbarhet, relevans 
 
2.7.1 Medvetenhet 
Att använda sig av en narrativ ansats vid skrivande av rapporten återger inte 
en exakt berättelse, vilket vi är medvetna om. Men detta är inte heller vår 
avsikt, utan det är precis vad det narrativa handlar om, nämligen att finna 
det underliggande – andemeningen med berättelserna som respondenterna 
ger. Att återge en exakt version är dessutom omöjligt med tanke på att våra 
observationer endast pågår under en kort period.  
 
2.7.2 Generaliserbarhet  
Med generalisering menar man att man betecknar ett övergripande 
antagande, som kan ge missvisande information om enskilda fall 
(www.nationalencyklopedin.se). Generaliserbarheten i vårt fall kommer att 
innebära att rapporten är begränsad till de personer som vi har valt att 
intervjua. Vi är medvetna om att dessa personers berättelser inte kommer att 
täcka alla synvinklar på problemet, men för att göra detta skulle det krävas 
betydligt mer intervjuer och längre observationetid. Trots detta hoppas vi att 
berättelsen kommer att återge en del olika synvinklar, som parter som är 
berörda kan ha nytta av.  
 
 
2.7.3 Relevans 
Att använda först och främst att använda författarinnan Czarniawskas teorier 
när vi gör vår narrativa analys är ett bra tillvägagångssätt, då dessa teorier är 
väl förklarande. Användningen av dessa teorier är vår främsta teoretiska 
relevans, och vårt teoretiska värde.  
 
Som tidigare sagt har vi förhoppningar om att uppsatsen kommer att vara till 
användning för personer som är verksamma inom tandvården, och som är 
berörda av den nya teknikens framsteg. Detta är den främsta praktiska 
relevansen, nämligen att de med vår uppsats själva ska kunna reflektera över 
hur organisationerna påverkas av tekniken. Uppsatsen kan även vara till 
hjälp som är intresserade av hur teknik informationsteknik i allmänhet 
påverkar organisationer och deras styrningssätt, inte bara inom tandvården. 
Att den dessutom skrivs på ett narrativt sätt kan ytterligare förenkla både 
läsningen och förståelsen. 
 
2.7.4 Validitet 
Validitet kan generellt sägas vara ett mått på hur väl man mäter det man vill 
mäta. Validiteten kan uttryckas som korrelationen mellan den teoretiska 
definitionen och den operationella definitionen (Nationalencyklopedin). 



  

   26 

Vi kommer i undersökningen av vårt material sträva efter att på ett narrativt 
sätt försöka hitta det bakomliggande i vad korrespondenterna – 
andemeningen i vad de säger. Det vill säga vad de egentligen menar. 
Arbetet är svårt att i förväg försöka strukturera upp då vi inte i förtid vet vad 
som kommer att sägas under intervjuerna. Vi har dock förhoppningen om att 
hitta en röd tråd i materialet, som respondenterna lämnar efter sig. 
Då vi inte har möjlighet att intervjua så många personer så kommer 
tillförlitligheten i vårt material bli något bristfällig. För att den ska vara 
fullständigt tillförlitlig hade det krävt betydligt fler intervjuer. 
  
2.7.5 Noggrannhet 
Vi tänker försöka att inte begränsa tiden när det gäller våra intervjuer, då vi 
vill ge respondenterna den tid de behöver för att så utförligt och detaljerat 
som möjligt svara på frågorna. Detta tror vi kan ha en stor betydelse när vi 
gör vår rapport, då detaljerna ofta är mycket intressanta och relevanta.  
När man använder sig av den narrativa ansatsen innebär det att man i 
bearbetningen av texterna ska ”brottas med texten”, detta för att göra 
utsagorna mer intressantare.  
 
Vi kommer vara väldigt noggranna med den information som kommer 
användas som referens. Speciellt när det kommer texter och information 
från internet. Vi kommer även att vara extra noggranna när det gäller 
bearbetningen och sammanställning av dessa texter.  
 
Vad gäller noggrannhet när det kommer till inervjudelen i arbetet, så 
kommer vi att vara noggranna främst att vi får ut det vi är intresserade av. 
För att intervjun ska ge så bra underlagsmaterial som möjligt ska vi 
förbereda oss väl eftersom det är experter vi har att göra med. 
 
Vad gäller noggrannhet i vårt skrivande så kommer resultatet vara noga 
skrivit, men under processen kommer vi att brottas och försöka leka med 
texten så att vi kommer fram till rent av oväntade och intressanta berättelser. 
 
 
2.7.6 Trovärdighet 
Vi har förhoppningar om att få en så sanningsenhetlig bild av 
respondenterna som möjligt. Vi har dock förståelse för om alla personer inte 
fullt ut kan uttrycka sig, då det kan vara känsligt med detaljer om hur det är 
på organisationerna de arbetar för. Trots detta hoppas vi att det går att få 
fram trovärdig och relevanta fakta. 
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Trovärdigheten ligger även i att kunna få tag på rätt personer med den 
insikten av fältet. Det ger grunden i vår berättelse, som i sin tur har sin 
trovärdighet i litteraturen och de intervjuade personerna. Om vi inte lyckas 
skapa bra material genom intervjuerna och litteraturen så kommer detta lysa 
igenom texten.  
 
 
2.8 Bearbetning av empiriskt material 
 
När vi har gjort våra intervjuer och fallstudier inom området ska vi bearbeta 
detta material och skapa en mer lättförstålig sammanfattning. Vi tar ut det 
som vi finner intressant och arbetar vidare med detta. Allt för att få en så bra 
text som möjligt. Bearbetningen av all data som vi får in, ska sammanställas 
på ett sådant sätt att vi kan ge läsaren ett resultat som känns 
tillfredsställande, där vi då har lyckats få med IT- och verksamhets-
utvecklingen inom tandvården.  
 
Eftersom vi anser att personer som är verksamma inom området har god 
kunskap inom området, anser vi att vår största tillgång är intervjuerna som 
vi hoppas kunna få. Vi kommer att lägga stor vikt på att bearbeta det 
material för att få fram en så sanningsenlig bild som är möjligt för oss. Detta 
kommer även att bidra till intresset för vår uppsats, då vi tror att fältet är 
intresserade av berättelserna på det sättet vi kommer att framställa dem. Det 
vill säga genom en narrativ ansats. Detta är en anledning till att vi valt det 
narrativa perspektivet, då vi ser att mer spänning och intresse kan skapas 
utav texten. Att verkligen se lösningen och komma fram till hur och varför, 
svårigheten ligger här i att visa och förklara lösningen. 
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3. Berättelse och begrepp 
 
3.1 Empiriskt perspektiv 
 
Vi kommer i grund och botten använda oss av ett empiriskt perspektiv i 
vilken man kan hitta anslag ifrån respondenternas teorier och berättelser. 
Med andra ord så är det empiriska materialet som vi bygger vår narrativa 
berättelse på. 
Vi använder oss av det narrativa perspektivet i försök att på ett så bra sätt 
som möjligt lyfta fram essensen i praktikernas teorier, det vill säga åsikter, 
tankar etc. Syftet är alltså inte att på något sätt kritisera eller sätta sig emot 
deras teorier. Det narrativa handlar enligt Barbara Czarniawska (1999) om 
att organisera erfarenhet runt avsikterna av människors handlingar. Vi 
kommer alltså att återskapa en berättelse utifrån empirin, där vi försöker 
belysa just detta.  
 
 
3.2 Begrepp 
 
När man använder sig av utvalda teorier så märker man ganska snabbt att 
det finns en del viktiga begrepp som är ofta förekommande och som är 
väldigt viktiga för teorin. Med ordet ”begrepp” så menar man den förståelse 
som en person har av ett språkligt uttryck.  
Nedanstående begrepp kommer att ha en viss betydelse för uppsatsen, och 
vi har utifrån vår förståelse förklarat dessa. 
 
Då det är respondenternas berättelser som vi tänker utgå ifrån och det är en 
berättande metod som vi har valt att använda så anser vi att begreppet 
”berättelse” är relevant.  
Med begreppet berättelse så menar man en skriftlig eller muntlig skildring 
av ett händelseförlopp, som kan skildra verklig händelse eller fiktiva 
händelse, eller en blandning av båda. En berättelse byggs upp av en rad 
sekvenser som ofta hänger ihop på ett logiskt sätt till en klimaktisk 
avslutning (Www.nationalencyklopedin.se). 
Berättelserna kommer vi att använda i ett försök att sätta ihop dem i ett 
större sammanhang, så att de blir så meningsfulla som möjligt.  
 
Fält är ett begrepp som kommer dyka upp titt som tätt i vår uppsats. 
Meningen med fält i vår uppsats är kort och gott det område som berör 
tandvården. Skillnaden är dock att vi har lite mer inriktning på de anställdas 
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perspektiv. Ett lite mer övergripande ord där vi inte har lika mycket fokus 
på personal och andra inblandade människor är verksamheten. När vi då 
talar om verksamhetsutveckling är det just det vi menar, hur tandvården 
kommer att utvecklas i takt med IT-utvecklingen.  
 
Vi talar även i vår planeringsrapport och kommer ha begreppet yrkesgrupp 
med i vår uppsats, i till exempel vår frågeställning. Detta är då en referens 
till de olika verksamma grupperna inom den dentala IT-utvecklingen, som 
vi kommer att beröra. Här har vi till exempel radiologer och tandläkare som 
exempel på yrkesgrupper. 
 
