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Abstract 
The Danish dental industry is currently undergoing changes with dental chains forming within the 

industry. Various parties within the dental industry are skeptical of these changes and have voiced 

their concern about the entry of dental chains and their intentions. As similar scepticism has been 

documented in countries such as The United States, it seems as if there is a trend that might 

potentially have a negative impact on the general perception of dental chains. Therefore, this master 

thesis focus on the discourses set by different parties regarding dental chains in Denmark and the 

narratives that seem to thrive within the industry. Finally, the thesis has sought to investigate how 

these elements altogether can affect the legitimacy of the chains and consequently their businesses.  

To achieve an overview of the current development within the Danish dental industry a 

hermeneutic approach has been imperative, as it has led to a higher understanding of the topic and 

hence clarified the main topics that needed to be investigated. Thus, a social constructive approach 

was chosen to explore the discourses and narratives that define the dental industry in Denmark. To 

explore the narratives surrounding dental chains, five newly graduated dentists were interviewed. 

The analysis has shown that there is a dominant discourse in favour of ‘dental health’, which 

reflects negatively on the chains. Though there were also opposing discourses including 

commercialization, consumer and corporate competition, which favoured the emphasis set by the 

aspiring chains. This has led to a widened order of discourse which can lead to social change. 

Moreover, the newly educated dentists reproduced narratives about chains such as ‘dangerous 

money men’ and ‘factories’. Both of which seem to correlate with the identified ‘dental health’ 

discourse. These elements seem to have a negative impact on the legitimacy of the dental chains 

within the industry. This can lead to several difficulties when recruiting dentists and having to deal 

with these narratives from a micro-perspective. In spite of these findings, the chains do not seem to 

strategize in order to gain legitimacy within the industry, but rather want to be perceived as 

legitimate to the consumers. According to our online survey, the majority of people in Region 

Hovedstaden between 18-27, are not acquainted with the presence of dental chains and remain 

indifferent in their opinion towards them. Thus the negative opinion regarding dental chains does 

not seem to affect their customers. 

In conclusion this thesis provides valuable knowledge and suggestions for the dental chains 

which may be taken into serious consideration as it could potentially assist them to succeed within 

the dental industry. 
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1. Læsevejledning 
For at lette læseoplevelsen er følgende læsevejledning formuleret. Henvisninger i teksten er 

markeret ved parenteser ( ). Henvisninger i teksten indeholder forfatternavn, årstal og sidetal f.eks. 

(Wanous, 1992, s. 4). Mere information om anvendt litteratur kan findes under litteraturlisten til 

sidst i specialet. Ved henvisninger til litteratur med mere end én forfatter benævnes disse med første 

forfatternavn efterfulgt af ‘et al.’ f.eks. (Bryman et al, 2011, s. 320). Betegnelsen ‘Ibid.’ (forkortelse 

af det latinske ord ibidem) anvendes som reference til et værk, der allerede er angivet i den 

umiddelbart forudgående reference. For at finde den fulde reference skal man derfor se på 

henvisningen, som gik forud. 

I diskursanalysen er det nødvendigt at henvise til konkrete linjer i teksterne. Ved analyserne af 

de enkelte tekster vil de tekster, der refereres til, ikke blive benævnt i referencen, da det i 

overskriften fremgår, hvilken tekst der analyseres på. Referencen (l. 5) refererer derfor til linje 5 i 

den pågældende tekst. Under afsnittet ‘Social praksis’ vil den tekst, der refereres til, være inkluderet 

i referencen, da det her er nødvendigt at fremhæve f.eks. (Tekst 1, l. 5).  

Henvisninger til bilag ser således ud (Bilag 1, s. 3). Under analysen refereres til interviews, der 

er foretaget med 5 forskellige tandlæger. Her vil tandlægerne benævnes tandlæge 1-5, hvilket også 

vil fremgå i referencerne til disse interviews. Disse referencer vil se således ud (Tandlæge 2, Bilag 

5, s. 2). 

Afsnit markeres, som det allerede fremgår af læsevejledningen, med et linjeskift og et indryk. 

Større afsnit vil blive markeret med dobbelt linjeskift. Citater er markeret med “kursiv” og 

anførselstegn. Hvis citaterne er længere end tre linjer, vil de blive fremhævet med et afsnit. Hvis 

visse begreber eller ord ønskes at blive fremhævet, vil dette blive markeret med anførselstegn (“ “ 

eller ‘ ‘), fed eller kursiv.  
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2. Indledning 
Tandlægekæder er et relativt nyt tiltag indenfor tandpleje i Danmark, men i udlandet har de i 

længere tid været et normalt fænomen. Det ses f.eks. med store kæder i Storbritannien (Smiles 

Dental Care) og USA (Aspen Dental). Mens det først er blevet et varmt emne i tandlægebranchen 

det seneste års tid i Danmark, så har man i USA længe debatteret tandlægekæder, og som det 

fremgår af følgende citat fra chefredaktør Zac Kulsrud af et af de større tandlægeblade i USA 

”Apex 360”, så er tandlægekæder et betændt emne, der skiller vandene i tandlægeverdenen: 

””Corporate dentistry” is the subject you don’t bring up with relatives at dental dinner table. Just 

like ”politics” or ”religion”…” (Apex 360, 2016, s. 6). 

For bedre at forstå, hvorfor tandlægekæder er et betændt emne, er det nødvendigt først at se 

nærmere på, hvordan de skiller sig ud. I Danmark er der i Tandlægeoverenskomsten lovgivet om, at 

en tandlæge skal eje over 50 procent af et tandlægeselskab (Tandlægeoverenskomsten, 2015, s. 74), 

hvilket har betydet, at tandklinikker næsten udelukkende har været ejet af personer, der selv driver 

tandlægevirksomhed. Det har Mckinsey & Company blandt andre nævnt som en barriere for 

konkurrencen og produktivitetsvæksten på tandlægemarkedet i Danmark (Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen, 2011, s. 15). Ifølge Darnell Vagnild fra Redmark har denne regel længe været 

opfattet således, at det næsten kun er tandlæger, der har ejet tandklinikker, og oftest har de kun ejet 

en enkelt klinik (Bilag 2, s. 119). Denne barriere bliver nu hyppigt omgået ved, at investorer 

erhverver et delejerskab til en eller flere tandklinikker, som opererer under samme navn. Dette sker 

ofte ved, at investorer køber en andel af klinikkerne, som typisk udgør 49 procent, mens den 

sælgende tandlæge beholder 51 procent. Der etableres da et fællesdrevet klinikfællesskab i form af 

f.eks. et ApS. I nogle tilfælde bliver de sælgende klinikejere tilbudt mulighed for at købe aktier i 

tandlægekæden, og bliver derved medejer af samtlige klinikker i kæden (Ibid., ss. 119-120). 

Årsagen til at eksterne investorer er begyndt at investere i tandlægebranchen skal findes i en 

række attraktive økonomiske faktorer. Det er en branche med en høj indtjening, der på samme tid 

også er stabil, idet at efterspørgslen efter tandlægeydelser ikke vil forsvinde. Derudover handles 

tandlægekæder billigt, hvilket giver investorerne mulighed for at købe tandklinikker til en lav pris 

(Ibid.). Det er også interessant at se nærmere på, hvorfor det kan være fristende at sælge til en 

tandlægekæde. Ifølge Darnell Vagnild skal svaret findes i to årsager. For det første er mange af de 

nyuddannede tandlæger kvinder, der ikke har den store ambition om at være selvstændige. Dette 

betyder, at der er færre købere, når pensionerende klinikejere skal sælge deres klinikker. I mange af 

disse tilfælde kommer tandlægekæderne, og udfylder det tomrum. Af de tandlæger, der så alligevel 
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tager beslutningen om at være selvstændige, er der mange, der bliver frustrerede over den 

administrative byrde, der hører med til at drive en tandklinik. Igen kommer tandlægekæderne, og 

løser problemstillingen ved at tilbyde at overtage den administrative byrde, mens den sælgende 

klinikejer stadig kan bevare noget ejerskab jf. den førnævnte ejerskabsfordeling.  

 

Eftersom at tandlægekæder er et forholdsvist nyt fænomen i Danmark, findes der ikke meget 

forskning på området indenfor det danske tandlægemarked. Tandlægebladet gennemførte en 

undersøgelse i december 2016, hvor de spurgte 4.651 af Tandlægeforeningens medlemmer om 

deres holdning til tandlægekædernes indtog, hvoraf 1.468 besvarede spørgeskemaet. 62% svarede, 

at de var negativt stemte for tandlægekædernes indtog, 11% var positive, mens 28% var indifferente 

(Tandlægebladet, 2016b). Herudover har Tandlægebladet også lavet en række kvalitative interviews 

med tandlæger, der udtrykker deres holdning om tandlægekæder. Skeler man til udlandet, så kan en 

større kvalitativ undersøgelse fremhæves, som er gennemført af tandlægebladet ‘Apex 360’, hvor 

man har spurgt brancherelaterede personer, hvad de mener om tandlægekæder eller ‘corporate 

dentistry’. Empirien omfatter 292 besvarelser, og respondenterne omfatter bl.a. tandlæger og 

tandplejere fra lande som Canada, England, Indien, Tyrkiet, USA m.m. (Apex 360, 2016, ss. 23-

36). 

 

3. Problemfelt 
Når en tandlæge sælger sin klinik til en tandlægekæde, kan et delejerskab med en privat investor 

eller kapitalfond give anledning til en række væsentlige organisatoriske problemstillinger. Det kan 

det fordi, at den sælgende tandlæge nu skal forholde sig til en kædedirektør, der i højere grad kan 

være drevet af kommercielle interesser frem for sundhedsfaglige. Dette kan skabe konflikter, som et 

af de scenarier Darnell Vagnild beskriver: 

”... der går nogle gange lidt mudder i det der med, hvem har egentlig det sundhedsfaglige 

ansvar i det her… Hvem er det, der beslutter, at nu bruger vi det billige kinesiske i stedet for 

det dyre danske? Og det skaber nogle udfordringer nogle gange. Det er så også det som nogle 

af de her tandlæger, der går ind i kæder, så lige pludselig opdager.” (Bilag 2, s. 121). 

Kaster vi igen blikket på USA, så lader det til, at konflikter, der bunder i modsatrettede interesser, 

ikke blot er et hypotetisk scenarie, hvilket fremgår af følgende udtalelse fra en tandlæge, som har 

været ansat i en kæde: ”I left because I was being asked to ’play the game’ of upselling treatment 
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and taking the human components out of the dental equation.” (Apex 360, 2016, s. 25). 

På baggrund af dette er det derfor nærliggende at undersøge, hvilke narrativer der hersker 

blandt danske tandlæger, og hvilke organisatoriske overvejelser disse giver anledning til for 

tandlægekæderne. Med de erfaringer vi på nuværende tidspunkt har gjort os opstilles følgende 

arbejdshypotese, som skal danne udgangspunkt for vores analysespørgsmål:  

 

Hypotese 1: “Tandlæger har generelt en negativ opfattelse af tandlægekæder.” 

 

Som nævnt i indledningen, så er tandlægekæder begyndt at fylde mere i den offentlige debat. For at 

få en mere nøjagtig indikation på omfanget af denne debat, har vi foretaget en søgning på Infomedia 

med søgeordene ”Tandlæge, kæde, kæder” begrænset til de sidste 12 måneder. Søgningen gav 401 

resultater, og fordelingen af medietyper fremgår nedenfor (Infomedia, 2017). 

 

 
Figur 1: Fordeling af medietyper med søgeordene: ”Tandlæge, kæde, kæder” (Infomedia, 2017) 

 

Som nævnt i indledningen foretog Tandlægeforeningen en undersøgelse i december 2016, der viste, 

at majoriteten af respondenterne så negativt på kædernes indtog. Men det er ikke kun i 

tandlægemiljøet, at man ser en debat omkring kæderne. Kæderne har nemlig også fået politisk 

opmærksomhed fra Christiansborg, hvor flere sundhedsordførere har udtalt sig om 

problemstillingen. Denne debat er fundet særlig interessant, og vil derfor være i centrum i dette 

speciale. Man kan da spørge sig selv: Hvorfor er debatten om tandlægekæder overhovedet 

interessant? Det er den fordi, at virksomheder ikke blot befinder sig på et anonymt marked, hvor de 

kan agere frit, så længe det er optimalt og effektivt for dem selv. Virksomheder befinder sig også i 

en social sammenhæng, hvor deres adfærd bliver betragtet og bedømt udefra (Kjær, 2000, s. 178). 

