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 I  mitt forskningsprojekt »Svensk tandvård 
– historiska utvecklingslinjer och framtida 
möjligheter« ska jag försöka ge svar på ett 
antal frågor ur ett folkhälsoperspektiv:
n Varför ser tandvården i Sverige ut som 

den gör? Finns det en röd tråd i tandvårdens 
utveckling fram tills i dag? »Ingenting ger en 
furste ett så gott anseende som stora krig och 
personliga stordåd«, säger Machiavelli i Fur-
sten från 1532 [1]. I vilken utsträckning gäller 
det nutida makthavare?

n Varför satsar staten upp till 6 miljarder varje 
år på tandvårdssubvention till vuxna? Är det 
av omsorg om medborgarnas tänder, plånbok 
eller något annat? 

n Varför avskaffades tandvårdsförsäkringen 
1999? 

n Vilken roll har tandvårdens uppdelning mel-
lan privata och offentliga utförare spelat? 

n Vilken koppling finns mellan förbättrad tand-
hälsa och statliga tandvårdssubventioner för 
vuxna? 

n Finns det någon eller några som påverkat ut-
vecklingen mer än andra? 

n Självklart påverkas tandvården av synen på 
välfärdsstaten och samhällsutvecklingen [2, 
3]. Men hur och i vilken grad?

litteraturstudie 
Tandvårdsreformerna 1974, 1999, 2002 och 2008 
[4] är genomgripande reformer som beslutats av 
riksdagen. Genom att följa den politiska proces-
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SAMMANFATTAT Tandvården påverkas av synen på väl
färds staten och av samhällsutvecklingen. Men hur och 
i vilken grad? De frågorna ska försöka besvaras ur ett 
folkhälsoperspektiv i detta forskningsprojekt.

sen för varje reform, från utredningsdirektiv via 
utredningsbetänkande, remissvar, proposition, 
riksdagsmotioner till riksdagsbeslut, vill jag för-
söka finna var det avgörande inflytandet finns 
som formar de slutgiltiga besluten. Samt om 
möjligt klarlägga de bakomliggande motiven till 
besluten. Målet är att sedan jämföra utfallen från 
de fyra reformerna för att analysera på vilket sätt 
de påverkat varandra och om det finns ett möns-
ter. Förutom de reformer som jag valt att studera 
har tandvårdsförsäkringen utretts och föränd-
rats många gånger under åren 1974 till 1999. De 
förändringar som skedde var av mer justerande 
art, som att ändra beloppsgränser med mera. 
Andra utredningar, till exempel utredningen och 
propositionen om premietandvård, vann inte 
riksdagens gillande och genomfördes aldrig.

Resultatet analyseras enligt »The health field 
concept« [5]. Marc Lalonde, kanadensisk sjuk-
vårdsminister, publicerade 1974 rapporten »A 
new perspective on the health of Canadians« 
där han introducerade folkhälsoperspektivet 
som analysmetod. Konceptets fyra grundele-
ment – Human biology, Environment, Lifestyle 
och Health care organization – används för att 
utvärdera resultatet. 

Min hypotes är att inte bara omtanken om pa-
tienternas hälsa varit styrande när reformerna 
konstruerats och beslutats, utan att de också är 
en del i samhällsutvecklingen och därigenom 
speglar tidsandan. 

intervjustudie
En kvalitativ intervjustudie [6] med nyckelper-
soner som deltagit eller deltar i tandvårdens ut-
veckling ingår också.

Intervjustudien är en uppföljning av resulta-
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»Målet är att sedan jämföra utfallen från de fyra 
reformerna för att analysera på vilket sätt de påverkat 
varandra och om det finns ett mönster.«
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Varför började du med detta?
– Jag vill försöka förstå hur förändringar 
blir till inom svensk tandvård och hur de 
påverkar patienter och tand vårds mark-
naden.

På vilket sätt får din forskning betydelse för 
patienter?
– Min forskning har ingen klinisk betydelse, 
men ger kanske större förståelse för hur 
tandvården fungerar.

På vilket sätt kommer forskningen att få 
betydelse för dig och din karriär, tror du?
– Jag är 60 år. Med tanke på min ålder lär 
detta inte förändra min karriär.

Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– När forskarskolan är klar ska jag göra 
klart avhandlingen.

Vilken nytta tror du att du får av det nätverk 
du bygger upp under forskarskolan?
– Det är oerhört stimulerande att umgås 
med så många begåvade människor nu och 
framöver.
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BENGT FRANZONten i litteraturstudien för att djupare analysera 
hur och varför besluten togs. Inte minst viktigt 
är det att försöka identifiera den påverkan som 
finns informellt och på vilket sätt det inverkar på 
slutresultatet. Litteraturstudien kan visa på var 
i beslutskedjan de reella besluten tas, men inte 
alltid fullt ut svara på varför. Besluten och tan-
kegångarna vid informella möten dokumenteras 
sällan [3]. 

Exempel på intervjuobjekt är utredare av tand-
vård, utredningssekreterare, ministrar, riksdags-
män, landstingspolitiker, regeringstjänstemän, 
branschföreträdare, ägare av tandvårdsföretag 
med flera.

Valet av metod kommer att bestämmas av re-
sultatet i litteraturstudien. En möjlig metod är 
fenomenologi, som är en filosofisk metod där ett 
fåtal personer får ge sin beskrivning av händel-
seförloppen och på det viset visa vad som är den 
egentliga drivkraften i beslutsprocessen.

tandvÅrdsPOlitiKens PÅverKan
Med hjälp av litteraturstudier kombinerat med 
fältstudier ska jag även undersöka tandvårdpo-
litikens påverkan på tandhälsan och tandvårds-
marknaden i Sverige och internationellt. Frågor 
jag ska försöka besvara är: Vilken effekt har sta-
ters tandvårdspolitik och subventioner på be-
folkningens tandhälsa [7]? Finns det vetenskap 
som stöder politiska och andra beslut som påver-
kar människors tandvård och sättet att bedriva 
den?
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»Jag vill 
försöka 
förstå hur 
förändringar 
blir till 
inom svensk 
tandvård 
och hur de 
påverkar 
patienter och 
tand vårds-
mark naden.«