Detta leder oss till nästa begrepp som är lite mer komplicerat och är väldigt 
centralt inom vår uppsats. Begreppet dental röntgenteknik, är det som vi 
under vår uppsats ska försöka få en bra förklaring till. En redogörelse i form 
av att röntgenteknink handlar om de tekniska aspekterna kring röntgen. 
Dentala är ett ord som vi använder för att beskriva hela tandvården och 
saker som har med tandvård att göra. Eftersom röntgen är ett så pass stort 
område inom tandvård i dag så är dental röntgenteknink ett centralt 
begrepp.  
 
Ett annat begrepp som vi använder för att göra det lättare för oss själva och 
förhoppningsvis för läsaren är experter, där vi menar personerna inom fältet 
som har extra mycket kunskap som är till nytta för oss. Vi har till exempel 
radiologer(röntgenläkare), specialisttandläkare och professorer.  
 
Verksamhet är ett begrepp som används i en mening som riktar sig till den 
dentala organisationen, och mer från en managmentperspektiv. Då vi till 
exempel pratar om verksamhetsutveckling inom tandvården så pratar vi mer 
om hur styrningen och organisationen kommer att påverkas. 
 
Vi har valt att ta med det proffesionella personernas praktik inom dess 
område för att skilja på deras område eller yrke, från anställda med inte fullt 
så mycket kunskap om området. Begreppet vi har valt att använda för att 
beskriva detta är profession. 
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3.3 Teorier i referensramen 
 
Vi kommer att göra en presentation av litteratur som ligger till grund för den 
narrativa bearbetningen, det vill säga vår analysmodell. Vi har ett urval av 
litteratur som alla har en koppling till den narrativa ansatsen. Det faller då 
naturligt att främst använda Barbara Czarniawska och Hayden White som 
teoretiska referenser. 
 
Om man ser till Barbara Czarniawska (1998) så finns det inte någon logisk 
följd i hur händelser faller in, med däremot när det kommer till meningar så 
gör de det. Detta anser vi passar bra in i hur vi tänkt skriva vår narrativa 
berättelse. Eftersom vi i ett tidigt skede måste inse att händelserna inte kan 
skrivas som de inträffar utan vi måste bearbeta dem till en bra 
sammanhängande text. 
 
3.3.1 Narrativ metod 
Narrativ kunskap är erfarenhet uttryckt i berättelser och med den 
utgångspunkten är det då erfarenheten vi vill åt. Att kunna sammanställa 
dessa till en poängfylld berättelse handlar det om att identifiera händelser i 
en kronologisk följd och få dem till en intressant text. Detta som kallas för 
plot, vilket innebär att hitta den ”röda tråden” i texten och därav väcka 
läsarens intresse.  
Vad som kännetecknar en narrativ metod ur ett metodperspektiv är 
pragmatismen, att saker inte är sanna om de inte går att sätta in i 
verkligheten. Detta är man medveten om när man skriver i narrativ 
bemärkelse, att man ”förfalskar” verkligheten i och med texten man skriver, 
men man försöker inte exkludera den, utan man vill skapa en så 
verklighetsnära text som möjligt. Trots detta så lyckas man aldrig som 
författare att kopiera verkligheten rakt av, utan allt blir bara en spegelbild. 
Hayden White (1987); ”Orden står för världen, ord är symbol för världen”. 
Med detta menar han att allt som vi skriver har gått igenom processen i våra 
mänskliga hjärnor och blir i och med detta enbart en symbol av 
verkligheten. 
 
Dessa är några av dem argument som vi valt förr att på bästa sätt bearbeta 
vår fallstudie och på så sätt skapa en intressant och innehållsrik text. 
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4. Svar från respondenterna 
- ”att stå under texten” 
 
 
 
 
4.1 Tandläkarna och radiologerna 
 
Respondenterna som vi har intervjuat från tandvårdsklinikerna har olika 
bakgrunder, deras yrkesroller varierar och deras kompetens inom dental 
röntgenteknik skiljer sig något från varandra.  
Likheterna med respondenterna är att de alla har hög kompetens inom 
digital röntgen, och har arbetat med digital röntgen i några år. De använder 
digital röntgen i stort sett varje dag i sina arbeten, och deras kompetens är 
hög när det gäller röntgendiagnostik och teknik.  
Forskning om hur digital röntgen fungerar hos allmäntandläkaren samt 
delaktighet i Västra Götalands upphandlingsgrupp för digital röntgen till 
tandvården, är exempel på hur respondenterna har erhållit sin kunskap och 
erfarenhet när det gäller digital röntgen inom tandvården.  
 
Tandvårdsklinikerna som respondenterna är verksamma i har något 
gemensamt, nämligen att de ligger i frontlinjen när det gäller digital 
röntgenteknik och användning av tredimensionella röntgenbilder. 
Tandvårdsklinikerna har egna volymtomografer eller använder 
volymtomografer som finns på t.ex. närliggande universitetssjukhus.  
 
 
4.1.1 Digital röntgenteknik 
 
Sedan röntgen slog igenom har röntgenbilderna ofta inneburit det viktigaste 
diagnostiska underlaget för tandläkaren, börjar en av respondenterna berätta. 
Bildkvaliten på bilderna är väldigt viktigt då denna kan bli avgörande för 
hur stor nytta röntgenfunktionen innebär för tandläkaren.  

Digital röntgenteknik införs i snabb takt inom den dentala verksamheten. 
Den analoga tekniken är på god väg att ersättas av den digitala tekniken, då 
allt fler tandläkare väljer digital röntgenteknik framför filmbaserad röntgen. 
Införandet av nya tekniker medför för de flesta verksamhetsområdena en hel 
del förändringar, både för- och nackdelar, och detta gäller givetvis även den 
dentala verksamheten.  
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4.1.2 Tredimensionell röntgenteknik 
 
Nu har den dentala röntgentekniken gått ytterligare ett steg längre, med 
hjälp av datorgrafik har man har upptäckt en teknik som kan ge 
tredimensionella bilder. Datorgrafiken är bättre på att visa hur patienten ser 
ut inuti, jämfört med vanlig röntgen. 
Att införa tredimensionell röntgen innebär egentligen inte att det är själva 
röntgen som ersätts, utan det är röntgenplåtarna som ersätts med digitala 
bilder på bildskärmar, förklarar en av respondenterna. De tredimensionella 
bilderna byggs upp av röntgenbilder i flera skikt.  
 
Om man använder sig av tredimensionell datorgrafik på rätt sätt bidrar det 
till att läkarna snabbare kan få sig en bild av patienten och dess tillstånd, och 
kan lättare fatta snabba beslut om patienten. Tekniken ger möjlighet att 
operationer som har varit svårhanterade kan generalrepeteras, så att det blir 
enklare till nästa gång. Generalrepetition kan ske i en operationssimulator 
eller på modeller.  
Gunnar Johansson, som för övrigt växt upp i en läkarfamilj, räknar med att 
tekniken efter några år av övergångssvårigheter kommer att slå igenom 
(2007). 
 
På över hundra år har röntgenläkare byggt upp en stor och bred 
erfarenhetsbas, när det gäller tolkning av röntgenplåtar. ”Läkarna är duktiga 
på att tolka röntgenbilder”, säger Gunnar Johansson (2007). De har lärt sig 
hur man ska skilja mellan artefrakter – kemiska eller tekniska effekter på 
röntgenplåten samt fläckar på plåten som är väsentliga för patientens 
diagnos. Den erfaranhet och kunskap som finns när det gäller tolkning av 
röntgenbild er är stor, och den fungerar bra för många läkare. Problemet är 
att tolkningen ofta finns som en mental bild, som är svår att överföra och 
förklara för studenter och kollegor (2007).  
Att införa en ny teknik innebär att en stor del av kunskapsbasen kommer att 
behövas byggas om på nytt.  
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4.1.3 För – och nackdelar 
 
Vår första respondent, som har arbetat med digital röntgenteknik inom 
tandvården i över fyra år. Han använder tredimensionell röntgenteknik stort 
sett varje dag på sitt jobb, då hans arbetsplats tillhör en av de 
tandvårdskliniker som ligger i framkanten teknikmässigt. Kliniken som han 
arbetar i har en egen volymtomograf, men de utnyttjar även 
datortomograferna och magnetresonanstomografin på Universitetssjukhuset 
UMAS i Malmö.  
Han anser att röntgentekniken är mycket användbar inom tandvården. Till 
exempelvis vid frågeställningar som handlar om tänder som inte har kommit 
fram och för att användas preporativt inför implantatbehandling. Tekniken 
anser han föra flera fördelar med sig, till exempel att man kan få 
tredimensionella kartläggningar av olika förändringar på tänderna.  
Respondentens kompetens är hög inom diagnostik och digital röntgenteknik, 
och han har till och med forskat om hur digital röntgen fungerar hos 
allmäntandläkaren. Han börjar tala om vilka de största förändringarna som 
digital röntgen innebär, och säger att förändringarna handlar en hel del om 
kvalitet och säkerhet. En säkerhetsaspekt är att den digitala röntgentekniken 
innebär en betydligt lägre stråldos, då den ungefär halveras jämfört med 
analoga röntgenbilder.  
 
Då de digitala bilderna inte kräver några framkallningar bidrar detta till att 
personalen inte behöver hantera framkallningsvätskor och lägga tid på 
framkallning. Eftersom inte framkallning är nödvändig innebär detta att 
bilderna direkt kommer upp på datorskärmarna, vilket ger ungefär sju 
minuters tidsvinst. Dessutom sparar personalen tid då de slipper hantering 
och upplockning av journalmaterial.  
Införandet av digital röntgenteknik innebär en del fördelar när det gäller 
miljön, då man slipper filmer samt miljöfarliga framkallnings- och 
fixeringsvätskor. Då man slipper framkallning innebär detta att man slipper 
en del kostnader, till exempel kostnader för destruktion av fotokemikalier, 
vilka beräknas uppgå till ungefär 10 000 – 15 000 kr per år för 
Folktandvåden (Jämtlands Läns Landsting 2007). 
 