Da legitimitet dermed har et diskursivt element, hvor der foregår en social kamp om at definere, 
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hvad der er legitimt, er det nødvendigt at introducere de aktører, der vil blive sat i spil i dette 

speciale, og hvorfor de er væsentlige: 

● Medierne  

● Tandlægeforeningen  

● Politikerne 

● Tandlægerne  

● Tandlægekæderne  

● Kunderne 

 

Disse aktørers roller og deres indbyrdes magtforhold, vil blive afdækket i det følgende: 

 

Medierne 

Massemedierne er et af de vigtigste offentlige fora i Danmark. Det er oftest her befolkningen holder 

sig orienteret om diverse nyheder, og det er også den største platform for den offentlige debat. 

Medierne kan derfor ses som formidlere af den offentlige diskurs. I forbindelse med dette er det 

vigtigt at huske, at medierne er præget af, at de skal sælge nyheder. Dette betyder, at de skal 

udvælge og formulere nyheder på en måde, som deres læsere finder interessante. Der kan 

argumenteres for, at medierne har den største indflydelse i forhold til at påvirke diskursen om 

tandlægekæder, da de kan producere historier, der enten bidrager til at skabe mere eller mindre 

legitimitet for tandlægekæderne. Derudover er medierne også med til at præge det politiske system 

på den måde, at befolkningen kræver, at politikerne står til ansvar for de ting, der bliver fremhævet 

af medierne. Jo mere årvågenhed, der er omkring et emne, jo mere tid vil politikerne bruge på det, 

da det er her medieopmærksomheden og muligheden for at appellere til vælgerne ligger. 

 

Tandlægeforeningen 

På tandlægeforeningens hjemmeside beskriver de sig selv som:  

”... en organisation, der varetager interesser for alle kategorier af tandlæger i Danmark. 

Tandlægeforeningen arbejder for, at offentligheden opfatter tandlægefaget som en sundhedsfaglig 

profession, hvor kvalitet, troværdighed, saglighed, service og dialog er fremherskende værdier, og 

hvor der er en stor grad af tilfredshed blandt patienterne”. (Tandlægeforeningen, 2017).  

Det er altså ganske klart, hvilke værdier der er vigtige for dem. Tandlægeforeningen 

repræsenterer langt størstedelen af tandlægerne i Danmark samt de studerende på tandlægeskolerne. 
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Dette positionerer dem som en indflydelsesrig aktør både politisk, men også i det faglige miljø. 

Samtidig er det oftest dem, medierne interviewer, når de dækker sager, der vedrører 

tandlægebranchen. De har altså rig mulighed for at påvirke diskursen vedrørende tandlægekæder, 

hvilket de også har gjort. Dette vil blive behandlet senere under specialets analyseafsnit. Det skal 

dertil nævnes, at det er tandlægeforeningen, der sammen med Regionernes lønnings- og takstnævn 

forhandler Tandlægeoverenskomsten, hvori rammerne for det private tandlægemarked er reguleret, 

hvilket naturligvis også er en faktor, der sætter dem i en indflydelsesrig position.  

 

Politikerne 

Politikerne har en naturlig magtposition qua deres lovgivende rolle. Politikerne kan dermed påvirke 

tandlægekædernes legitimitet, hvis de vælger at regulere området omkring tandbehandling til fordel 

eller ulempe for tandlægekæderne. Men de kan også påvirke tandlægekædernes legitimitet ved at 

udtale sig om dem i medierne. Det er ikke et emne, der har fået særlig meget interesse fra 

politikerne indtil videre, men ifølge Darnell kunne der godt være udsigt til dette, hvis 

tandlægekæderne vokser sig større: ”Så jeg tror ikke politikerne ser det som et stort problem, men 

det jo også fordi, at kæderne ikke er så store endnu.” (Bilag 2, s. 122). Hvis politikerne vælger at 

blande sig mere i den offentlige debat, så vil de være med til at påvirke diskursen om 

tandlægekæder i højere grad. 

 

Tandlægerne 

Tandlæger står for størstedelen af omsætningen på en tandklinik. Derfor er det naturligvis vigtigt 

for enhver tandklinik at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede tandlæger. Det samme gælder 

naturligvis for tandlægekæder. Derfor har tandlægernes diskurs en væsentlig betydning. Som nævnt 

tidligere, så er der set eksempler på, at tandlæger er trådt ud af tandlægekæder, fordi de 

kommercielle interesser vejede for tungt i forhold til det sundhedsfaglige. Hvis dette er en diskurs, 

der udbreder sig blandt tandlægerne i Danmark, så kan det udfordre kædernes legitimitet. Dog vil 

det i sidste ende være et spørgsmål om, hvad der accepteres som den legitime måde at drive en 

tandklinik på, og dette er tandlægerne selv med til at påvirke. 

 

Tandlægekæderne 

Tandlægekæderne bliver tilskrevet forskellige holdninger og agendaer fra de andre aktører i den 

offentlige debat. I mange tilfælde er de negative. Darnell Vagnild mener, at kritikken er et udtryk 
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for usikkerhed i branchen: ”Men jeg tror mere det er usikkerheden omkring, hvad der sker. Altså 

den almindelige tandlæge tænker måske, hov nu dukker de der store flotte kæder op på den anden 

side af gaden. Hold da fast, hvordan skal jeg nu håndtere den situation?” (Bilag 2, s. 123). 

Bo Forsberg beskriver modstanden som værende ret naturlig, når der opstår øget konkurrence:  

I et kommercielt marked, hvor udbud og efterspørgsel er de gældende markedskræfter, er det klart, 

at når der kommer en spiller ind, der kan udkonkurrere en selv, at man føler det som en trussel. 

(Bilag 1, s. 114). Det er heller ikke underligt, at der opstår modstand, når der sker så drastiske 

ændringer på så kort tid i en branche, der har stået stille meget længe. For USAs største 

tandlægekæde Aspen Dental, så er modstand fra tandlægemiljøet en af de største udfordringer de 

kæmper med. Direktøren for Aspen Dental, Bob Fontana, nævner specifikt påstanden om, at 

tandlægekæder presser deres tandlæger til at prioritere forretningsmål over patientbehov, og at det 

er en meget misforstået opfattelse: ”There is an erroneous belief that just because the team at 

ADMI is not comprised of dentists, we can’t care about people… To answer your question, this is 

one of the most frustrating misperceptions out there about our business…” (Apex 360, 2016, s. 17). 

Det er derfor ikke usandsynligt, at tandlægekæder i Danmark vil kæmpe med den samme 

udfordring i tandlægemiljøet. Det interessante spørgsmål bliver da, hvordan dette vil påvirke deres 

legitimitet i tandlægebranchen. 

 

Kunderne 

En sundhedsfaglig person ville kalde dem patienter, mens en forretningsperson ville kalde dem 

kunder. Her tillader vi os at kalde dem kunder, da det er deres rolle som konsumenter vi tager 

udgangspunkt i. Som nævnt tidligere er befolkningen vigtig for medierne, da de er mediernes 

kunder. På samme måde er befolkningen vigtige for tandlægekæderne, da befolkningen er 

tandlægekædernes kunder. Som Bo Forsberg beskriver det:” I min verden er der kun én der har 

magten – og det er kunden. Ikke nogle andre. Alle andre kan mene hvad de vil, så længe kunden er 

den egentlig magt og fødderne under dem bringer dem ind, så er det, det der tæller.” (Bilag 1, s. 

118)  

Hvordan kunderne opfatter tandlægekæderne, er derfor en væsentlig parameter for 

tandlægekædernes forretningsgrundlag. Hvis kunderne altså tilslutter sig en diskurs, der 

eksempelvis går på, at tandlægekæder overbehandler patienterne, så vil tandlægekæderne have 

svært ved at legitimere sig som en professionel leverandør af sundhedsydelser. Darnell Vagnild 

mener dog ikke, at tandlægekæder har noget at være bekymret for:”…den almindelige dansker er 
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ligeglad. Altså de går til en tandlæge de kan lide, eller en der er billig. Og om den så er en del af en 

kæde, er for dem ret uinteressant.” (Bilag 2, s. 122). Dette bakker direktør af tandlægekæden Plus1, 

Rune Kirkeby, også op om: “Det er ikke gået op for kunderne vel. Om det er en kæde eller ej ligger 

ikke top-of-mind, det tror jeg ikke.” (Bilag 3, s. 133). 

Om kunderne er ligeglade med, om deres behandler er en del af en kæde, eller om de 

overhovedet har et kendskab til, at der eksisterer kæder i Danmark, findes der på nuværende 

tidspunkt ikke nogle undersøgelser omkring. Det vil være interessant at undersøge, om ovenstående 

udsagn reflekterer virkeligheden, da kunderne, i kraft af deres magtposition, kan medvirke til at 

påvirke tandlægekædernes legitimitet. 

 

På baggrund af ovenstående gennemgang af aktører i debatten om tandlægekæder, kan vi formulere 

yderligere to arbejdshypoteser, som vi vil arbejde videre med i konkrete analysespørgsmål: 

 

Hypotese 2: Diskursen om tandlægekæder påvirker tandlægekæders legitimitet negativt. 

 

Hypotese 3: Den almindelige dansker er ikke bevidst om, at der eksisterer kæder i Danmark. 
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4. Problemformulering 
Ovenstående problemfelt ligger til grund for, hvad der ønskes afdækket i dette speciale, og til denne 

afdækning opstilles følgende problemformulering: 

 

Hvordan påvirkes danske tandlægekæders legitimitet af diskurser fremstillet i den offentlige 

debat samt de narrativer, der hersker blandt nyuddannede tandlæger? 

 

4.1. Analysespørgsmål 

For bedst muligt at kunne besvare ovenstående problemformulering er følgende tre 

analysespørgsmål udarbejdet: 

1. Hvordan har diskursen om tandlægekæder i medierne påvirket den sociale praksis? 

 

2. Hvilke narrativer italesættes blandt nyuddannede tandlæger, og hvilke organisatoriske 

overvejelser giver disse anledning til? 

 

3. Hvordan påvirker de diskurser og narrativer, der er identificeret i analysespørgsmål 1 og 2, 

tandlægekædernes legitimitet?  

 

 
  



 
Side 13 af 158 

5. Afgrænsning 
Til den kritiske diskursanalyse er det udelukkende blevet valgt at benytte tekster, da dette lader til at 

være det mest anvendte medium i debatten om tandlægekæder. Herudover er det også mindre 

ressourcekrævende, da det ikke kræver en transskribering som eksempelvis ved tv eller radioindslag 

havde krævet. 

I udvælgelsen af tekster til den kritiske diskursanalyse, er der kun valgt tekster, som er 

produceret inden for de sidste 12 måneder. Dette giver os et indblik i den seneste udvikling i 

diskursen omkring tandlægekæder, hvilket er fundet mest interessant for dette speciale. Der er 

udvalgt 5 tekster til specialets diskursanalyse, som viser et repræsentativt billede af debatten. Disse 

tekster er udvalgt ud fra en række kriterier, der vil blive gennemgået i specialets analyseafsnit. Da 

det er fundet for omfattende at beskæftige sig med alle de lingvistiske elementer i en 

diskursanalyse, er udvalgte elementer blevet anvendt. Da målet med specialet er at analysere kæders 

legitimitet, er det derfor relevant at se det fra et samfundsfagligt perspektiv og ikke kun et 

lingvistisk. Derfor vil hovedfokus være at se på, hvordan diskurserne anvendes til at italesætte 

verden ud fra et bestemt perspektiv. Et andet element, der behandles meget kortfattet, er 

receptionsanalyse. Vi har ikke ressourcerne til at undersøge, hvorledes teksterne specifikt bliver 

læst og forstået af modtagerne, og derfor er der kun lavet en kort gennemgang af de medier, hvor 

teksterne er udvalgt fra. 

I forhold til at undersøge, om tandlæger generelt har en negativ opfattelse af tandlægekæder, 

har vi valgt at afgrænse os til at tale udelukkende med nyuddannede tandlæger, hvilket i denne 

sammenhæng omfatter tandlæger, der er uddannet inden for de sidste 2 år. Baggrunden for dette 

valg skal findes i, at vi gennem vores interviews med Redmark og PLUS1 har fået indtrykket af, at 

mange tandlægekæder i højere grad hyrer yngre tandlæger. Derudover er det muligt at opnå en 

højere grad af repræsentativitet ved at afgrænse målgruppen. 

Samme overvejelser er blevet gjort i forhold til spørgeskemaundersøgelsens population. Her er 

populationen afgrænset til at omfatte respondenter i alderen 18-27, som er bosat i Region 

Hovedstaden. Derudover er der også en fordel i, at respondenter i denne målgruppe lettere kan 

rekrutteres, da vi i højere grad har adgang til netop denne målgruppe gennem vores egne netværk.  

Offentlige tandklinikker har ikke kommercielle problemstillinger på samme måde som de 

private klinikker, hvorfor en inddragelse af disse vil være uinteressant. Opgaven omfatter derfor 

udelukkende perspektiver møntet på private tandklinikker. Med mindre andet angives vil enhver 

omtale af tandklinikker i specialet derfor henvise til den private praksissektor i Danmark. 
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6. Specialets struktur 
Følgende er en visuel fremstilling af specialets struktur, som viser den overordnede sammenhæng 

mellem elementerne i specialet.   

 
 
Figur 2: Specialets struktur (Egen tilvirkning)  
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7. Videnskabsteori 
Et hensigtsmæssigt undersøgelsesdesign er en af forudsætningerne for en frugtbar 

vidensproduktion. Undersøgelsesdesignet er bestemmende for, hvilken type af data man skal 

indsamle. Undersøgelsesdesignet i dette speciale kan siges at have været opdelt i to faser.  

Den første fase er kort, og omfatter tilegnelsen af den viden, der har ledt op til vores 

problemformulering. Da vi indledningsvist besluttede os for at skrive et speciale om 

tandlægekæder, var det nødvendigt at arbejde ud fra et eksplorativt udgangspunkt, idét vi ikke 

havde viden nok om tandlægekæder til at definere et problem på forhånd. Vi påbegyndte 

specialeprocessen med hver vores forforståelse, og den første fase af specialet kan da bedst 

beskrives som en hermeneutisk fase, hvor vi gennem en vekselvirkning mellem vores forforståelser 

og nye forståelser er nået frem til vores endelige problemformulering.  

Den anden fase udgør hoveddelen af opgaven, og omfatter besvarelsen af den opstillede 

problemformulering. I modsætning til den første fase, så er den anden fase mere målrettet og 

fokuseret. I denne fase har vores arbejdsproces været karakteriseret af, at vi har arbejdet os hen 

imod nogle mere præcise svar på de spørgsmål, vi nåede frem til i den første fase. I denne fase har 

vi operationaliseret konkrete teorier i vores dataindsamling, hvilket har muliggjort en mere nøjagtig 

analyse. De teorier, vi har valgt at arbejde med, tager overordnet set afsæt i det 

socialkonstruktivistiske paradigme. Vi vil nu redegøre for specialets videnskabsteoretiske ramme og 

hvorfor dette mix af paradigmer er fundet anvendeligt. 

 

7.1. Videnskabsteoretisk ramme 
Indenfor videnskabsteori taler man om forskellige paradigmer. Et paradigme udgør en række 

antagelser om, hvordan verden hænger sammen, og nogle arbejdsmetoder til hvordan man skaber 

viden om den verden (Egholm, 2014, s. 17). Når man ser på verden, undrer sig over noget, og 

forsøger at forstå og forklare fænomener, så er man styret af implicitte videnskabsteoretiske 

perspektiver, som dermed har en central rolle (Egholm, 2014, s. 17). Der findes ikke én korrekt 

måde at arbejde med en given problemstilling. Afhængigt af hvilke fænomener, man ønsker at 

undersøge, og hvorledes disse fænomener afdækkes mest effektivt, kan forskellige perspektiver og 

metodiske tilgang altså anlægges i vidensskabelsen. 

Opgavens tema og de indledende arbejdshypoteser er præget af egne eksisterende kendskab til 

tandlægebranchen forud for selve projektet. En af specialeforfatterne er bachelor i ontologi, og har 

arbejdet i tandlægebranchen i snart 5 år. Hermed er der visse forforståelser for problematikkerne i 
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branchen. Disse forforståelser har derfor spillet en afgørende rolle for opgavens fokus.  

Som nævnt i ovenstående afsnit, så har vi i dette speciale benyttet os af to videnskabsteoretiske 

retninger. Her har vi taget udgangspunkt i Schultz & Hatch og deres artikel “Living with multiple 

paradigms: the case of paradigm interplay in organizational culture studies”. I denne opstiller de en 

model (Schultz et al., 1996, s. 532), hvor der skelnes imellem Incommensurability og Integration. 

Incommensurability beskriver en retning, hvor man kun agerer ud fra én videnskabsteoretisk 

retning, da der ud fra denne er udviklet et unikt perspektiv, hvorudfra teorier udspringer. Derved 

bringer en retning et vist domæne, som bestemmer, hvordan teorier opfattes, og derfor kan der 

indenfor denne tankegang ikke forekomme et mix af videnskabsteoretisk tilgang. Modsat står 

Integration, hvor man ignorerer forskellene paradigmerne imellem, og herved opstilles en ramme, 

hvor der kan mixes teorier og antagelser. Schultz & Hatch introducerer hertil en 3. tilgang, som vi 

har arbejdet ud fra; Crossing. Her argumenterer de for en tilgang, hvor flere paradigmer kan 

anvendes ved, at man anerkender og konfronterer disse modstridende tilgange med hinanden. 

Herudfra har vi arbejdet med en Sequential strategi, der kan anvendes, som Lee (Ibid., s. 533) 

beskriver det; ved at lade paradigmerne komplimentere hinanden. Dette kommer til udtryk i denne 

undersøgelse ved at have en hermeneutisk fase, som leder til en socialkonstruktivistisk fase.  

Vi vil i det efterfølgende uddybe den hermeneutiske og den socialkonstruktivistiske tilgang, da 

de er blevet brugt til hhv. at opnå indsigt og besvare specialets problemformulering. 

 

7.2. Den hermeneutiske tilgang 
Når man søger at forstå et fænomen ud fra den hermeneutiske tilgang, så vekselvirker man hele 

tiden mellem en forforståelse og nye forståelser. Det er denne cirkulære vekselvirkning, der kaldes 

den hermeneutiske cirkel. 

 

 
Figur 3: Den hermeneutiske cirkel (Egen tilvirkning) 

 

I den indledende fase af dette speciale arbejdede vi ud fra en hermeneutisk tilgang, da vi tilgik 
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temaet omkring tandlægekæder med visse forforståelser. For at opnå et øget kendskab til 

tandlægekæder, og hvilke problemstillinger der kunne være interessante at arbejde med, søgte vi 

hele tiden ny viden, og derigennem opnåede vi hele tiden en ny forståelse for tandlægekæder. Når 

man arbejder ud fra en hermeneutisk tilgang, så er det vigtigt at være opmærksom på, at man 

bringer egne subjektive forståelser med sig. Dermed læner vi os i denne fase op af Gadamers 

tilgang til videnskab og fortolkning: ”Vi kan ikke forstå noget uden at have noget at forstå det på 

baggrund af. Derfor tager vi altid udgangspunkt i vores umiddelbare forståelse af et fænomen, når 

vi studerer det.” (Egholm, 2014, s. 95). 

Med bevidstheden om, at vores indgang til at studere tandlægekæder var vores forforståelser, så 

lod vi vores fordomme blive udfordret gennem kvalitative interviews med personer, der havde et 

kendskab til tandlægekæder eller kædedannelse generelt. Hermed blev vores forståelser udviklet 

gennem en pendulering mellem vores forforståelser, og den viden vi tilegnede os gennem 

interviews og research. Den hermeneutiske fase sluttede, da vi havde opnået en tilstrækkelig 

forståelse, hvormed vi kunne formulere en problemformulering for specialet. Denne 

sammensmeltning af forforståelse og forståelse kalder Gadamer for en horisontsammensmeltning 

(Ibid.). 

 

7.3. Den socialkonstruktivistiske tilgang 
Socialkonstruktivismen ønsker at undersøge, hvordan virkeligheden konstrueres socialt og 

diskursivt. Socialkonstruktivismen fokuserer på, hvordan magt etableres, udøves og forandres 

gennem sprog og tegn. Med magt menes ikke en udøvende magt, som politiet f.eks. anvender, men 

en immateriel magt der bestemmer grænsen mellem det legitime/illegitime (Egholm, 2014, s. 151). 

Når vi har valgt tandlægekæders legitimitet som fokus for dette speciale, er det altså oplagt at 

anvende den socialkonstruktivistiske tilgang som arbejdsmetode.  

Berger og Luckmann opfattes bredt som forløberne for socialkonstruktivismen som vi kender 

den i dag, og deres vidensopfattelse byggede på fem fundamentale erkendelser, hvoraf vi vil 

fremhæve tre af disse (Ibid., s. 152-153): 

1. Viden udspringer altid fra en specifik position eller social placering. 

2. Menneskets bevidsthed er determineret af dets sociale væren eller vedkommendes placering 

i verden. 

3. Hvad der er sandt for nogle, kan være falsk for andre. 
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Ifølge Berger og Luckmann stammer vores forståelse af virkeligheden fra vores liv i den sociale 

verden. Den sociale verden er derfor afgørende for, hvad vi betragter som sandt eller falsk. 

Virkeligheden skabes på den måde gennem en række fortolkninger, der ikke er individuelle, men er 

forhandlet i samspil med andre. Det er gennem disse forhandlinger, hvormed forandringer i det vi 

betragter som værende legitimt og illegitimt i verden sker. Det er med udgangspunkt i dette, at 

empiri og teori i specialet er udvalgt. Empiri og teori vil blive behandlet i detaljer senere i specialet.   

Da socialkonstruktivismen anvendes som det videnskabsteoretiske udgangspunkt i besvarelsen 

af specialets problemformulering, er det nødvendigt at redegøre for, hvordan videnskabelse finder 

sted i den socialkonstruktivistiske tilgang. Typisk vil socialkonstruktivistiske analysers fokus være 

der, hvor man kan se, at konstruktioner og diskurser udvikler sig, og bliver genstand for en 

forhandling. Om konklusioner betragtes som værende troværdige eller ej afhænger af, om der er 

skabt kohærens mellem det, man beskriver, og de konklusioner man drager. Sagt med andre ord, så 

anses en konklusion for troværdig, hvis den på en modsigelsesfri måde hænger sammen med det 

system af udsagn, man konkluderer på baggrund af. Dette kaldes et kohærens baseret 

sandhedsbegreb (Ibid., s. 168-169).  

 

8. Metode 

8.1. Dataindsamling 
For at besvare den opstillede problemformulering og de konkrete problemstillinger benyttes den 

deduktive fremgangsmåde. På baggrund af forudgående kendskab til brancherne og teori deduceres 

der altså indirekte på hypoteser, for at belyse problemstillingerne nærmere (Bryman et al, 2011, s. 

11). Hypoteserne har dermed haft indflydelse på dataindsamlingen, da der eksempelvis er foretaget 

interviews på baggrund af visse hypoteser og forudindtaget viden. Dataindsamlingen skal være 

struktureret og planlagt, så der opnås tilstrækkeligt med besvarelser til, at problemformuleringen 

kan besvares gennem analysen.  

 

8.2. Sekundære data 
Indsamling af primær data vil ikke alene lede til en fyldestgørende besvarelse af specialets 

problemformulering, hvorfor der benyttes en kombination af primær og sekundær data. Når man 

anvender sekundære data, er der en række forhold, man er nødt til at være bevidst omkring. I dette 

afsnit vil der blive redegjort for fordele og ulemper ved anvendelsen af sekundære data. 
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Efterfølgende vil vi gennemgå og argumentere for vores valg af sekundære data.  

 

Fordele og ulemper ved sekundære data 

Om sekundære data gælder, at de er indsamlet af andre undersøgere, og ofte til et andet formål. 

Dette er den største ulempe ved brugen af sekundære data, da det kan problematisere kvaliteten og 

brugbarheden til analysen (Bryman et al, 2011, s. 320). I den forbindelse bør man derfor forholde 

sig til kritisk til de indsamlede data. Her er det nødvendigt at være opmærksom på datas validitet og 

reliabilitet for at sikre relevans og brugbarhed af den sekundære data. Herudover bør man også 

forholde sig til aktualiteten af dataene (Andersen et al, 2012, s. 267). Dette kan f.eks. gøres ved 

hjælp af følgende spørgsmål: 

● Hvem har indsamlet dataene? 

● Hvad var formålet med analysen? 

● Hvordan blev dataene indsamlet? 

● Er dataene konsistente med andre data? 