Förändringar av journalhanteringen kommer att förändras, då alla bilder och 
journaler kommer att hanteras digitalt. Det blir alltså enklare att 
dokumentera – och dela med sig av – information om patienterna. 
Tandläkarna kan enkelt och snabbt skicka ut bilder, för att få utlåtande av 
rätt specialist, vilket kan resultera i bättre diagnoser och i slutändan bättre 
vård. Den digitala tekniken innebär också en större exponeringsdynamik, 
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vilket gör att bildernas kontrast och svärta kan anpassas till den diagnostiska 
frågan. 
 
Denna digitala journalhantering underlättar och bidrar även med en hel del 
flexibilitet när en patient byter klinik, eller då ett ärende är beroende av att 
handläggas av försäkringskassan. Man kan alltså i praktiken samla all 
information som finns om en patient, från klinisk historik till röntgenbilder, 
på ett ställe i en elektronisk journal, och dessa elektroniska journaler kan 
sedan integreras med varandra. 
Elektroniska journaler är dessutom bättre, de är fylligare än de gamla och 
tandläkarna kan enkelt lägga till personlig information om patienterna.  
Den digitala bildhanteringen innebär att man enkelt kan spara hur 
patienterna såg ut före, under och även efter behandling. De digitala 
”kopiorna” har samma bildkvalitet som originalet. Vilket kan bidra till ökad 
patientsäkerhet på flera sätt.  
Digital röntgen leder alltså till stora vinster adminstrativt genom det digitala 
arkivet. 
 
Självklart medför även tekniken en del nackdelar. Då tekniken innebär en 
relativt radikal övergång, så är övergångskostnaden hög. Fast å andra sidan 
kan övergången även ses som en investering, som betalar tillbaka kostnaden 
efter några års användning.  
En ny teknik innebär att man måste träna samtlig personal, så att alla vet hur 
man använder den nya tekniken, och detta tar tid och kostar pengar. 
Bilderna kan användas diagnostiskt på samma sätt som filmbilder, men 
kräver en viss ”diagnostisk upplärningstid”. Den tredimensionella tekniken 
kräver en helt annan kompetens än den vanliga tandröngtenbilden, ur såväl 
strålhygien – som tolkningssynpunkt.  
Men förutom bilderna så finns en del svårigheter med tekniken. Bilderna är 
ofta svåra att tolka och det krävs en bra utbildning och kompetens hos 
användaren för att tekniken ska tillämpas rätt. Flera av respondenterna talar 
om artefrakter i bilderna, särskilt om patienten har mycket metall i munnen, 
som är särskilt svåra att tolka.  
 
Under intervjuerna nämns ofta att den digitala röntgentekniken är sårbar, en 
av respondenterna berättar till och med att systemen inte alltid fungerar. 
Andra digitala röntgensystem krånglar emellanåt, men är ofta beroende av 
den mänskliga faktorn En av respondenterna uttrycker sig följande; 
”Nackdelarna med digital röntgenteknik för intraorala undersökningar är 
många, om man inte använder rätt system” . 
Tandvården hämmas genom att de flesta systemen strular i början, och på 
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grund av att tid inte tillsätts för att ”trimma” in systemen och anpassa 
systemen efter verksamheterna. 

Respondenterna från tandvårdsklinikerna berättar, som tidigare nämnt, att 
systemen ibland krånglar, och att detta kan gör att personalen blir irriterad 
och känner frustration. Vissa av dem menar att de företag som levererar 
utrustning till tandvårdsklinikerna är väldigt duktiga på tekniken, men att de 
är lika bra att förstå hur tekniken ska användas i dentala verksamheter. 
”Försäljarna inriktar sig på fel saker och det krävs stor envishet att få dem 
att ställa upp på den service som krävs”, uttrycker sig en av respondenterna. 
Det borde vara obligatoriskt att leverantörerna har en snabbutbildning för 
kunderna som köper digitala system men så är inte fallet idag. 

 
Sammanfattningvis kan vi säga att den nya informationstekniken leder till 
att verksamheterna skapar minskade kostnader i form av förenklad 
administration, personalen får en bättre arbetsmiljö och 
informationstekniken har stora möjligheter till att ge patienterna förbättrad 
tandvård.  
Trots de fördelar som digital röntgenteknik medför så har långt ifrån alla 
tandvårdskliniker infört tekniken. ”Det tar lång tid att ersätta en beprövad 
teknik med något nytt och obeprövat”, berättar Gunnar Johansson, 
doktorand i Norrköping. Exempel på landsting som har infört digital 
röntgenteknik är Gävleborg, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, 
Jönköping, Kalmar, Uppsala och Västmanland. 
”Digital intraoral teknik har både för – och nackdelar, men sammantaget 
överväger sannolikt fördelarna”, säger en av våra respondenter som har 
arbetat med digitaliserad röntgenverksamhet sedan 2004 och som sedan 
2002 sitter med i Västra Götalandsregionens upphandlingsgrupp för digital 
röntgen till allmäntandvården. 
 
 



  

   36 

4.1.4 Ny teknik kräver ny kunskap 
 

Med den nya tekniken medföljer givetvis nya krav på kunskap och 
kompetens. Det räcker inte att tekniken finns, man måste kunna tillämpa den 
i praktiken. Och det är först när den fungerar bra i verksamheterna som 
tekniken faktiskt skapar någon nytta. Tekniker som inget vet hur man 
använder kan anses vara värdelösa. 
 

Fler och fler tandvårdskliniker hakar på utvecklingen, och utrustas med 
digital röntgenteknik. En avhandling har gjorts och läggs fram av 
Odontologiska fakulteten (Kristina Hallén-Halme, 2007), vilken visar att 
tandläkarna ofta saknar viktig utbildning och information om hur den nya 
tekniken ska och bör användas. Brist på kunskap gör att mindre skador på 
tänderna inte upptäcks på de nya bilderna, som jämfört med de gamla visar 
mycket mer information om patienten. Desto tydligare bilder som röntgen 
visar desto mer information visas det om patientens tänder. Denna 
information måste tas tillvara, och någon måste ansvara för den. Bilder med 
mer information bidrar till att det krävs mer kunskap, och det skapar även 
större ansvar för den ansvarige tanläkaren eller radiologen. Till exempel så 
har vi träffat på fall i USA där tandläkaren har blivit stämda i efterhand, då 
han eller hon har missat något i sin diagnos, som baserats på 
tredimensionella röntgenbilder. Tekniken måste hanteras på rätt sätt, annars 
kan det leda till konsekvenser för patienterna.  

Kristina Hellén-Halme (2007) med avhandlingen ”Quality aspects of digital 
radiography in general dental practice uttrycker sig som följande: ”Det finns 
en risk att den förebyggande behandlingen inte sätts in i tid, och att den 
skadade tanden därför i onödan drabbas av djup karies”. 
Även andra problem kan uppstå med tekniken, och i avhandlingen har 
Kristina Hellén-Halme identifierat två allvarliga fel som ofta uppstår i 
hanteringen av de digitala röntgenbilderna (Kristina Hellén-Halme 2007).  
Det första felet handlar om att utrustningen är felinställd. Ljusstyrka och 
kontrast är vid leverans inställda på maximal styrka, och bristen på kunskap 
gör att personalen inte vet hur man ändrar dessa tekniska inställningar. 
Många klinikers utrustningar stod inställda på maximal kontrast och 
ljusstyrka. Detta blir förödande, då man för att skapa en bild med hög 
diagnostisk kvalitet och säkerhet inte bör ha med än 80 % ljusstyrka och 50 
% kontrast. Om bilden har för mycket kontrast försvinner nyanserna, och 
det blir svårt att skilja på en frisk och en skadad tand då marginalerna 
mellan dessa är mycket små.  
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Det andra felet som ofta uppstod handlar om lokalen där röntgenbilderna 
bedöms. När en röntgenbild bedöms ska den omgivande ljusstyrkan endast 
uppgå till 50 lux, för att kunna göra en så säker bedömning som möjlig. 
Men enligt svensk standard på behandlingslokaler ska ljuset vara 1000 lux. 
Vid besök av klinikerna som undersöktes hade ingen av dessa möjligheter 
att reglera ljusstyrkan i behandlingsrummet, till den styrka som en säker 
bedömning av bilderna kräver. De hade heller inget specialanpassat 
granskningsrum för detta ändamål. 

 

Att läkarna i viss mån är ovana vid digital röntgen i kombination med att 
utbildningen är bristfällig kan leda till brister som i slutändan kan kan 
påverka vårdkvaliteten för patienten.  
Exempel som kan hända är att så kallade initiala skador på tändernas 
sidopartier inte upptäcks i god tid. Sådana skador indikerar som första 
tecken på en tidig kariesskada, och kan endast upptäckas med hjälp av 
röntgen. Om en sådan skada upptäcks i tid, kan skadan i god tid förebyggas. 
Legitimerade tandläkare i Sverige har idag, sedan ett antal år tillbaka, 
utbildning i intraoral digital röntgen i sin grundutbildning. Nu fungerar den 
väl, men majoriteten av tandläkare har ingen tidigare utbildning i digital 
röntgen. Det finns ett organisatoriskt fel också, nämligen att tandklinikerna 
ofta inte har råd att utbilda personalen tillräckligt. 
 