I næste afsnit anvendes disse spørgsmål til at foretage en kritisk gennemgang af de sekundære data, 

der er anvendt i dette speciale. Fordelene ved brugen af sekundære data er mange. Først og 

fremmest er sekundære data billige og hurtige at indsamle. Når man arbejder med begrænsede 

ressourcer, som vi gør, så er det derfor særligt gunstigt at anvende sekundære data. Sekundære data 

kan også give inspiration til den primære dataindsamling (Andersen et al, 2012, s. 266-267). I vores 

tilfælde har vi blandt andet anvendt sekundære data til at udbygge vores forståelse af 

tandlægekæder, og hvilke potentielle udfordringer de kan stå overfor i Danmark. Dette har 

medvirket til at påvirke vores forforståelse, hvilket har givet inspirationen til at arbejde med den 

valgte problemstilling. Anvendelsen af sekundære data har også givet os gode ideer til, hvilke 

primære data der er relevante og nødvendige at indsamle for at besvare vores problemformulering. 

Fordele og ulemper ved anvendelsen af sekundære data er opsummeret i nedenstående tabel: 
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Fordele Ulemper 

● Relativt billige at indsamle 

● Hurtige at indsamle 

● Er relativt let tilgængelige 

● Kan i visse tilfælde løse, eller kaste 

mere lys over et problem 

● Sekundære data kan give inspiration til 

primær dataindsamling 

● Er indsamlet til et andet formål 

● Er ofte upræcise 

 

 

Figur 4: Fordele og ulemper ved sekundære data (Andersen et al, 2012, s. 267) 

 

Valg af sekundære data 

Som led i vores hermeneutiske fase, hvor vi bevægede os fra den åbne problemstilling mod vores 

endelige problemformulering, anvendte vi en række forskellige eksterne datakilder. Der blev først 

og fremmest læst mange artikler på diverse nyhedsmedier for at opnå en forståelse for, hvordan 

landskabet så ud for tandlægekæder i Danmark, og om der var særligt interessante problemstillinger 

omkring disse. Disse artikler blev identificeret via en bred søgning ved hjælp af søgemaskinen 

Google. Vi stødte dog på en betalingsmur et par gange, og valgte derfor at anvende databasen 

Infomedia, som vi havde adgang til via CBS. På Infomedia foretog vi en søgning med søgeordene 

”Tandlæge, kæde, kæder”. Da vi på dette tidspunkt i vores proces var blevet bevidste om, at vi ville 

se på den seneste udvikling i diskursen om tandlægekæder, så valgte vi at begrænse søgningen til at 

indeholde resultater fra de sidste 12 måneder. Nogle af disse artikler blev efterfølgende udvalgt som 

tekster, der skulle anvendes i vores diskursanalyse. Baggrunden for valget af disse vil blive 

gennemgået i detaljer senere. 

Gennem vores indgående kendskab til tandlægebranchen vidste vi på forhånd, at 

Tandlægeforeningen havde skrevet en del om tandlægekæder, hvorfor vi derfor også valgte at bruge 

deres interne database. Denne database kræver, at man er medlem af Tandlægeforeningen, hvilket 

den ene af specialeforfatterne er. Her er det dog vigtigt at forhold sig kritisk til indholdet, da 

Tandlægeforeningen naturligvis skriver ud fra deres egen position, som er ”beskytterne” af 

tandsundheden. Langt størstedelen af deres læsere er tandlæger og klinikejere, hvilket også påvirker 

måden Tandlægeforeningen forholder sig til tandlægekæder; nemlig ud fra et fagligt synspunkt. 

For at få yderligere inspiration til, hvilke problemstillinger der kunne være interessante at 
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dykke dybere ned i, så valgte vi at søge inspiration via udenlandske kilder. Herigennem 

identificerede vi det amerikanske tandlægeblad, Apex 360, der havde bragt en stor udgivelse 

omkring tandlægekæder, hvor flere i tandlægemiljøet i bl.a. USA udtalte sig om diverse forhold 

vedrørende tandlægekæder. Det er vigtigt at nævne, at man ikke kan trække en direkte parallel til 

tandlægekæder i Danmark, men det gav os inspiration til nogle hypoteser, vi kunne arbejde videre 

med. 

Til den teoretiske referenceramme, som danner fundamentet for opgavens analyse, er der 

benyttet forskningsartikler og relevant faglitteratur. Artikler og faglitteratur er overvejende 

identificeret via CBS’ online database og bibliotek, og artiklerne er herefter læst igennem for at 

identificere, hvem der har indsamlet data, hvad analysens formål har været, og hvornår data er 

indsamlet. Dette for at fastholde en høj validitet (Andersen et al, 2012, s. 252). 

 

8.3. Primære Data  
De primære data er indsamlet via kvalitative og kvantitative undersøgelser. Ved brugen af primær 

data skelnes mellem stimulus- og ikke-stimulusteknikker. Stimulusteknikker forstås på den måde, at 

man interagerer med sine respondenter i form af f.eks. personlige interviews eller spørgeskemaer, 

hvorimod ikke-stimulusteknikker er passive, og blandt andet kan omfatte observationsteknikker 

(Andersen, 2013, ss. 152-155). Til dataindsamlingen er der anvendt stimulusteknikker, da dette 

vurderes at være fordelagtigt i forhold til problemformuleringen. Anvendelsen af primære data har i 

denne sammenhæng den fordel, at de er indsamlet med henblik på en specifik problemstilling, og 

derfor sikrer en højere reliabilitet. Ulempen er dog, at det er mere ressourcekrævende at indsamle 

(Andersen et al, 2012, ss. 247-249).  

For at besvare den udvalgte problemformulering, er det derfor fundet nødvendigt at indsamle 

data, til at give et nuanceret billede af problemstillingerne, som er opstillet på baggrund af den 

sekundære data, der er indsamlet. Den sekundære data har lagt op til spørgsmål, som har gjort det 

essentielt at indsamle data på det danske tandlægemarked, hvorfor det er fundet anvendeligt at 

indsamle kvalitative data i form af interviews med forskellige aktører. Dette på baggrund af den 

hermeneutiske tilgang, som er praktiseret igennem den sekundære data, for at opnå 

horisontsammensmeltning. Ud fra denne forståelse er analysespørgsmålene blevet formuleret. 

Denne tilgang har betydet, at det efterfølgende skift til en socialkonstruktivistisk vinkel, har 

medført, at den primære data er indsamlet i form af interviews, som har semistruktureret karakter i 

både opstilling og udførsel. Valget om at indsamle data via kvalitative interviews bunder i følgende 
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fremlægning: ”I et Kvalitativt forskningsinterview produceres viden socialt i et samspil mellem 

interviewer og interviewperson” (Kvale et al, 2009, s. 100). Derfor med forhåbningen om, at 

spørgsmålene til de udvalgte informanter vil fremme en refleksion i løbet af interviewet, og at der 

på den måde opnås nogle svar, som ikke kunne frembringes på anden vis. Dette design var samtidig 

med til at udforske informanternes holdning og oplevelse af den diskurs, som de indgår, lever i og 

påvirker. Foruden den kvalitative undersøgelse består specialets primære data også af en kvantitativ 

undersøgelse, som har til formål at undersøge kendskabet til kæder. Dette er fundet væsentligt for 

besvarelsen af problemformuleringen, da dette skal give et indblik i patienternes kendskab og 

holdning til tandlægekæder.  

 

8.4. Det kvalitative interview 
Som beskrevet ovenfor er dette speciale primært baseret på kvalitative data, som er indsamlet 

gennem semi-strukturerede interviews. Det kvalitative forskningsinterview, som er med til at 

udgøre en stor del af specialets empiri, konstrueres ud fra samtalen mellem interviewer og 

informanterne. Der er forud for de forskellige interviews lavet en specifik interviewguide afhængigt 

af hvilken informant, der er interviewet. Derfor er forskellige interviewguides anvendt til 

interviewene af Bo Forsberg, Darnell fra Redmark og Rune Kirkeby fra Plus1. Modsætningsvis er 

der anvendt den samme interviewguide til de 5 tandlæger, som er blevet interviewet (Bilag 1-8).  

Interviewguiden til interviewene med tandlægerne har taget udgangspunkt i analysespørgsmål 

2, hvorfor der er blevet opstillet temaer, som er ønsket belyst af de pågældende informanter, hvorfra 

samtalen kan udspringe. De forskellige interviews har udformet sig på forskellig vis, da samtalerne 

i flere omgange er blevet trukket i en bestemt retning af informanterne i samspil med interviewer. 

Her har rollen som interviewer været at varetage ledelsen af samtalen, hvorved der opstår et 

asymmetrisk forhold mellem interviewer og interviewede. Dette fordi den ene part stiller 

spørgsmålene, og den anden udelukkende svarer derpå. (Kvale et al, 2009, s. 51) Det asymmetriske 

forhold opstår i interviewsituationen mere specifikt ved, at man som interviewer kan afbryde en 

informant, hvis vedkommende er på vej ud af en tangent, som ikke tilfører værdi til det overordnede 

tema, som ønskes belyst. Dette har været en prøvelse, da informanterne gerne er passionerede 

omkring dét, som de vælger at fortælle om, og den virkelighed de taler om og ud fra.  

Derfor lægger den anvendte metode, i forhold til de kvalitative data, op til en 

socialkonstruktivistisk erkendelsesteori, hvori alt hvad der regnes for virkeligt, er socialt 

konstrueret. Denne antagelse har været central for arbejdet med informanterne, da det derved har 
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bevirket, at man som forsker må anerkende alt som værende sandt for det pågældende individ, eller 

individet som en del af en gruppe. Herudover kræver det semistrukturerede interview, at man som 

forsker er nødt til at have visse evner, overblik og viden om feltet (Ibid., s. 100). Her har projektet 

draget fordel af den indsamlede sekundære data, som har givet interviewerne en stor forståelse for 

feltet, og qua en af interviewernes erfaring indenfor tandlægebranchen, var der mulighed for at gå i 

dybden med nærgående og informerede spørgsmål. Herved forhøjedes kvaliteten af den 

producerede viden på baggrund af interviewernes viden om emnet. Ligeledes kan kvaliteten 

forhøjes igennem de færdigheder, som intervieweren bestrider (Ibid.). På dette område har begge 

interviewere ikke blot kendskab til interviewet som værktøj, men har også ved flere lejligheder 

varetaget en sådan situation, hvorfor en vis kvalitet kan opnås.  

 

Etiske overvejelser omkring valget af metode  

Ved enhver undersøgelse er der etiske problemstillinger, som bør overvejes og tages højde for. Her 

kan et element, der skal overvejes før et interview, være informantens forbehold til at dele 

informationer med intervieweren. Det kan tænkes, at man som individ kan være bekymret for, hvad 

der bruges i opgaven, og hvorledes intervieweren tager sine antagelser eller holdninger med i 

interviewsituationen. Dette skal man have for øje, når man laver sin interviewguide, og når 

interviewet skal finde sted. Informanten formodes ikke, at ville holdes ansvarlig for kritiske 

synspunkter om emnet, ved enten ikke at ville svare, eller ved at svare ’korrekt’ i forhold til 

vedkommendes arbejdsgiver. Et forsøg på at forebygge denne bekymring, er taget ved at informere 

informanterne kort omkring, hvad interviewets overordnede emner vil være. Dette forbereder 

informanten på den opstilling, som vedkommende bliver en del af, og lader samtidig vedkommende 

reflektere over, hvad og hvordan der kan svares på eventuelle kritiske spørgsmål. Hertil er 

informanterne blevet informeret om, at interviewet vil forløbe som en samtale ud fra de givne 

temaer, hvorfor der kan spørges ind til forskellige emner ud fra overordnede temaer. Dette stemmer 

overens med det første felt, informeret samtykke, af fire felter af ”etisk usikkerhed” som Kvale og 

Brinkmann fremstiller (Kvale, 2009, s. 89-95). Dette informerede samtykke er yderligere sikret ved, 

at informanterne er frivilligt deltagende, og de er blevet spurgt om accept til optagelse af 

interviewene til videre bearbejdning. 

Ligeledes er der taget højde for informanternes fortrolighed, da de, som ønskede det, kunne 

forblive anonyme i selve opgaven. Dette er fundet nødvendigt, da der ønskes så sandfærdige og 

troværdige udsagn fra informanterne som muligt, og dette kunne sikres gennem anonymitet, såfremt 
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den enkelte informant ønskede dette. Alle de interviewede tandlæger ønskede anonymitet, hvorfor 

de benævnes som tandlæge 1-5, og benævnes med “hen” frem for “han” eller “hun”. 

Dette leder til næste punkt i Kvale og Brinkmanns 4 felter af etisk usikkerhed; konsekvenser. 

Om de implicerede informanter direkte vil opleve konsekvenser af at være med i vores 

undersøgelse er ikke sikkert. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan man kan komme til 

at skabe problemer for de medvirkende alene ved deltagelse i projektet, hvis dette har kritisk 

karakter. Som Edgar Schein har fremstillet det: “... you may be stirring the pot without knowing 

what kind of stew you are creating.” (Schein, 2003, s. 76). Dette er aktuelt så snart, at man stiller 

folk spørgsmål. De vil hver især tænke over disse spørgsmål, og deres egen reaktion på disse. 

Samtidig ved man ikke, hvad og hvordan de vælger at tale med deres kollegaer, om den samtale 

man har haft med dem. I denne undersøgelse kunne det f.eks. være tandlægerne eller lederen af 

Plus1, der får nogle tanker eller ideer efter interviewsituationen. Dette kan både være på godt og 

ondt. Ligeledes kan de, som har fået lovning på at få adgang til opgaven, når den er færdig, blive 

påvirket af behandlingen af den indsamlede data. På denne måde kan undersøgelsen få 

konsekvenser for enten de direkte implicerede i dataindsamlingen, eller indirekte i de 

organisationer, som de er tilknyttet. For at imødekomme denne problemstilling, har der været lagt 

stor vægt på, at informanterne kunne forblive fuldstændig anonyme, skulle de ønske det.  

Det sidste element beror sig på forskerens rolle, hvor Kvale og Brinkmann beskriver dennes 

påvirkning således: ”betydningen af forskerens integritet øges i forbindelse med interview, fordi 

intervieweren selv er det vigtigste redskab til indhentning af viden.” (Kvale, 2009, s. 93). Dette 

betyder således, at forskerens (forskernes) viden, erfaring, ærlighed og retfærdighed får en 

indflydelse. Man kan blandt andet få presset sine informanter til at svare på spørgsmål, der enten 

ligger uden for det undersøgte område, eller som man ikke har mandat til at behandle. Samtidig 

bliver selve behandlingen af data også væsentlig, da man skal sørge for at validere ens resultater i et 

tilstrækkeligt omfang, og derfor står man også med ansvaret for at behandle ens data nøgternt og 

ikke forfalde til at blive fanget af ’confirmation bias’ (Knudsen, 2011, s. 52), hvorved man kun 

søger informationer, der kan validere den ønskede konklusion. Netop her er ønsket med valget af 

det semi-strukturerede interview at få nuancerede samtaler med informanterne på de præmisser, 

som den enkelte samtale lægger op til. Hertil er det væsentligt, at forskerne ikke bliver for farvede 

af egen baggrunde, hvilket især kan være tilfældet for den ene af forskerne, der til daglig er 

tilknyttet tandlægemiljøet qua sit job og forudgående uddannelse. Det har været væsentligt igennem 

forløbet at være opmærksom på dette, hvorfor det i nogle situationer har været den mere ‘neutrale’, 
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som har varetaget selve interviewsituationen, for at komme dette til livs. Herved har forforståelser 

ikke haft for stor en indflydelse på informanterne, og dermed heller ikke på den senere analyse.  

  
Valg af informanter 

Det blev fundet væsentlig at indsamle primær data fra flere forskellige kilder, for at få et så 

nuanceret billede af problemfeltet som muligt. Med de første tre informanter var hensigten at 

indsamle data, som enten kunne af- eller bekræfte de tendenser, som er præsenteret fra 

tandlægemarkedet i USA. Dermed er disse interview blevet brugt på en eksplorativ måde for at 

sammenkøres med de sekundære data. Dette ledte til en horisontsammensmeltning, som derudfra 

har tilvejebragt valget af informanter til analysespørgsmål 2.  

Den første informant blev valgt ud fra dennes indgående kendskab til franchising og 

kædedannelser i Danmark. Bo Forsberg er ansat af PS4 A/S, hvor han varetager grenen ved navnet; 

FranchisePartner. Herved har han ekspertise og en føling med, hvad der generelt set forekommer på 

det danske erhvervsmarked indenfor franchising og kædedannelser.  

Efterfølgende blev søgningen efter relevante informanter indskærpet, da det blev åbenlyst, at 

der fandtes revisionsfirmaer, som specialiserede sig indenfor tandlægebranchen og dermed rådgiver 

tandlæger til daglig omkring blandt andet det at sælge til en kæde. Dette blev fundet interessant, da 

rådgiverne til tandlægerne måtte have en indsigt i de problemstillinger, som tandlægerne møder og 

årsagen til, at nogle vælger at sælge til en kæde. Herigennem blev det anset som muligt, at en sådan 

rådgiver ville være i stand til at beskrive, hvordan han så på selve markedet, og de tendenser der 

forekommer omkring kæder. Derfor blev der initieret kontakt til Redmark. Et revisionsfirma, som 

bl.a. håndterer kunder indenfor fysioterapi- og tandlægebranchen. Kontaktpersonen her henviste til 

Darnell Vagnild, som var deres ansvarlige på tandlægeområdet i København.  

Dernæst blev det vurderet som værende vigtigt for opgaven, qua horisontsammensmeltningen, 

at få en tandlægekæde i tale, for at få afdækket endnu et perspektiv på de identificerede potentielle 

problemstillinger og ikke mindst for at finde ud af, hvilke af disse en tandlægekæde i Danmark står 

overfor. Derfor kontaktedes Plus1, hvor der blev henvist til direktøren for kæden, frem for den 

tandlæge, som først var forsøgt kontaktet. Derfor blev informanten til direktøren af Plus1, Rune 

Kirkeby.  

Herefter blev det fundet naturligt, som analysespørgsmålene blev klare, hvem de næste 

informanter skulle være; tandlæger. Den sekundære data og hidtidige indsamlede data gjorde det 

tydeligt, at det kunne være relevant og interessant at komme i kontakt med forskellige tandlæger – 

både indenfor og udenfor kæder. Ydermere blev det også oplagt at lave en afgrænsning for, hvilke 
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tandlæger det kunne være interessant at lave interviews med. Afgrænsningen udsprang fra 

interviewene med Darnell fra Redmark og Rune fra Plus1, da disse gav indikationer på, at 

antagelserne omkring hvorvidt det var besværligt for kæderne at tiltrække arbejdskraft, ikke 

nødvendigvis kunne af- eller bekræftes på daværende tidspunkt. Det blev dog tydeligt, på baggrund 

af udsagn fra disse informanter, at de vigtigste tandlæger for kæderne selv er de nyuddannede, da de 

udgør deres primære arbejdskraft, og har forskellige incitamenter til at vælge en kæde frem for en 

almindelig tandklinik. Derfor blev informanterne afgrænset til at skulle være nyuddannede 

tandlæger. 

 

Databearbejdning  

Efter accept fra informanterne, er alle interviews blevet optaget og transskriberet i det omfang, som 

det blev fundet relevant. Derfor er nogle elementer, såfremt disse ikke er fundet relevante, blevet 

udeladt fra bilagene. Dette er fundet nødvendigt, da interviewene er foretaget som semi-

strukturerede, hvorfor der til tider er dykket ned i de elementer, som informanterne har fundet 

interessante. Ved bearbejdningen af de indsamlede data, er det derfor fundet nødvendigt at skære 

ned på sådanne elementer, da det forekom irrelevant og som et bekosteligt element i forhold til tid. 

De nedskrevne dokumenter er udformet ordret, for at få så mange aspekter med i analysen som 

muligt.  

 

Analyse og kodning  

Formålet med de kvalitative interviews har været at indsamle relevant data til at besvare 

analysespørgsmålene. Derfor blev det fundet nødvendigt at transskribere interviewene, for at 

forbedre kvaliteten af analyseafsnittene, da disse derved kan bære præg af meningsgivende citater. 

For yderligere at højne denne kvalitet og gøre det efterfølgende analysearbejde lettere, blev de 

transskriberede interviews inddelt i få, enkle kategorier (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 225). Disse 

kategorier var hovedsageligt udarbejdet på forhånd, da disse opstillede kategorier hver især kunne 

være med til at besvare de enkelte analysespørgsmål. Hertil er en sådan proces, hvor enkelte 

brudstykker fra forskellige interviews kobles sammen i kategorier, med til at gøre såkaldte 

”typiske” fortællinger mere righoldige end de enkelte, spredte historier (Ibid., ss. 246-247). Dette 

var en lettere tidskrævende proces, da det krævede flere gennemlæsninger af det transskriberede 

materiale, men det gav et overblik over materialet, som gav analysen yderligere dybde og gjorde 

denne nemmere at udfolde.  
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Gyldighed og validitet  

Ved anvendelse af en kvalitativ analyse er gyldighed og validitet af undersøgelsen essentiel for at 

dennes resultater kan opnå anerkendelse og vurderes som værende brugbar.  

Reliabiliteten af en sådan undersøgelse beror på forskellige elementer undervejs. Først selve 

interviewerens reliabilitet i forhold til de spørgsmål, der stilles. Om de er ubevidst ledende, og 

dermed ikke en del af interviewguiden, vil betyde at denne ikke kan reproduceres, og svarene kan 

derved ligeledes antage en bestemt form, som ikke nødvendigvis er pålidelige, om end de kan virke 

valide. Dette er forsøgt bearbejdet ved at være to personer til stede ved alle interviews, hvor den ene 

har ført ordet, og den anden har observeret og brudt ind, hvis det blev nødvendigt. Dette kan både 

være for at afbryde den pågældende interviewer, hvis et spørgsmål eksempelvis blev for ledende, 

eller hvis en væsentlig pointe blev overset.  

Ligeledes er transskriberingen et punkt, hvor reliabiliteten kan betvivles. Forskellige personer 

vil ikke nødvendigvis transskribere på samme måde, eller høre de samme ting sagt. Hertil kan 

kodningen af det transskriberede materiale også betvivles, hvis der er flere personer, der koder 

dette. Disse elementer er forsøgt bearbejdet gennem vedvarende diskussioner og opfølgning af den 

anden part, for at intet er blevet for subjektivt sonderet. Denne øvelse er svær, og derfor kan man 

bero sig ved Kvale & Brinkmanns blik på reliabilitet indenfor det kvalitative interview: 

”Selvom det er ønskeligt at forøge reliabiliteten af interviewresultater for at modvirke en 

vilkårlig subjektivitet, vil en stærk vægt på reliabilitet kunne modvirke kreative fornyelser og 

variabilitet. Disse har bedre betingelser, når interviewere får lov til at følge deres interviewstil og 

improvisere undervejs og følge lovende nye fornemmelser op.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 272).  

Normalvis vil man anskue reliabiliteten af en undersøgelse ud fra dens design, og hvorledes 

dette og resultaterne heraf kan replikeres med en vis ensartethed. Dette er netop imødekommet ved, 

at tandlægerne er interviewet efter den samme interviewguide.  

Validiteten i en undersøgelse beskriver, hvorledes denne undersøger netop dét, som den har til 

formål at undersøge. I denne sammenhæng kan validiteten som sådan ikke, som en positivistisk 

undersøgelse, opfylde sandhedskriteriet korrespondens, som får et vidensudsagn til at stemme 

overens med den objektive verden. Derimod kan man stile efter at opfylde kohærenskriteriet og det 

pragmatiske kriterium, som henholdsvis henviser til et udsagns konsistens og indre logik eller også 

relateres sandheden til udsagnets praktiske anvendelse. (Ibid., s. 273). Verdenen er her skabt i 

sammenspil med aktørerne i en social verden, hvorfor der ikke er et univers, men et multivers af 
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holdninger og meninger, hvorfor der ikke er en objektiv sandhed. Dette besværliggør valideringen 

af undersøgelsen.  

 

8.5. Spørgeskema 
Til besvarelse af arbejdshypotese 3: Den almindelige dansker er ikke bevidst om, at der eksisterer 

kæder i Danmark, er det fundet nødvendigt at indsamle kvantitative data ved hjælp af et elektronisk 

online spørgeskema. Ligesom ved en hermeneutisk tilgang, anvender man almindeligvis ikke 

kvantitativ dataindsamling i en socialkonstruktivistisk undersøgelse, da problemstillinger som regel 

belyses via empiri, der skaber adgang til det enkelte individs forståelse og tanker (Egholm, 2014, s. 