Tandläkare med äldre utbildning som skaffar digital röntgen ska få 
utbildning av leverantör. 
Det finns åsikter om att kvalitetssäkringen av digitala intraorala 
röntgensystem idag inte är tillräckligt utvecklad, och den är dessutom inte 
heller efterfrågad av Statens strålskyddsinstitut.  
För att använda röntgenutrustning för annan verksamhet än intraoral röntgen 
behövs idag tilläggsutbildning för panoramateknik. All annan 
röntgenverksamhet i tandvården får endast utföras under ledning av en 
ansvarig specialist inom oral radiologi som också ska granska alla bilder. 
Dessutom måste det finnas en fysiker som ansvarar för kvalitetssäkringen av 
röntgensystemet. 
Det finns ett omfattande fortbildningsutbud för tandläkare, men denna är 
dock inte obligatorisk. Diskussioner förs om man ska införa obligatorisk 
fortbildning för allmäntandläkare. Även för specialisttandläkare finns 
numera ett organiserat fortbildningsprogram. 
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Respondenerna är överens om att det är specialister inom odontologiskt 
radiologi, alltså röntgenspecialister, som besitter den rätta kunskapen för att 
hantera tekniken. Men även radiofysiker har god kunskap inom området. De 
är även överens om att kunskapen och kompetensen ofta brister hos 
tandläkarna idag.  

 
4.1.5 Tekniken ligger före 
En stor del av Sveriges tandvårdskliniker beräknas vara utrustade med 
digital röntgenteknik. Det var tio år sedan som tekniken började användas 
kliniskt, men den börjar bli allt vanligare bland tandvårdsklinikerna. Region 
Skåne har bland annat planer på att inom en snar framtid digitalisera alla 
Folktandvårdskliniker. Men långt ifrån alla tandvårdskliniker har ännu 
hunnit implementera den nya digitala röntgentekniken, samtidigt som 
tekniken har gått ännu ett steg längre. 
 
Att professionen ligger bakom tekniken är något som man kan tyckas 
konstatera relativt snabbt efter att ha satt sig in i detta problemområde, och 
majoriteten av respondenterna som vi har pratat med håller med om detta. 
Att professionen ska hänga med i teknikens takt, är lättare sagt än gjort. Det 
tar lång tid för alla verksamma att helt plötsligt ändra den teknik som man 
har använt i så många år.  
”För att proffessionen ska hänga med i teknikens utvecklingstakt krävs det 
ett stort engagemang och en stark vilja, från samtliga i de dentala 
verksamheterna”, säger en av respondenterna. Och det är något som saknas i 
dagens läge. Vid vissa tillfällen och situationer så har det visats tendenser 
till att den råder delade meningar om nya tekniken och att personer i 
tandvårdsklinikerna inte till hundra procent stöttar den. Saknad engagemang 
när det gäller att lära sig tekniken är exempel på sådana tendenser. Många 
har tagit ett visst avstånd till tekniken, som för många kan uppfattas som 
något nytt och främmande som de inte har någon kunskap eller erfarenhet 
av.  
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4. 2Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen är en myndighet som ägs av staten, under 
Socialdepartementet, och deras verksamhet är mycket bred. Deras 
arbetsuppgifter är många, inom områden som rör socialtjänst, hälso – och 
sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och empidemiologi.  
”Vi verkar för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög 
kvalitet på lika villkor för hela befolkningen” (www.socialstyrelsen.se). 
 
Den större delen av Socialstyrelsens verksamhet är riktad till personal, 
ansvariga och beslutsfattare inom ovanstående områden.  
Enligt deras hemsida handlar deras uppgifter om följande: 
Att ge stöd, påverka och granska på flera olika sätt: 

- Vi samlar in, sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap. 
- Vi tar fram normer baserade på lagstiftning och kunskap.vi utövar 

tillsyn för att se till att normerna följs och för att minimera risker. 
- Vi utför andra myndishetsuppgifter som till exempel att ansvara för 

hälsodataregister och officiell statistik.  
 
Råd och föreskrifter 
När vi pratade med Socialstyrelsen om vårt uppsatsämne hänvisade de oss 
genast till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas 
specialiseringstjänstgöring samt även Socialstyrelsens föreskrifter om 
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso – och sjukvården. 
Vi såg över föreskrifterna för att se om det fanns några särskilda råd och 
föreskrifter som passade särskilt bra på vårt problemområde, och för att se 
vilken ståndpunkt som Socialstyrelsen har.  
Det var två särskilda föreskrifter som var särskilt intressanta och som vi har 
valt att lyfta fram, då dessa verkade passa bra in på vårt problemområde: 
 

- Enligt 28 § hälso – och sjukvårdslagen skall ledningen av hälso – 
och sjukvård vara organiserad så att den tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar 
kostnadseffektivitet (Socialstyrelsen 2008). 

- 2 § Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för: 
1. hur metoder för diagnostik, vård och behandling skall tas fram, 
provas ut och introduceras så att patientsäkerheten säkerställs 
(Socialstyrelsen 2008). 
2. hur fastställda metoder skall tillämpas, kontinuerligt följas upp 
och vid behov revideras, och  
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3. vilka åtgärder som skall vidtas när tillämpningen av metoderna 
behöver förändras och inaktuella metoder skall identifieras och 
avvecklas.  
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4.3 Leverantörerna 

4.3.1 Installationsprocess och utbildning 
Installationsprocessen, när det levererande företaget ska installera utrustning 
hos tandvårdskliniker börjar med att kunden kontaktas för att bestämma en 
dag när detta ska ske. Detta för att kliniken ska kunna planera och förbereda, 
då installationsprocessen kan påverka övrig verksamhet på kliniken. 
Leverantörens tekniker installerar mjukvara och hårdvara på de 
behandlingsrum och på övriga ställen där det krävs. Efter installationen 
utförs funktionstest av teknikenr för att se så att allt fungerar. 
 
I de flesta fall sker utbildning av personalen på tandläkarmottagningen i 
samband med installationen, men detta är något som är upp till kunden att 
bestämma. Utbildningen är frivillig och ingår inte i priser för produkterna. 
Utbildningen omfattar både genomgång av programvara, hårdvara och 
tekniken att ta digitala röntgenbilder. 
När det gäller ljusstyrka och skärpa på bildskärmarna, så utförs dessa 
installationer på utbildningen. Men det finns även bildskärmar som är 
speciellt utvecklade för att betrakta röntgenbilder, och dessa skärmas är 
förinställda för att ge optimal bildkvalitet. 
 
När det gäller kontakten med det köpande företaget så sker denna löpande, 
för att följa upp hur allting går. Leverantören har även en stor 
supportorganisation som kan ta emot eventuella frågor eller problem. 
I de fall där kundrelationen har varit dålig har detta oftaste berott på att 
kunden har känt missnöje. Att kunden inte har blivit nöjd beror det ofta på 
att förväntningarna inte har uppfyllts. Det kan vara tekniska begränsningar, 
handhavande eller dylikt. 
En bra kundrelation bygger oftast på täta kontakter och bra kommunikation. 
Motsatsen leder ofta till en missnöjd kund. Kundrelationerna är oftast bra, 
men självklart skulle man vilka förbättra kommunikationen med kunderna 
ytterligare.   
 
En kundrelation kan även vara dålig på grund av kraven som har ställts långt 
innan implementeringen av tekniken har påbörjats. Ofta händer det att 
många tandvårdskliniker kommer med oerhört många, och i många gånger 
även något orimliga krav. När man då som leverantör börjar att inse att 
många av kraven är orimliga, kan relationen till kunden förändras något. En 
slags motvilja kan skapas, och leverantörerna känner ingen större lust att 
tillhandahålla tandvårdsklinikerna någon service utöver det som står skrivet 
i kravspecifikationen. 
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5 Analys av intervjuer –  
”Att stå över texten” 

 
En av våra grundstenar i uppsatsen har från början varit vårt intresse för ett 
verksamhetsområde, det dentala verksamhetsområdet, som med hjälp av 
informationsteknologi och teknisk utveckling har potential att påverka och 
revolutionera ett helt fält. Det var detta som väckte vårt intresse, och vi 
skapade tidigt under uppsatsarbetet en egen hypotes - att kunskapen idag 
inte räcker till för att kunna hantera dagens dentala röntgenteknik i 
praktiken. Vi har under uppsatsens genomförande hela tiden försökt svara 
på frågan, vem och vad detta beror på? 

 

5.1 Tekniken 

5.1.1 Proffession VS teknikutvecking 
Majoriteten av respondentern är överens om att professionen ligger steget 
efter den tekniska utvecklingen. Att majoriteten uppfattar att så är fallet, är 
ett tydligt tecken på att det är så som verkligheten ser ur. 
Många menar på att tandvården inte ens har den digitala röntgen som 
standard på alla kliniker, utan implementeringsfasen är fortfarande i 
fullgång. Tekniken befinner sig i en upphandlingsfas, men att det är en 
teknik som definitivt är här för att stanna. Det finns inte en möjlighet att 
fortsätta med den gamla tekniken, när den nya finns tillgänglig. Men för att 
komma ikapp utvecklingen så krävs det engagemang från verksamheternas 
sida, och det kommer förmodligen att innebära en komplicerad process för 
de dentala verksamheterna.  