100). Det har vi dog alligevel valgt at gøre, og gør dermed brug af det, som betegnes blandede 

metoder (Kvale et. al, 2009, s. 137). Vi foretager dermed en triangulering, hvor vi kombinerer 

forskellige forskningsmetoder med henblik på at skabe mere valide undersøgelsesresultater. Vores 

arbejdshypotese er formuleret med afsæt i vores indledende kvalitative interviews, og i et 

socialkonstruktivistisk paradigme accepterer man, at der eksisterer forskellige tolkninger af det 

samme fænomen. Derfor vil vi netop gennem triangulering forsøge at udfordre den hypotese, som 

er fremkommet via en kvalitativ metode, med en kvantitativt anlagt metode.  

 

Vi vil i det følgende beskrive, hvilke tanker vi har gjort os i forbindelse med udviklingen af 

spørgeskemaet samt diskutere fordele og ulemper ved brugen af et online spørgeskema. Der 

eksisterer adskillige udbydere af webbaserede løsninger til spørgeundersøgelser; herunder bl.a. 

SurveyMonkey og SurveyXact. Til foretagelse af den elektroniske spørgeskemaundersøgelse er 

imidlertid anvendt Google Forms. Baggrunden for valget er, at redskabet ofte bliver brugt i 

lignende projekter, har en brugervenlig platform, et flot design og er tilgængeligt elektronisk i et 

gratis format.  

Spørgeskemaet som metode har den fordel, at det er billigere at foretage end separate 

interviews (Agresti et al, 2013, s. 163), og med onlineformatet har det været muligt at nå ud til 

mange potentielle respondenter. Det ville være enormt tidskrævende at foretage kvalitative 

interviews af over 200 personer, og ligeledes omfattende arbejde, hvis besvarelserne efterfølgende 

skulle transskriberes og kodes.  

Med hensyn til rekruttering af respondenter blev der gjort flere overvejelser. Oprindeligt var 

det planlagt, at spørgeskemaerne skulle være indsamlet på klinikker rundt om i landet, men på 

grund af tidsmæssige og praktiske udfordringer ved denne metode, blev det droppet. Ydermere ville 
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dette give bias i form af besvarelser specifikt for nogle klinikker, og præget af respondenternes 

konkrete oplevelser med denne klinik. Som et billigere og simplere alternativ blev Facebook derfor 

anvendt som den primære platform til rekruttering af respondenter. Det blev vurderet som den 

nemmeste og mindst omkostningsfulde metode, og samtidigt var denne tilgang anvendt med godt 

resultat i tidligere bacheloropgaver. 

Rekrutteringen af respondenter blev foretaget med opslag på egne personlige Facebook sider 

gentagne gange, og er ligeledes blevet delt af andre brugere. At spørgeskema opslaget er blevet delt 

af kontakter på Facebook har medført, at antallet af respondenter, som ikke har personligt kendskab 

til os, potentielt er øget, hvilket anses som en styrke, idét besvarelser i form af vennetjenester kan 

medføre en bias, hvis spørgsmålene blot besvares med henblik på at hjælpe os. Når der rekrutteres 

på sociale medier, hvor man anmoder venner og bekendte om at besvare et online spørgeskema, kan 

det ikke udelukkes, at nogle blot ”klikker” hurtigt igennem det, da man ikke kan overvåge deres 

besvarelse. Man kan heller ikke sikre sig, at respondenterne svarer sandfærdigt i forhold til de 

demografiske data, der indsamles. Dette medfører derfor en fejlkilde, der ligger udenfor vores 

kontrol. 

Fordelen ved denne rekrutteringsform er dog, at den kunne give et større antal besvarelser, 

hvilket har forøget præcisionen af stikprøven (Bryman et al, 2011, s. 187). Det er dog vigtigt at 

nævne, at en forøgelse af størrelsen på stikprøven ikke nødvendigvis garanterer dette, men det 

formindsker risikoen for fejlkilder (Ibid.). 

Foruden rekrutteringen via Facebook, er spørgeskemaet delt via e-mail på arbejdspladser og 

via private mail kartoteker. Dette især med målet at kunne kontrollere den ønskede stikprøve i 

højere grad. Selv om egne personlige Facebook kontakter er markant overrepræsenteret i 

aldersgruppen 20-29 år, så kan spørgeskemaundersøgelsen nemt nå ud til respondenter udenfor den 

ønskede målgruppe, da undersøgelsen jo bliver delt i andre netværk.  

Den sidste rekrutteringsmetode vi anvendte var personlig henvendelse. Vi tilbragte en dag på 

CBS, hvor vi spurgte forskellige studerende om at besvare spørgeskemaet via en iPad, vi havde 

medbragt. Da spørgeskemaet ikke er ret langt, var dette en forholdsvis let måde at rekruttere 

respondenter. Dette muliggjorde igen en større kontrol af strikprøven. 

 

Indledningsvist var det vores ønske, at stikprøven skulle omfatte alle danskere over 18 år i 

Danmark. Årsagen hertil var, at alle over 18 år antagelsesvist har en holdning til tandlægen, da man 

som borger med stor sandsynlighed vil få brug for tandbehandling på et tidspunkt i fremtiden. Dette 
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ville dog give en alt for stor population, hvilket højst sandsynligt ville efterlade os med en 

stikprøve, der ville være for begrænset til at drage nogle konklusioner ud fra. Vi valgte derfor en 

population, som vi med større sandsynlighed kunne indsamle en tilstrækkelig stikprøve til. 

Populationen blev derfor defineret som: Alle mænd og kvinder i Region Hovedstaden i alderen 18-

27. Denne population er ifølge statistikbanken på 263.251 (Statistikbanken, 2017). 

 

 
Figur 5: Populationsstørrelse (Statistikbanken, 2017) 

 

Til de spørgsmål, hvor det ønskes at måle respondenternes holdninger og adfærd, er 

respondenterne blevet bedt om at vurdere ud fra en fem punkts likert-skala. For at det ene yderpunkt 

er præcis modsat af det andet, er der anvendt en et-pols skala med yderpunkterne ”slet ikke” og ”i 

meget høj grad” samt ”meget negativ” og ”meget positiv”, da disse er nemmere at overveje og 

vurdere problemstillingen ud fra (Andersen et al, 2012, s. 306-308).  

Bortfald er en generel problematik ved spørgeskemaer, i form af respondenter der ikke har 

svaret på dele af skemaet (Ibid., s. 180). For at sikre høj begrebsvaliditet, er spørgeskemaet afprøvet 

på flere repræsentative testpersoner, inden det blev sendt ud (Ibid., s. 247). Dette har bidraget til 

eliminering af sproglige uklarheder og misforståelser samt eventuelle tvetydige spørgsmål, hvilket 

samtidigt også har kunnet minimere antallet af missing data. Ydermere er det bevidst blevet valgt, 

at samtlige spørgsmål skal være besvaret for, at besvarelsen kan indsendes. Dette har formentlig 

medført færre besvarelser, men kvaliteten af spørgeskemaet, og dermed fundamentet for 

undersøgelsen, er hermed øget. 

Spørgeskemaet er en kvantitativ tilgang til data, hvor der er opstillet forudbestemte kategorier 

og svarmuligheder. For at identificere eventuelle tendenser, er der i nogle spørgsmål anvendt 

muligheden for uddybning, idet respondenten har kunnet tilkendegive årsager mere specifikt. 

Muligheden er inddraget for at give respondenter mulighed for at være mere præcise i deres 

holdning og tilkendegivelse. Hermed minimeres sandsynligheden for bias i besvarelsen, men 

samtidigt ligger de åbne besvarelser også op til mere subjektiv fortolkning, hvilket i lyset af 
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opgavens socialkonstruktivistiske fundering, dog ikke anses som en metodisk problematik. 

 

9. Teori 
For at besvare problemformuleringen benyttes en række teorier, som vil blive gennemgået i det 

følgende afsnit. Udover en gennemgang af de anvendte teorier, vil der for hver teori blive 

argumenteret for, hvorfor denne er udvalgt til at besvare problemformuleringen. 

Der indledes med en gennemgang af Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, som 

anvendes til at analysere diskursen om tandlægekæder. Derefter følger en gennemgang af Mikala 

Schnoors anskuelse af en narrativ tilgang, som bliver fordrende for besvarelsen af analysespørgsmål 

2. I forhold til at besvare spørgsmålet om, hvordan diskurser og narrativer påvirker tandlægekæders 

muligheder for at tiltrække og fastholde tandlæger, er det fundet relevant at anvende teori om 

rekruttering. Til dette formål er Wanous’ teori om realistisk rekruttering valgt. For at besvare 

spørgsmålet om tandlægekæders legitimitet anvendes hhv. Schultz’ og Kjærs teorier om legitimitet, 

som vil blive beskrevet afslutningsvist.  

 

9.1. Diskursanalyse 
Til at analyse debatten om tandlægekæder, er det fundet relevant at anvende diskursanalyse, da 

denne er en brugbar metode til at undersøge anvendelsen af sproget, men også hvordan denne er i 

relation til forandringer. Der findes mange forskellige teorier om diskurs, og i bogen 

”Diskursanalyse som teori og metode” af Marianne Jørgensen og Louise Phillips, der anvendes som 

teoretisk ramme for diskursanalysen i dette speciale, præsenteres blandt andet to forskellige tilgange 

til diskursanalyse: Diskursteori, kritisk diskursanalyse og diskurspsykologi. For at forstå 

baggrunden for, hvorfor vi har valgt at anvende den kritiske diskursanalyse, er det nødvendigt at 

fremhæve forskelle og ligheder mellem de tre tilgange. 

De tre tilgange hviler alle på et socialkonstruktivistisk grundlag, og Vivien Burr har opstillet 

fire grundlæggende antagelser om socialkonstruktivistiske teorier, som de tre diskursanalytiske 

tilgange alle deler (Jørgensen et al, 1999, s. 113): 

 

En kritisk indstilling overfor selvfølgelig viden 

Her menes, at vores viden om verden ikke kan anskues som en objektiv sandhed. Derimod er vores 

virkelighed kun tilgængelig for os gennem vores måde at beskrive verden (Ibid.). 
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Historisk og kulturel specificitet 

Den måde vi forstår og ser verden på er altid kulturelt og historisk indlejret. Diskursiv handlen er 

med til at forme den sociale verden, og kan derigennem opretholde visse sociale mønstre. Når det 

antages, at den sociale verden konstrueres gennem diskurser, så betyder det også, at verden kunne 

have set anderledes ud i dag, og de kan forandres over tid (Jørgensen et al, 1999, s. 14). 

  

Sammenhæng mellem viden og sociale processer 

Viden er en social kamp, hvor man kæmper om, hvad der er sandt og falsk gennem sociale 

processer (Ibid.).  

 

Sammenhæng mellem viden og social handling 

De handlinger, der anses som værende acceptable og uacceptable, afhænger af det verdensbillede, 

man gennem sociale processer er blevet enige om. Eksempelvis kan man se på homoseksualitet. 

Dette er i Danmark bredt accepteret som værende legitimt, mens det tidligere har været anset som 

en unaturlig livsstil. Accepten af homoseksualitet er en holdningsændring, der bunder i en ændring 

af den diskursive praksis. Valgte man derfor at gå igennem tekster i forskellige tidsperioder ville 

ændringen af den diskursive praksis komme til udtryk. 

 

Trods disse fælles grundlæggende antagelser om verden, adskiller de tre tilgange sig alligevel på 

den rolle diskursen spiller i forhold til at konstruere verden samt på deres analytiske fokus. Den 

kritiske diskursanalyse skelner mellem diskursiv praksis og anden social praksis, hvorimod man i 

den diskursteoretiske tilgang ikke skelner mellem diskursive og ikke-diskursive praksisser. Det vil 

f.eks. sige, at man i den diskursteoretiske tilgang opfatter økonomi som en form for diskurs, hvor 

diskurs inden for den kritiske diskursanalyse er reserveret til tekst, tale og andre semiologiske 

systemer. I diskursteorien findes der derfor ikke noget dialektisk samspil mellem diskurs og andre 

sociale praksisser, fordi diskursen konstituerer alt i vores verden. Diskurspsykologien er lidt 

sværere at placere, da den både hævder, at diskurs er fuldt ud konstituerende, men også at diskursen 

er indlejret i historiske og sociale praksisser (Ibid., s. 28-29).  