5.1.2 Delade åsikter om tekniken 
Att människor är skeptiska till nya tekniker är något som ofta förekommer 
och man kan anse att det är ganska naturligt. Digital röntgenteknik är 
fortfarande relativt ”nytt”, trots att det har funnits i några år. Och 
tredimensionella röntgenbilder är ännu nyare, vilket gör att tekniken 
fortfarande befinner sig i ett stadie där den ännu inte har blivit riktigt 
accepterad, och många är fortfarande skeptiska. 
Men att tekniken är ny behöver inte nödvändigtvis vara den enda 
anledningen till att det råder tveksamheter angående tekniken. 
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Uppfattningen som har dykt upp under vår kontakt med respondenterna från 
tandvårdsklinikerna, är att detta är personer som är positivt inställda till den 
dentala röntgentekniska utvecklingen. Samtliga arbetar på tandvårdskliniker 
där tekniken definitivt är involverad och används i stort sett varje dag, så de 
är väl medvetna om både vilka för- och nackdelar som tekniken innebär. De 
talar alla om ämnet med stort engagemang och genuint intresse. När en av 
respondenterna säger att fördelarna med tekniken väger tyngre än 
nackdelarna känns det som om personen ser en ljus framtid för 
tandvårdsklinikerna, där tekniken definitivt är involverad. Samtidigt kan vi 
ändå ana en viss osäkerhet och tveksamhet för tekniken. Kanske inte just 
från respondenterna själva, men man kan hitta spår i deras berättelser som 
antyder till att det på tandvårdsklinikerna råder vissa tvivel angående 
tekniken. 

Under intervjuerna kom det vid ett tillfälle upp att det finns tendenser som 
visar på att personer inom tandvårdsklinikerna har en negativ inställning till 
att den tekniska utvecklingen går så fort. Detta verkade inte enbart bero på 
att det är en ny teknik. Vi tror att det finns många andra orsaker som ligger 
till grund till denna negativa inställning. Detta kan vara att många anställda 
känner att deras kompetens, status och till och med jobb är hotad på grund 
av att de inte har kunskaper om den nya tekniken. Att inte ha den rätta 
kunskapen gör att rädslan att göra fel tar över, istället för att fokusera på det 
som man redan kan.  

5.1.3 Tekniken kräver generellt bättre utbildning 
Allt fler kliniker i Sverige utrustar sig med digital röntgen. Problemet ligger 
i att det saknas utbildning bland den äldre generationen tandläkare och även 
bland övrig personal, för att klara av tekniken och utnyttja den till sin fulla 
kapacitet. Bristen på utbildning leder till attt tandläkare missar små fel på 
tänderna hos patienten när väl diagnosen skall ställas. Detta gör att risken 
för att den rätta behandlingen inte sätts in i tid och att den skadade tanden 
drabbas av allvarligare fel än vad som är nödvändigt. Dålig utbildning och 
ovana vid digital röntgen är två skäl till bristerna som kan innebära att den 
diagnostiska säkerheten försämras. En följd kan bli att så kallade initiala 
skador inte upptäcks i tid. En initial skada uppträder på tandens sidopartier 
och kan bara upptäckas med hjälp av röntgen. 

Vi märkte ganska snabbt att vår hypotes om att kunskapen stämde bra 
överens med verkligheten, då majoriteten av respondenterna var överrens 
om att kunskapen överlag inte är tillräcklig i dagens läge.  
Det finns ett stort behov av utbildning av tandvårdspersonal i Sverige då 
majoriteten av tandläkare inte har någon tidigare utbildning i digital röntgen, 
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vilket kan vara oroande med tanke på att många av Sveriges kliniker idag är 
fullt utrustat med digital röntgen, och betydligt fler är på god väg att 
implementera det digitala röntgensystemet.  

 

5.1.4 Utbildning prioriteras inte 
Det finns ett stort organisatoriskt fel inom det här problemområdet, och det 
handlar om att det idag på många tandvårdskliniker är stor press på att få 
ihop inkomsterna till kliniken. Klinikerna har inte råd att avsätta tid för att 
ordentligt lära sig digital röntgen, vilket kan leda till större förödelser än vad 
klinikerna är medvetna om. 

Här känns det som om ledningen i de dentala verksamheterna inte är 
tillräckligt insatta i vilka problem som egentligen råder i deras 
organisationer, ute på det praktiska fältet. Hade de haft en bättre insyn hade 
det varit enklare för dem att prioritera till utbildningen. Tandvårdskliniker är 
trots allt en typ av organisation som präglas av individens självtänkande och 
kompetens. En klinik med personal vars kunskap är otillräcklig kommer 
garanterat att sluta i att patienten får bristande tandvård.  
Alternativet är att ledningen är väl medvetna om att utbildning är 
nödvändigt, men att det helt enkelt inte finns tillräckligt med resurser att 
avsätta till detta ändamål. Om fallet är sådant är det ett betydligt mer 
svårlöst problem. Finns det inte tillräckligt med resurser att avfara till 
utbildning och andra nödvändigheter som tekniken kräver är det omöjligt 
för verksamheterna att det hundra procent stötta teknikens utveckling. 
Tekniken kommer ständigt att motarbetas på grund av verksamhetens dåliga 
ekonomi, och kommer inte att kunna ge det support som den har möjlighet 
till att ge. 

För att få igång en fungerande digital verksamhet krävs det en större 
uppoffring från parterna än vad som görs idag. Om man vill ha ut optimalt 
av tekniken som finns att tillgå, och inte är nöjd med att det enbart är bättre 
än tidigare. 
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5.1.5 Dålig kommunikation 
När vi talar med de företag som leverar den tekniska utrustningen får vi 
uppfattningen om att de själva anser sig ha tillräckligt med kunskap om 
tekniken och hur utrustningen ska användas då de faktiskt de livnär sig på 
tekniken. De anser däremot att tandvården, som vi koncentrerar oss på, inte 
ligger i närheten av vad som krävs för att kunna implementera tekniken på 
ett permanent basis.  
Kunskapen finns alltså hos leverantörerna, men de verkar vara svårt för dem 
att dela med sig av kunskapen till tandvårdsklinikerna som köper 
utrustningen.  

Respondenterna som däremot är verksamma i tandvården har en annan 
synvinkel på problemet. Uppfattningen som vi har fått ifrån respondenternas 
svar är att det finns en viss bitterhet mot leverantörerna. Flera gånger har de 
antytt att leverantörerna inte tar sitt ansvar fullt ut. De nämner att det krävs 
stor envishet för att få leverantörerna att ställa upp på den service som 
krävs. Detta kan man se spår av, då ett av de vanligaste felen med digital 
röntgenteknik inom tandvården faktiskt handlar om att den tekniska 
utrustningen är felinställd. Installationer av utrustning ingår visserligen i 
utbildningen som tandvårdsklinikerna kan köpa till, men denna är inte 
obligatorisk vilket gör att alla tandvårdsklkiniker inte köper den.. 

Det saknas även utbildningar och genomgångar av systemen och tekniken 
från leverantörernas sida. Vi har fått flera antydningar av detta från 
klinikernas håll, medan de levererande företagen anser sig vara tillräckligt 
informativa.  En av respondenterna har följande åsikt angående situationen; 
”Försäljarna inriktar sig på fel saker och förstår inte vilka problem som 
kommer att uppstå när man börjar med digital teknik. Det borde vara 
obligatoriskt att leverantörerna har en snabbutbildning för kunderna som 
köper digitala system”. Åsikterna här verka skilja sig mellan parterna, 
leverantörerna verkar anse att det är upp till klinikerna att köpa till 
utbildningen medan klinikerna verkar anse att detta är något som borde ingå 
i servicen. 

Vår uppfattning är att det även finns något sorts glapp när det gäller 
kommunikationen mellan tandvårdsklinikerna och leverantörerna. Man kan 
ialla fall konstatera att det råder någon slags konflikt mellan de personer 
som är verksamma i tandvården och deras förhållande till de säljande 
företagen. Det har skapats en spricka mellan parterna som i alla fall inte är 
så tydlig. Det är till och med så att den inte tros existera vid alla tillfällen. 
Problemet kan bli mycket allvarligare än vad det är idag, särskilt om inte 
berörda parter uppfattar att situationen faktiskt är som den är. 
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Tydliga tendenser visar på att de levererande företagen inte är så medvetna 
om den spricka som tandvårdsklinikerna ofta anser finnas mellan dessa 
parter. Leverantörerna verkar anse sig själva besitta den rätta kunskapen om 
digital och tredimensionell röntgenteknik, vilket de förmodligen också har, 
men kanske inte just inom den dentala verksamheten. Och framför allt inte 
ur klinikernas synvinkel, vilket är bland det vikitgare. 

 
5.1.6 Sårbar teknik och krånglande system 
Under våra samtal med respondenterna så har vi hört mycket positivt och 
mest nöjda åsikter angående tekniken. Men det finns även en baksida som vi 
märkte vid ensataka tillfällen. Det är både den negativa och den positiva 
sidan som vi är intresserade av och en av andledningarna till varför vi valt 
att forska med den narrartiva metoden. Detta för att lättare kunna komma 
fram till vilka olika åsikter som finns, och inte bara välja majoritetens 
ställningstagande.  
 
Vad är det då som kommit fram ur våra intervjuer som inte 
överrensstämmer med andras åsikter och skiljer sig från det allmänt kända. 
Det som vi har fått fram är att tekniken inte alls är så pass bra som den 
verkar på vissa punkter, utan att det finns en viss sårbarhet som har visat sig 
tydligt i vissa lägen. Bland anant har röster höjts när det kommer till just 
sårbarhet och att tekniken inte alltid fungerar felfritt. Detta skapade en del 
förvåning hos oss då vi inte hade hört något negativt fram till att detta dök 
upp. Och detta gav oss ett helt nytt perspektiv och skapade ett intresse som 
bestod av om det fanns några fler negativa aspekter kring den nya tekniken 
som inte kommit fram.  
 
Men om vi börjar med missnöjet kring att den nya tekniken är sårbar, så 
fann vi relativt snabbt att det handlade om vissa delar kring den nya 
tekniken som väckte missnöje. Deta var att det finns en viss sårbarhet som 
visar sig ibland, detta har starka kopplingar till att det mesta sköts digitalt 
och att detta leder till att allt blir mer exponerat. Eftersom allt digitalt blir 
lättare att dela med sig och där av blir mer sårbart för omvärlden. Men här 
är det inte bara den nya tekniken som kan klandras utan här får man se det 
ur ett större perspektiv, då man får anpassa digital röntgen med dagens 
teknik. Detta är ett tecken på att dagens kompetens inte riktigt är redo för att 
implementera något så stor så fort som man faktiskt hade velat. Det är 
många punkter som skall passsa ihop och fungera som en enhet. 
 
En av anledningarna till att det finns en viss oro kring den digitala tekniken, 
är just detta, hur man skall få ihop det med den teknik som redans existerar 
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och används idag. Då vissa har ett inbiten negativt inställning till ny teknik, 
och förändringar, och så även i detta fall leder upprepande brister i systemet 
till en frustration och irritation hos den inblandande. 
 
En annan anledning till att man anser att den nya tekniken inte fungerar som 
den är tänkt, är att det brister lite i komunikationen mellan tandvården och 
leverantören och administratörerna av den nya tekniken. Röster har höjts när 
det gäller vilken kunskap som företagen besitter och koncentrerar sig på. 
Detta kan vara ett lite allvarligare problem då ett sådant här beteende är 
svårare att bryta sig ut. Då företagen inte medvetet rör sig i ett negativt 
mönster. Det är främst i implementeringsprocessen som företeagen är 
delaktiga och det är även här som det brister. Då personalen som är 
delaktiga i denna process anser att försäljarna saknar förstålese för vilka 
problem som uppstår för kliniken vid implementering av både system och 
maskiner.  
    
 

5.1.7 Krånglande teknik skapar irritation 
En utav de främsta nackdelarna med tekniken är att systemen vid vissa 
tillfällen krånglar. Detta har egentligen inte så mycket med själva tekniken 
att göra, utan snarare kvaliteten på de systemen som hanterar tekniken. Det 
är leverantörerna som säljer tekniken som även levererar systemen. Återigen 
är vi inne på aspekten att kunskapen inte räcker till. Leverantörerna har inte 
tillräckligt med kunskap om hur systemen ska användas i verksamheterna. 
För att kunna leverera ett så bra system som möjligt kräver det att det har en 
god insyn när det gäller hur man arbetar i verksamheterna. De måste även ta 
hänsyn till att personalen, till exempel tandläkare och radiologer inte har 
lika god kunskap som de själva har när det gäller att förstå och hantera 
systemen. Vi ser ett glapp mellan leverantörerna och tandvårdsklinikerna, 
där kommunikationen verkar vara något som brister mellan dessa aktörer.   

Att ha ett system som fungerar innebär en hel del risker. Varje timma som 
ett system inte fungerar gör att verksamheterna förlorar både tid och pengar. 
Desto oftare som systemen inte fungerar desto mer skeptiska blir de 
anställda på verksamheten, och irritation skapas väldit sanbbt. Det uppstår 
tveksamheter och tvivel när det gäller den nya tekniken, och kanske börjar 
de till och med tycka att det hade varit bättre att återgå till det gamla 
systemet, som har fungerat felfritt i så många år.  
Förutom tvivel skapar systemavbrotten även frustration bland de anställda, 
och systemfelen kan även leda till att patienterna i slutändan får sämre 
kvalitet på tandvården. 
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Förmodligen hade det varit nödvändigt med betydligt nogrannare förarbete, 
och analys där leverantörerna studerat och gjort en utvärdering över hur 
verksamheterna arbetar och fungerar. Vilka delprocesser som ingår i deras 
arbete, vilka aktörer som utför vad samt hur god deras kunskap är när det 
gäller att hantera system. En kort utbildning kanske hade varit bra, där 
leverantörerna lär de anställda hur de ska hantera systemen. En bättre 
användarmanual om hur man använder systemen kan vara nödvändigt. Hur 
som helst så måste leverantörerna och tandvårdsklinikerna måste föra en 
bättre dialog och vara nogranna med att berätta hur systemen ska användas 
etc. Tandvårdsklinikerna bör ställa högre krav på leverantörerna och borde 
inte acceptera att systemen krånglar så ofta som de gör. 
Uppfattningen som vi har fått ifrån respondenternas svar är att det finns en 
viss bitterhet mot leverantörerna, många anser att de inte tar sitt ansvar fullt 
ut. De nämner att det krävs stor envishet för att få leverantörerna att ställa 
upp på den service som krävs och därmed skall ingå.  
 

5.1.8 Administrativa besparingar 
För att man skall kunna acceptera en ny teknik, som digitalröntgen är, så är 
det ett måste att den bidrar med vissa fördelar. En av de absolut viktigaste är 
att det resulterar i en ekonomisk vinst, jämnfört med tidigare. Tandvården är 
inte annorlunda när det kommer till pengar, och det är en av de stora sakerna 
som talar för att denna nya teknik är här för att stanna.  

För att denna nya teknik skall underlätta i arbetet som är tänkt, så är det ett 
måste att det skall fungera på ett mindre problemfritt sätt. För en massa 
problem och komplikationer kommer det inte att underlätta arbetet för 
klinikerna som inför digital röntgenteknik. Då kommer motsatt effekt 
skapas och kommer bara göra arbetet svårare och uppstå frustration hos de 
anställda. Om vi ser det ur ett perspektiv som antar att den nya tekniken 
kommer fungera som det är tänkt, vad skulle kunna förbättras i 
organisationen? Framför allt skulle det administrativa arbetet bli betydligt 
enklare.  
 
Att all information om en patient samlas på allt ställe, i en elektrisk journal, 
medför stora fördelar om man jämnför med tidigare system. Många av de 
tidigare sega processerna blir nu snabba och smidiga. Det blir till exempel 
enklare för tandläkaren att lägga till mer personlig information om 
patienten. Då de nya elektroniska journalerna är betydligt bättre och mer 
fylliga än de gamla. Dessutom är de lättare att läsa, och man kan enkelt 
skriva ut och skicka dem vidare, till andra tandläkare eller behörig personal.  
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Det vill säga att det blir en enklare process attt dela med sig kunskap om en 
patient. Detta gör att man på ett smidigt sätt kan rådfråga och ta hjälp av 
specialister om en patient när det är behov för det.  Vid ett eventuellt 
tandläkarbyte förenklar det även exempelvis överföringen av information 
från patientens förra tandläkare till den nya. Och på samma sätt minskar 
risken för att kritisk information skulle gå förlorad om den nuvarande 
tandläkarmottagningen skulle byta personal. Tandvårdsklinikerna kan alltså 
med jälp av tekniken samarbeta och integrera lättare. 
 
I och med att röntgenplåtarna och jounalerna har digitaliserats så underlättar 
detta enormt för personalen som har hand om det administrativa på 
klinikerna. Då allt arbete med papper och plåtarna försvinner och tas om 
hand av ett datasystem. Det är här som den ekonomiska vinsten visar sig 
som mest, då arbetet blir betydligt enklare och smidigare. Det kommer att 
krävas en lite annorlunda utbildning för personalen, i form av datakunskap 
men detta är i det stora loppet ingen utgift som påverkar.    
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6. Slutsatser 

– ”Att stå istället för texten” 

 

Att det skett ett brott är redan fastställt – den nya digitala röntgentekniken 
och dess tillhörande utrustning medför vissa nackdelar inom tandvården 
som i slutändan kan påverka patientens vårdkvalitet. 

Likt en dektektiv eller mordutredare har vi undersökt och förhört de 
personer som har varit inblandade i dramat, för att kunna komma fram till 
den sanning som vi skall framställa i denna del av uppsatsen. 
Följande text innehåller vår tolkning av vad som har hänt, vilka som är 
skyldiga till vad och delvis lite om hur vi anser att dem skall gå vidare med 
problemet.  
 
Då den nya tekniken ligger väldigt nära klinikerna och i många fall redan är 
en del av deras vardag, är det inte helt oväntat att det är inom detta område 
som vi funnit mest intresssanta händelser och berättelser. Inom detta område 
har vi lyft fram några, som vi anser det, var det viktigaste orsakerna till ett 
brott faktiskt har begåtts.  
 

6.1 Bristande kunskap 
När vi ser till hur kunskapen om tekniken ligger till, så har vi faställt att 
utbildningarna många gånger är bristande, vilket gör att personalen inte 
alltid har den rätta kompetens om tekniken som krävs. Att tekniken har 
kommit längre i utvecklingen proffessionen har skapat många av de 
problem som ligger i grunden för brottet som begås på daglig basis i 
tandvården.  
Det kanske är helt naturligt att proffessionen ligger ett steg bakom tekniken 
med tanke på att den är så pass ny. Detta gäller inte bara för tandvården utan 
även för andra verksamhetsområden. Men i ett verksamhetsområde som 
tandvården, så är det oerhört viktigt att man tar ikapp det försprång som 
tekniken har. Man måste ha som strävan att inte ligga så långt bakom, 
särskilt när det gäller utbildningsmässigt, då det är individernas kunskap och 
kompetens som bygger upp hela verksamheten.  