Den diskursteoretiske tilgang er lidt mere abstrakt, hvilket gør, at den ikke egner sig så godt til 

lingvistisk tekstanalyse. Både den kritiske diskursanalyse og diskurspsykologien er velegnet til 

tekstanalyse, men de adskiller sig på det punkt, at diskurspsykologien interesserer sig mere for 
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hverdagsinteraktioner – altså er den velegnet til at analysere interaktion på et meget detaljeret 

niveau. Fokus er derfor på, hvordan tekst og tale orienteres mod social handling. Den kritiske 

diskursanalyse arbejder både med det lingvistiske, men også med teksternes forbindelser til den 

sociale kontekst, som de er indlejret i (Jørgensen et al, 1999, s. 30-31). 

Begrundelsen for valget af Faircloughs kritiske diskursanalyse ligger i, at vi mener det er 

nødvendigt at se på, hvordan diskursen har påvirket den sociale praksis og omvendt. Derfor er 

denne tilgang bedre til dette formål. Derudover skal der tillægges, at den kritiske diskursanalyse er 

lettere at arbejde med, da der foreligger en konkret og håndgribelig metode til at analysere diskurs. 

Analysen baserer sig i øvrigt på sprogbrug, hvilket er en fordel for os, når vi skal analysere debatten 

om tandlægekæder. I det efterfølgende vil Faircloughs tre-dimensionelle model blive beskrevet. 

 

9.2. Faircloughs tre-dimensionelle model 
I sin beskrivelse af diskurs trækker Fairclough på Hallidays flerfunktionelle tilgang til sprog. 

Fairclough skriver, at diskurs har effekter på tre områder. Det første er, at diskurs bidrager til at 

skabe sociale identiteter. Dernæst har diskurs en relationel funktion, og til sidst bidrager diskurs til 

at konstruere videns- og betydningssystemer. Samlet bidrager disse tre effekter til de tre 

sprogfunktioner, der interagerer i al diskurs, og dem kalder Fairclough for sprogets 

”identitetsfunktion”, ”relationsfunktion” og ”ideationelle funktion” (Fairclough, 2008, s. 18). 

Fairclough mener, at man skal fokusere på to dimensioner, når man analyserer diskurs. Det ene er 

den kommunikative begivenhed, hvilket er det konkrete tilfælde af sprogbrug. Dette kunne være en 

avisartikel, et interview, et radioindslag, en tale osv. Det andet er den diskursive orden, som er 

summen af de diskurstyper, der bruges inden for en social institution eller et socialt domæne.  

Enhver kommunikativ begivenhed har tre dimensioner. Fairclough har udviklet en model, der 

illustrerer de tre dimensioner: tekst, diskursiv praksis og social praksis. I en diskursanalyse af en 

kommunikativ begivenhed skal alle tre dimensioner inddrages (Jørgensen et al, 1999, s. 79-80.  
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Figur 6: Faircloughs tre-dimensionelle model (Egen tilvirkning med inspiration i Fairclough, 2008, s. 29): 

 

Først er det relevant at beskrive sammenhængen mellem de tre dimensioner i modellen, og derefter 

vil de tre dimensioner blive behandlet i detaljer, samt hvordan de anvendes i analytisk 

sammenhæng. 

 

Sammenhængen mellem de tre dimensioner 

Som det fremgår af ovenstående model, så fungerer den diskursive praksis som bindeleddet mellem 

teksterne og den sociale praksis. Her skal det i øvrigt pointeres, at Fairclough anvender ”tekst” i 

Hallidays brede betydning, hvor tekst dækker over det mundtlige såvel som skriftlige sprog 

(Fairclough, 2008, s. 26). Teksterne bliver påvirket af den sociale praksis, men dette sker altså 

gennem en ændring af den diskursive praksis. Det er dermed kun gennem den diskursive praksis, 

som er måden hvorpå tekster konsumeres og produceres, at tekster kan påvirke og blive påvirket af 

den sociale praksis (Jørgensen et al, 1999, s. 82). For at forstå dette sammenspil, kan vi eksempelvis 

tænke på, hvordan ytringsfriheden i nogle lande er begrænset af regeringsmagter. Når regeringer 

ikke tillader, at de bliver kritiseret eller hånliggjort i medierne, så begrænser dette produktionen af 

nyheder. Derudover så påvirker det også, hvordan befolkningen tager imod nyheder. Der vil højst 

sandsynligt være en mistro overfor nyhederne blandt dele af befolkningen, da de er bevidste om, at 

nyhederne ikke nødvendigvis fremstiller diverse begivenheder sandfærdigt. I dette eksempel er den 

diskursive praksis i høj grad influeret af den sociale praksis i form af en begrænsning, hvilket 

resulterer i, at teksterne er præget deraf. Analyser af kommunikative begivenheder involverer da en 
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analyse af: 

- de diskurser og genrer, der trækkes på i produktionen og konsumptionen af tekster 

- teksternes lingvistiske opbygning 

- hvorvidt den diskursive praksis reproducerer eller udfordrer den eksisterende diskursorden, og i 

sidste ende hvilken indflydelse dette har på den sociale praksis.  

 

Diskursiv praksis 

Diskursiv praksis dækker som nævnt over en teksts produktions- og konsumptionsprocesser. I 

analysen af den diskursive praksis, er det bl.a. nødvendigt at afdække, hvilke diskurser tekster 

trækker på (interdiskursivitet), og hvordan teksterne trækker på tidligere tekster (intertekstualitet) 

(Jørgensen et al, 1999, ss. 93-94). 

Teksters produktion og fortolkning afhænger af den specifikke sociale kontekst. Derfor er det 

nødvendigt at undersøge konditionerne for produktion og fortolkning, da de kan give indblik i, 

hvilke underforståede regler og rutiner teksten har været underkastet. Dette kan også give forståelse 

for, hvilken baggrund producenten har for at italesætte teksten på én måde fremfor andre. 

Fortolkerens position har også indflydelse på, hvordan teksten konsumeres. Altså vil mennesker 

konsumere en tekst på flere forskellige måder. Distributionen af en tekst kan også være vidt 

forskellig, da distributører har forskellige forbrugsmønstre og egne rutiner til at reproducere eller 

transformere tekster. Dette kan derfor have en indflydelse på formen og det indhold, der formidles. 

Det er derfor relevant at undersøge, hvordan teksten gennem distributionen bliver reformuleret og 

transformeret (Fairclough, 2008, ss. 35-37). 

Interdiskursivitet dækker over, om der trækkes på forskellige diskurser inden for og på tværs af 

forskellige diskursordner. Det er gennem innovativ anvendelse af forskellige diskurser, at 

grænserne inden for og mellem diskursordner skifter. I modsætning hertil er konventionel 

anvendelse af diskurser en opretholdelse af den dominerende diskursorden, og dermed den 

herskende sociale orden. Måden hvorpå forskellige diskurser blandes bliver da et udtryk for den 

sociokulturelle forandring. Gennem en analyse af relationerne mellem de forskellige diskursordner 

kan man da blive klogere på diskursiv reproduktion og forandring (Jørgensen et al, s. 84).  

Udtrykket intertekstualitet dækker over, at alle tekster indeholder fragmenter af tidligere 

tekster. Enten eksplicit (manifest intertekstualitet) eller fusioneret ind i teksten. På den måde findes 

der derfor ikke unikke tekster, da alle ytringer på den ene eller anden måde er forbundet med 

ytringer i fortiden. Intertekstualitet kan da anvendes til at afdække en teksts historie, hvilket kan 
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give indsigt i historiens indvirkning på en tekst, men også tekstens indvirkning på historien 

(Fairclough, 2008, s. 42). 

To andre vigtige begreber i forhold til diskursiv praksis er udsagnskraft og kohærens. 

Udsagnskraft handler om, hvordan tekster benytter nogle forhold til at påvirke subjekter. Enten ved 

direkte brug af talehandlinger (give ordre, true, love m.m.) eller mere indirekte ved f.eks. at stille 

spørgsmål, der benyttes til at påvirke til det ønskede. Her understreger Fairclough, at konteksten er 

vigtig i forhold til at reducere udsagnskraftens ambivalens. Hvor i teksten en ytring er placeret, er 

en stærk indikator for dens udsagnskraft, og hvordan den skal fortolkes. Et spørgsmål, som stilles af 

en anklager til et vidne i en retsal, kan eksempelvis ofte fortolkes som en indirekte anklage mod 

den, der føres sag imod (Ibid., ss. 39-40.). 

Fairclough definerer en kohærent tekst som: ”en tekst, hvis konstituerende dele (sekvenser, 

sætninger) knyttes sammen på en meningsfuld måde, så teksten som helhed ’giver mening’.” (Ibid., 

s. 42). Kohærensbegrebet omfatter altså tekstens og fortolkerens mulighed for at skabe en fornuftig 

sammenhæng i teksten. Teksten vil derfor kun give mening hos dem, der i kraft af deres position, er 

i stand til at forstå de meningsfyldte relationer, der fremsættes i teksten.  

Fairclough mener, at en analyse af diskursiv praksis bør indeholde en mikroanalyse og en 

makroanalyse. I mikroanalysen er målet at afdække, hvordan tekster bliver produceret og fortolket. 

Makroanalysens formål er at afdække, hvilke diskursordner der trækkes på, og om disse bidrager til 

en reproduktion eller forandring. Det er gennem de to analysers sammenhæng, at den diskursive 

praksis kan fungere som et led mellem tekstdimensionen og social praksis dimensionen. Det er den 

sociale praksis, der determinerer makroprocesserne, mens det er mikroprocesserne, der støber 

teksterne (Ibid., s. 45). 

 

Tekst 

En detaljeret analyse af en teksts egenskaber kan give indsigt i, hvordan diskurser iværksættes 

tekstuelt, hvilket kan anvendes til at danne og understøtte fortolkninger af en tekst. I Faircloughs 

analysemodel beskriver han en række begreber, der kan anvendes til tekstanalyse. Disse vil blive 

gennemgået i det følgende afsnit. 

Ordforråd beskæftiger sig med de ord, der anvendes i en tekst, og hvordan nogle ord anvendes 

til at benævne personer, begreber, handlinger m.m. fremfor andre alternativer. Ifølge Fairclough er 

ordvalg vigtigt fordi, at de giver indsigt i den proces, hvormed vi tildeler betydning til verden 

(Fairclough, 2008, s. 33).  
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Ords betydning er ligeledes et vigtigt begreb, da ord kan have flere potentielle betydninger. 

Den betydning, der tillægges et ord, afhænger af den sociale praksis. Ligeledes vil fortolkningen af 

de anvendte ord i en tekst være påvirket af sociale og kulturelle processer (Fairclough, 2008, s. 34). 

Kohæsion handler om, hvordan delsætninger sættes sammen i sætninger, og hvordan disse 

sættes sammen til større tekstrukturer. Disse strukturer kan give indblik i den rationalitet, som 

teksten skaber. Særligt de argumentative tekststrukturer. Bruges der f.eks. kausale sammenhænge 

(hvis a så b) eller tidssammenhænge (når a, så b) osv. Kohæsionen skifter efter diskurstype, og 

derfor er det interessant at udforske disse variationer som bevis for forskellige rationalitetsmåder og 

skift i rationalitetsmåder, når diskurspraksisser skifter (Ibid.).  

Tekst truktur handler om tekstens ”arkitektur”. Eksempelvis om det er et interview, monolog, 

avisartikel osv. (Ibid., ss. 34-35). 

Når man arbejder med transitivitet, så er man interesseret i at undersøge, hvordan begivenheder 

kobles sammen med subjekter, og hvilke konsekvenser de forskellige fremstillingsformer kan have 

(Jørgensen et al, 1999, s. 82). F.eks. er følgende sætning fremstillet passivt: ”3 patienter blev 

fejlbehandlet på én uge”. Der er ingen agenter, der holdes til ansvar. Havde sætningen til gengæld 

set ud som følgende: ”Tandlæge Martin Johansen fejlbehandlede 3 patienter på én uge”, så er der 

bevidst valgt at holde tandlægen til ansvar.  

Analyse af modalitet går på, at man undersøger talerens grad af tilslutning til en sætning. De to 

sætninger: ”jeg synes det er lodret forkert” og ”det er måske ikke helt rigtigt” illustrerer to meget 

forskellige tilknytninger positioner, man kan indtage til et givent emne. Modaliteten, der anvendes, 

får stor betydning for diskursens konstruktion af sociale relationer og af videns- og 

betydningssystemer (Ibid., s. 96)   

 

Social praksis 

Når teksten og den diskursive praksis skal placeres i forhold til den sociale praksis, de er en del af, 

så er det nødvendigt at kigge på to aspekter (Ibid., s. 98): Relationerne mellem den diskursive 

praksis og den diskursorden, den indgår i. Her ser man på det netværk af diskurser, som den 

diskursive praksis indgår i, og om den diskursive praksis reproducerer den diskursive orden, og 

dermed bidrager til at opretholde status quo i den sociale praksis, eller om den diskursive praksis 

forandrer den diskursive orden, og skaber social forandring. 