Den bristande och ibland även saknade utbildningen leder till att personalen 
på tandvårdsklinikerna inte har den rätta kunskapen för att använda tekniken  
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på ett ultimat sätt. Vilket är den mest grundläggande och bidragande 
orsaken till att patientens vårdkvalitetet sätts på spel. Men vad beror det på 
egentligen, varför är utbildningen bristfällig? 

 
Anledningarna till att utbildningarna är bristande tror vi beror på många 
olika aspekter. Vi vet att nya tekniker innebär att ny kunskapsbas måste 
byggas om på nytt. Den kunskap som tandläkarna har byggt upp under över 
hundra år, när det gäller att tolka röntgenplåtar, kommer delvis att förändras. 
Detta innebär en del svårigheter, då detta en slags kunskap som är svår att 
lära till andra. Eftersom tolkningen ofta fungerar som mentala bilder, är det 
svårt att överföra och förklara dem för kollegor och studenter. Man är 
oerfaren när det gäller tekniken och det tar tid att skaffa sig nya erfarenheter. 
Att det råder bristande kommunikation och vissa konflikter mellan 
leverantörer och att många tandvårdskliniker har dålig ekonomi är exempel 
på bidragande anledningar som försvårar ytterligare.  
Rädsla och att man hyser tvivel om den nya tekniken är ett stort fel som 
personalen gör. De måste våga ge tekniken en chans, man måste inse att det 
är en teknik som är här för stanna, något som man inte ska se som ett hot, 
utan som ett hjälpmedel som underlättar arbetet.  

Digital röntgen har blivit obligatoriskt i tandläkarutbildningarna nu för 
tiden. Men majoriteten av tandläkarna ute på praktiken har inte gått denna 
utbildning. Och i vissa fall får dessa inte den utbildning som krävs, på grund 
av att det inte är obligatoriskt att leverantörerna utbildar 
tandvårdsklinikerna, samt att klinikerna inte alltid har råd att avsätta tid och 
pengar för utbildning. 

6.2 Flera skyldiga till brottet 
Vi vill absolut inte påstå att det enbart är personalens fel att de inte har den 
rätta kompetensen, utan vi anser snarare att det är många som är 
medskyldiga till att korrektvård inte produceras i vissa situationer. Många 
små förteelser som man kanske inte tycker verkar vara så allvarliga, leder 
tillsammans till något mycket allvarligt. Ledningen på tandvårdsklinikerna 
gör vissa organisatoriska fel, när de på grund av ekonomiska skäl prioriterar 
bort utbildning. Även leverantörerna och tandvårdsklinikerna som 
organisation är på något sätt medskyldiga till brottet, då relationen mellan 
dessa inte är den bästa. Men i slutändan blir det personalen som drabbas, de 
får inte det som krävs för att utföra sina jobb på ett ultimat och säkert sätt. 
Detta leder i sin tur till att patienterna drabbas. 
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Vi ska titta lite närmare på varför orsaker till varför detta problem har 
uppstått. 
  

6.3 Dålig ekonomi i tandvårdsklinikerna 
 
I dagsläget är det väldigt pengaorienterat i tandvårdsklinikerna och därav en 
stor press på klinikerna att få ihop inkomsterna. När det sätts denna press på 
klinikerna så leder detta till att de blir tvugna att prioritera i sin verksamhet, 
vare sig de vill eller inte. Att prioritera rätt i trängda situationer är mycket 
svårt, de kan bli tvugna att prioritera bort saker som vid närmare eftertanke 
är oerhört viktiga. Vi har märkt att något som många gånger inte kommer i 
första hand, eller andra hand heller för den delen, är utbildningen av 
personalen. Finns det inte tillräckligt med resurser att avvara till utbildning 
och andra nödvändigheter som tekniken kräver, är det omöjligt för 
verksamheterna att det hundra procent stötta teknikens utveckling, och 
kunna få verklig nytta av investeringen man gjort. Det skulle till och med 
kunna vara så att man i vissa fall väljer att inte skaffa den behövliga 
tekniken, på grund av ekonomiska skäl. Vilket gör att stora delar av 
tandvården inte kan prestera den vård som det faktiskt finns möjlighet till, 
och då finns det risk att patienten till slut blir lidande.  
 
Ledningen kan vara mycket väl vara medveten om hur viktig utbildningarna 
faktiskt är, men att de helt enkelt inte har tillräckligt med resurser att avsätta 
till detta ändamål.  
Å andra sidan kan man se tekniken som en investering, som med stor 
sannolikhet kommer att betala tillbaka sig efter några år. De pengar som är 
nödvändiga att lägga ut på utbildning av personal är pengar som man får 
tillbaka, med hjälp av de administrativa besparingar som tekniken medför.  

En annan anledning till att utbildning av personalen inte prioriteras kan bero 
på att verksamheternas ledning inte har tillräckligt god insyn i 
verksamheterna. De är helt enkelt inte medvetna om hur otroligt viktig 
kompetenesen är i denna bransch. Vi tror att inställningen hos ledningen på 
många verksamheter måste förändras, de måste inse att detta är en teknik 
som är här för att stanna. Att köra på med den gamla tekniken är omöjligt, 
samtliga tandvårdskliniker kommer förr eller senare att digitalisera sina 
verksamheter.  
Det är oerhört viktigt att verksamheternas ledning förstår att i det ögonblick 
som tekniken implementeras på deras verksamhet, i samma ögonblick måste 
personalen kunna tillämpa tekniken på ett bra sätt. De måste vara väl 
föreberedda, de måste ha rätt inställning och ha den rätta kompetens och 
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utbildning som krävs för att tillämpa tekniken. Självklart kan personalen 
lära sig tekniken medan de tillämpar den, men deras kunskap om tekniken 
får i början inte bara så bristande att patientens vårdkvalitetet sätts på spel. 
Kunskapen måste vara tillräckligt god, innan de börjar använda tekniken på 
patienterna. Har inte personalen den kunskap och kompetens som krävs, blir 
det oerhört svårt för dem att med hjälp av tekniken genomföra sitt jobb på 
ett så säkert sätt som möjligt. Att garantera patienten så hög kvalitet på 
vården blir svårt för tandläkarna och radiologerna, om de i sina arbeten ska 
använda en teknik och utrustning som de har bristfällig kunskap om.  

En av Socialstyrelsens föreskrifter ska ledningssystemet säkerställa att det 
finns rutier för hur diagnostik, vård och behandling ska tas fram, provas ut 
och introduceras så att patientsäkerheten säkerställs. Uppfyller verkligen 
alla tandvårdskliniker dessa krav?  
Om ledningen inte är så pass organiserad att den tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god vårdkvalitet, så bryter verksamheten mot 
Socialstyrelsens föreskrifter och råd, vilket kan uppfattas som oerhört 
allvarligt.  

6.4 Passionen saknas 
Det som har varit av stor bidragande orsak är att det saknas en verklig 
passion för den nya tekniken bland de inblandade parterna. Att några 
enstaka personer som är inblandade i implementeringsprocessen, verkligen 
brinner för teknikrevolutionen, räcker inte till när det gäller en så oerhört 
omfattande och invecklad process. Det säger sig själv, att byta ut en redan 
fungerande och erkänt bra teknik mot en ny på ett någonlunda smärtfritt sätt, 
så krävs det allt engagemang och intresse som går att hitta. Detta för att 
överhuvud taget kunna komma igång med själva implementeringen, men 
nästan ännu viktigare, för att kunna bibehålla tekniken. Eftersom införandet 
av tekniken enbart är en liten del i det stora hela projektet så kommer det 
krävas ännu mer under den första tiden med den nya tekniken. Om intresset 
dalar redan här så är detta något som smittar av sig snabbt och är väldigt 
svårt att skaka av sig senare, när tekniken verkligen ställs på prov. 

Barbara Czarniawska (2005, s. 111) skriver att förändringar oftast inte sker 
för att någon har planerat dem, utan därför att människor är nyfikna och 
sugna på nyheter. Människor vill ständigt pröva nya saker, vilket inte alltid 
är vad företagsledningen vill. I detta fall verkar det dock vara tvärtom, 
personalen verkar hysa en viss rädsla för de förändringar som tekniken 
kommer att innebära.  
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En av de största andledningarna till att tekniken inte har ett så pass stort 
intresse från de anställda och inblandad på tandvården, tror vi beror på att 
kunskapen inte har lyckats hänga med i teknikens snabba utveckling. 
Proffesionen har här halkat efter och detta i sin tur lett till att personalen inte 
kunnat hantera tekniken på ett korrekt sätt. Många frågetecken har förblivit 
frågor hos de anställda och skapat en irritation och frustration genemot 
tekniken, men även företagen som står för försäljning, leverans och support 
kring maskinerna. Det är denna frustration och irritation som har 
omvandlats till en stark otrevnad gentemot tekniken.  

 

6.5 Bristande kommunikation 
Just relationen mellan företagen som står för försäljning, implementering 
och servicen kring tekniken, och de inblandande personerna på tandvården 
är lite ansträngd. 
Detta känns som att denna konflikt är väldigt onödigt och skulle kunna 
förmodligen att kunna lösas utan större uppoffring från någon av parterna. 
Men verkligheten är någon annan och i dagens läge är det en av 
andedningarna till att det har begåtts ett brott. Den dåliga relationen bidrar 
starkt till att intresset för den digitala röntgentekniken inte blivit som man 
hade hoppats på. Koncentrationen har hamnat på felaktiga och tidskrävande 
saker, vilket försvårat utvecklingsprocessen. 

Felet som har uppstått mellan tandvården och de levererande företagen är att 
kommunikationen inte varit hundraprocentig. Man har tagit vissa viktiga 
delar förgivet, och detta har fått lite större konsekvenser än vad som varit 
nödvändigt. Eftersom man från de dentala hållet känner att man inte får den 
service som det finns möjlighet till från företagen, så försämrar detta 
samarbetet så pass mycket att lite av irritationen tas ut på tekniken. Det vill 
säga att det anställda inte kan hålla isär sina känslor för tekniken och 
företagen. Vilket kan tyckas omoget och kortsint men tyvärr fungerar 
människor så, då man associerar den nya tekniken med erfarenheterna man 
har fått att dess leverantör.  

Från leverantörernas håll ser man på saken på ett helt annat sätt och i de fall 
då relaionen har blivit dålig så är det på grund av kraven som har ställts 
långt innan implementeringen har påbörjats. Eftersom det är en relativt 
omfattande process att byta eller att införskaffa en ny teknik till en klinik, så 
görs det stora analyser och kravspecifikationer från tandvårdens håll. Detta 
är förståligt och ingår i processen enligt leverantörerna, men problemet som 
finns uppstår när klinikerna börjar komma men väldigt höga krav och 



  

   55 

framför allt väldigt många och ibland även något orimliga krav. När då 
företagen börjar anse att vissa av kraven eller att kraven tillsamans blir lite 
orimliga, leder detta till att relationen förändras. Leverantörerna blir ju 
något motvoilliga i detta läge att tillhandahålla någon service till klinikerna 
som inte finns med på någon kravspecifikation, då dem anser att tandvården 
bara har kört sitt eget race och inte varit särskilt samarbetsvilliga.   

Vi har lärt oss att ett av de vanligaste felen när det gäller den digitala 
utrustningen är att dess inställningar oftast är felinställda, vilket gör att 
bildkvaliteten inte blir så bra som den kan bli.  
Leverantörerna pratar om en utbildning, där pemrsonalen får lära sig om 
jukvara, hårdvara och konsten att ta digitala röntgenbilder. I utbildningen 
ingår även installation av utrustningen. Men utbildningen är inte 
obligatorisk, utan är en tjänst som man får köpa till utöver priset för 
produkterna. Då många tandvårdskliniker ofta har en pressad ekonomi, tror 
vi att många väljer bort denna utbildning. Det råder dessutom delade 
meningar kring den, leverantörerna verkar anse att detta är något som 
klinikerna får köpa till, medan klinikerna anser att detta borde ingå i köpet 
av utrustningen.   

Det är här som är de största konflikterna som råder mellan parterna, även 
om detta inte är alltid är uttalade konflikter. Dessa ligger i grunden för att 
implementeringsfasen blir svårare än vad den redan är och även en 
anledning till varför en del av personalen förknippar tekniken med 
svårigheter och negativa aspekter.  
 

6.6 Krånglande system 
Flera gånger har respondenterna påpekat att tekniken, och då framför all 
systemen som hanterar tekniken, krånglar. Och att de till och med vid vissa 
tillfällen inte fungerar alls.  
Vissa av personalen har redan innan en skeptisk och något passiv inställning 
till tekniken, och då krävs det inte mycket extra för att inställningen ska bli 
ännu mer negativ. Det är då särskilt viktigt att tekniken inte krånglar i 
början, då det är under denna period som personalen skapar sitt förtroende 
för tekniken och det är i början som de kommer att vara som mest dömande 
och kritiska.  
Återigen har vi kommit till en situation där kommunikationen och dialogen 
mellan leverantörerna och tandvårdsklinikerna är mycket viktig. Det är 
viktigt att klinikerna får den service de behöver, särskilt i början av 
införandet. Att tekniken inte alltid är felfri kommer att inte att göra lika 
mycket senare, när tekniken väl har blivit accepterad i verksamheten. 
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Det är viktigt att leverantörerna hjälper verksamheterna när det gäller 
inställningar som ljusstyrka och kontrast, då dessa kommer att vara 
bidragande till diagnosens säkerhet och kvalitet. 
Det är viktigt att tandvårdsklinikerna ställer krav på leverantörerna, till 
exempel att utbildning ska ingå i köpeavtalen. Men lika viktigt som det är 
att de ställer krav, lika viktigt är att de inte ställer för höga och orimliga 
krav. Då finns det risk att det skapas någon slags illvilja hos leverantörerna, 
att de absolut inte vill ge mer service än nödvändigt. En sådan mentalitet är 
något som man bör undvika i en så viktig relation.  

Förutom att kommunikationen bör även själva samarbetet förbättras. 
Tandvårdsklinikerna har påpekat att leverantörerna har god teknisk kunskap, 
men däremot sämre kunskap om hur tekniken ska användas inom just 
dentala verksamheter. Tandvårdsklinikerna och dess personal har kunskaper 
som är ungefär tvärtemot leverantörernas. De vet precis hur deras 
verksamhet bör skötas, och vad som krävs för att de ska kunna göra ett bra 
jobb. Däremot har de inte så bra kunskap om tekniken.  
Här kan det vara bra med ett slags samarbete för att förbättra relationen 
mellan parterna, där ett utbyte av kunskap kan vara aktuellt. Ett utbyte där 
personalen på klinikerna får bättre kunskap om tekniken och hur 
utrustningen och systemen ska användas, medan leverantörerna får bättre 
kunskap om hur systemen ska användas i just den specifika dentala 
verksamheten.  
Vi tror att kommunikationen mellan parterna är en viktig aspekt som de bör 
försöka förbättra. Om tandvårdsklinikerna känner att servicen de får från 
leverantörerna inte är tillräckligt, så måste de se till att detta klart och tydligt 
framgår till leverantörerna. Vi har fått uppfattningen att leverantörerna inte 
alltid är medvetna om att detta problem existerar, vilket tyder på att 
kommunikationen någonstans brister. Det är viktigt att vara tydlig i en sådan 
relation, om tandvårdsklinikerna känner missnöje bör de säga detta rätt ut, 
istället för att gå till kravspecifikationen och leta efter formella 
överenskommelser.  
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6.7 Avslutande diskussion  
 
Mycket riktigt stämde vår hypotes, ett brott hade begåtts. Den nya tekniken 
innebar inte enbart stora fördelar, utan även en del nackdelar om man inte 
behärskar tekniken rätt. Att inte ha den kunskap som krävs gör att man inte 
kan tillämpa tekniken rätt och patientens vårdkvalitet kan sättas på spel. 
Vi har talat med de parter som har varit involverade i problemet, i hopp om 
att få reda på vem som var den skyldiga till brottet, och vi fann snabbt att 
åsikterna om problemet var något splittrade. En del hade inte ens upptäckt 
att det fanns några problem. Efter att ha hört de olika versionerna kom vi 
överens om att det var ett kollektivt brott som hade begåtts. Det var omöjligt 
att peka ut en skyldig, då det var många som var delaktiga och medskyldiga 
till brottet. De hade alla varit med och dragit sitt strå till stacken.  
 
Tandvårdsklinikerna som organisation var en part som man kan anse som 
medskyldig till brottet. Detta på grund av att, enligt det vi har hört, de 
många gånger gör vissa organisatoriska fel. Det största av dem alla, är att de 
många gånger prioriterar bort att utbilda personalen när det gäller den nya 
tekniken. 
Även vissa av personalen på tandvårdskliniker är delaktiga, då de många 
gånger är tveksamma och rädda för tekniken. De är rädda för förändringar, 
och för att deras kompetens och yrken ska sättas på spel. Denna mentalitet 
fungerar inte när en erkänt bra teknik ska bytas ut mot en ny, engagemang 
och vilja är en mycket viktig nyckeldel. De måste helt enkelt ge tekniken en 
chans, och se den som en möjlighet istället för ett hot.  
Även relationen mellan tandvårdsklinikerna och de levererande företagen 
har varit en aspekt som har spelat stor roll och som har haft stor påverkan på 
hur tekniken och utrustningen har skötts. Konflikten har gjort att 
leverantörerna många gånger uppfattar att tandvårdsklinikerna ställer för 
högra krav, medan klinikerna anser att leverantörerna inte ger tillräckligt 
med service. 
  
Små små företeelser och problem som inte uppfattas som särskilt allvarliga 
eller stora, hade plötsligt tillsammans skapat en allvarlig och stor förteelse. 
En företeelse som i slutändan kan påverka tandklinikernas patienter. Vi tror 
dock att problemet kan lösas relativt smärtfritt, bara viljan finns hos alla. 
 
Med slutsatserna i vår uppsats hoppas vi kunna hjälpa inblandade parter att 
öppna ögonen, och se på problemet från en synvinkel än tidigare. Och att 
även få en djupare förståelse för hur de övriga parterna uppfattar situationen 
och problemet. 
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Vi hoppas inte att någon tar illa upp för att vi har använt begreppen ”brott” 
och ”skyldig”, då dessa först och främst använts på grund vårt val när det 
gäller användning av den abduktiva metoden. Dock är problemet ändå 
relativt allvarligt, och man bör man definitivt ge det hela en tanke, och lösa 
problemet, innan det begås ett brott på riktigt.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom 
ekonomi och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, 
beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på 
studenternas framtida behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet 
är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. 
På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag 
och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika 
företag och förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter 
sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om organisationers anpassning 
till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och 
styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov 
av och krav på organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, 
bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- 
och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och 
fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall 
bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga 
organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och 
Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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