Herudover trækker Fairclough på Gramscis og Althusser i sin analyse af den sociale praksis, 

når han diskuterer diskurs i relation til begreberne; ideologi og hegemoni (Ibid., s. 45). 
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Ideologi er tegngivning og konstruktioner af virkeligheden (Jørgensen et al, 1999, s. 46). Disse 

konstruktioner er bygget ind i forskellige dimensioner af formerne/betydningerne af diskursive 

praksisser, og medvirker til produktionen, reproduktionen og forandringen af dominansrelationer. 

En ideologi, som er indlejret i en diskursiv praksis, er mest "effektiv", når den bliver naturliggjort 

og opnår status som "common sense". Ideologier skabes i samfundet på baggrund af 

dominansrelationer. Diskurser kan være mere eller mindre ideologiske, og de ideologiske diskurser 

er dem, der bidrager til at opretholde eller transformere magtrelationerne. Fairclough tager afstand 

fra den del af Althusser, der betragter individer som totalt konstitueret af ideologiske processer, der 

underkender folks handlingsmuligheder. 

Fairclough trækker på Gramscis anvendelse af hegemonibegrebet, og definerer hegemoni som: 

”lederskab og dominans inden for økonomiske, politiske, kulturelle og ideologiske domæner i 

samfundet” (Ibid., s. 52). Forsøget på at opnå hegemoni kaldes en hegemonisk kamp, og denne 

kamp beskriver Fairclough som følgende: ”Hegemoni handler om at skabe alliancer og integrere, 

mere end bare dominere, underordnede klasser, gennem indrømmelser eller gennem ideologiske 

midler, for at vinde samtykke.” (Ibid.). Diskursordner kan anskues som det diskursive element i den 

hegemoniske kamp, der hele tiden eksisterer i en ustabil ligevægtstilstand. Den diskursive praksis 

bidrager som nævnt til at reproducere eller transformere de eksisterende diskursordner, men denne 

ændring får herigennem også indflydelse på de eksisterende sociale relationer og magtrelationer 

(Jørgensen et al, 1999, s. 54). Hegemonibegrebet forsyner os altså med en måde at analysere, 

hvordan diskursiv praksis indgår i en større social praksis, hvor magtrelationer indgår.    

 

 

Den kritiske diskursanalyses begrænsning 

Et kritisk punkt ved diskursanalysen er som nævnt, at den ikke er tilstrækkelig til at analysere den 

bredere sociale praksis. Dette skyldes, at social praksis både indeholder diskursive og ikke-

diskursive elementer. Diskursanalysens styrke er at kortlægge relationen mellem sprogbrug og 

social praksis, og dermed kortlægge hvordan kommunikative begivenheder medvirker til at 

opretholde eller udfordre diskursordnen (Ibid., s. 82-83). Derfor har vi valgt at supplere 

diskursanalysen med en anden teori, og til dette formål har vi valgt at anvende teori om legitimitet. 

 

Forskerens rolle 

Når man arbejder ud fra et socialkonstruktivistisk udgangspunkt accepterer man, at der ikke findes 
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én objektiv sandhed, men mange forskellige. Derfor er det nødvendigt at sætte ord på nogle kritiske 

elementer ved at foretage en diskursanalyse, som er vigtige at have med i sine overvejelser.  

Diskursanalytikerens formål er ikke at finde ud af, hvilke holdninger og meninger der er 

rigtige, men derimod at undersøge de mønstre, der er i de tekster, man analyserer, og hvilke 

konsekvenser de diskursive fremstillinger af virkeligheden får i et større socialt perspektiv 

(Jørgensen et al, 1999, s. 31).  Det kan giver en udfordring i forhold til at undersøge diskurser, man 

som analytiker selv er tæt på, og har en holdning til. Når vi analyserer tekster, og vælger at 

fremhæve nogle elementer og tildele dem vores fortolkninger, så gør vi det hele tiden med 

udgangspunkt i vores position i forhold til teksterne. Den position vil hele tiden være med til at 

bestemme, hvad vi kan se, og hvilke resultater vi fremlægger. Derfor skal man passe på, at ens egne 

vurderinger ikke overskygger analysen, selv om dette er umuligt at opnå i praksis. Når man 

accepterer den socialkonstruktivistiske præmis, om at verden er socialt konstrueret, så accepterer 

man samtidig, at ens egen repræsentation af verden ikke kan være bedre end andre mulige 

repræsentationer (Ibid.). I forhold til det sandhedsbegreb vi arbejder med i dette speciale, så kan vi 

alligevel legitimere de fortolkninger og konklusioner vi ender med at drage, hvis de på en 

modsigelsesfri måde hænger sammen med det system af udsagn, vi konkluderer på baggrund af. 

 

9.3. Narrativ teori  
Til dette speciale, er det fundet anvendeligt, at anlægge et narrativt perspektiv på problemstillingen, 

for at identificere de narrativer, som florerer i forskellige tandlægeorganisationer. Hertil bidrager en 

narrativ praksis til at udpensle de diskurser, som er med til at præge de fortællinger(narrativer), der 

måtte komme til udtryk i vores undersøgelse.  

Den narrative tilgang, som er anlagt i dette speciale er inspireret af Michala Schnoors anskuelse 

på en sådan tilgang. ”... en af de grundlæggende antagelser i narrativ praksis (er), at vi som 

mennesker er meningsskabende væsener, der strukturerer vores oplevelser og erfaringer inden for 

rammerne af fortællinger.” (Schnoor, 2012, s. 26).  Dette betyder, at vi kæder erfaringer sammen 

på en særlig måde over tid i overensstemmelse med et plot. Dette plot trives i hverdagens 

interaktioner med hinanden, eller også forkastes det for at give plads til andre plot. Dette plot 

karakteriseres som den dominerende fortælling, da denne overskygger de resterende fortællinger.  

Til trods for denne dominerende fortælling kan man i organisationer opleve, at der hersker flere 

plot, som kan komplimentere- eller modsige hinanden. Et af de interessante elementer bliver i 

denne sammenhæng, at begreber som selektiv perception og selektiv hukommelse spiller en stor 
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indflydelse på opretholdelsen og konsekvenserne af sådanne plot. Dette fordi selektiv perception: 

”... retter vores opmærksomhed mod det, der bekræfter vores fortællinger og væk fra det, der ikke 

passer ind i plottet.” (Schnoor, 2012, s. 27). Hertil bidrager selektiv hukommelse ved at; ”...vi 

husker lettere det, som passer med vores historier, og glemmer hurtigt det, som ikke passer ind i 

plottet.” (ibid.). Derved kan store dele af de erfaringer, som vi løbende gør os i vores hverdag, gå 

tabt og derfor ikke komme med i historien. I stedet skubbes disse i baggrunden eller glemmes helt, 

for at gøre plads til de erfaringer, som bekræfter plottet. Dette støttes op af Jerome Bruner, som 

siger at: ”... de begivenheder og hændelser, der ikke historiegøres og tillægges mening i 

sammenhæng med andre erfaringer, ikke kan fastholdes i hukommelsen.” (Ibid., s. 28). Dette kan 

udfordres af andre, ved at de italesætter, hvad de har set og oplevet og herved forsøger at udvide 

den dominerende fortælling. Et væsentligt element er yderligere, at disse forskellige begivenheder, 

som opfattes af nogle, godt kan lægge sig uden om plottet. Det ses i figur 1 (ibid., s. 28), hvor der 

rundt om plottet er angivet flere andre begivenheder, som ikke stemmer overens med plottet for den 

dominerende fortælling. Netop disse kan italesættes, for at gøre dem til en del af plottet.  

Der skelnes inden for den narrative praksis mellem "Levede historier" og "fortalte historier". 

"Levede historier" er de historier, der forekommer som koordinerede handlinger, der foretages af 

ledere og medarbejdere hver dag, alt imens de "fortalte historier" er de fortællinger, der bruges af 

organisationsmedlemmerne for at skabe mening i hverdagens oplevede begivenheder. (ibid., s. 30). 

Af disse to betegnelser vil dette speciale have fokus på de ”fortalte historier”, da disse er fordrende 

for det analytiske arbejde, som foreligger. Dette er forårsaget af metodevalget. Da vi ikke går ind i 

en konkret virksomhed, men i stedet fokuserer på branchen, og derfor har lavet interview med flere 

tandlæger fra forskellige praksisser, er deres fortalte historier fundet vigtige, da disse kan beskrive 

hvordan de skaber mening i de begivenheder, som de oplever i deres hverdag.  

Identitet skabes i det narrative indenfor de rammer af historier og fortællinger, som er 

tilgængelige og som anvendes i den indbyrdes kommunikation. (Ibid., s. 36) Dertil er fortællinger 

konstant genstand for social vurdering. Derved skaber en god historie forventninger om handlinger, 

der understøtter netop denne historie (ibid, s. 37).  

Indenfor det narrative perspektiv forstås organisationer tillige som et landskab af diskurser og 

fortællinger, der konstant er i social forhandling om deres hierarkiske placering (ibid, s. 42). 

Herigennem bliver magt også centralt for den narrative praksis, men ikke blot på den traditionelle 

måde, som vi normalt anskuer magt på. Man interesserer sig her mere for de "moderne 

magtfaktorer" (Foucault, 1975, 1978, 1983; i Schnoor, 2012, s. 43). Magt anses som et relationelt 
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fænomen, som er forbundet med de sociale relationer i organisationen. Dette sker igennem de 

dominerende diskurser og fortællinger, som sætter rammen for, hvad der kan gøres, siges og menes 

i en organisation. Hertil fordrer denne i ligeså høj grad for, hvad der ikke kan gøres, siges eller 

menes. Dertil pålægges samtidig, at givne positioner har større eller mindre indflydelse, hvorfor 

gyldigheden af nogle stemmer ligeså er højere end andre. Derfor, når der tales om magt inden for 

den narrative praksis, kan den forstås som organisationsmedlemmernes mulighed for at definere 

virkeligheden og være med til at bestemme, hvad der er sand og gyldig viden (Schnoor, 2012, s. 

44). Denne moderne magt fungerer således, at det inddrager folk på en sådan vis, at de er nødt til at 

overvåge, vurdere og kontrollere, hvordan de agerer i forhold til de kulturelt skabte normer. Derved 

bliver disse kulturelt skabte normer internaliseret. 

Væsentligt for den narrative tilgang er det også, at fortællingerne "... former den måde, hvorpå 

vi ser os selv, andre og verden omkring os, og skaber dermed fundamentet for vores handlinger." 

(ibid., s. 22). Herved lever vi også vores liv igennem vores fortællinger (ibid., s.23). Altså fortæller 

historierne ikke blot om vores liv – vi lever også vores liv gennem disse historier.  

 

9.4. Rekruttering  
Til besvarelsen af analysespørgsmål 2 er John Wanous’ (1992) teori om rekruttering fundet 

anvendelig. Årsagen hertil er, at narrativerne om tandlægekæder blandt nyuddannede tandlæger kan 

påvirke tandlægekædernes muligheder for at tiltrække og fastholde tandlæger.  

Wanous mener som udgangspunkt, at rekruttering handler om at krydse grænsen mellem det at 

være udenfor en organisation og så at være inde i den. Derved går hans virke ud på at identificere 

de faktorer, som ligger til baggrund for denne bevægelse. Derfor har han identificeret 4 faser i en 

rekrutteringsproces, som ved hvert trin beskæftiger sig med såvel den nytilkomne, som den 

ansættende virksomhed (Wanous, 1992, s. 86-87). 

 

Fase 1 kaldes: Recruitment: The process of mutual attraction. 

Denne proces indebærer for ansøger at finde kilder til jobannoncer og vurdere den information, der 

er tilgængelig om de søgende virksomheder. For virksomhedens side af handler det om at finde en 

effektiv måde at søge kandidater og dernæst tiltrække dem ved enten at ’sælge’ virksomheden eller 

være realistisk anlagt.  

 

Fase 2 kaldes: Selection: The process of mutual choice. 
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I denne fase skal ansøger håndtere jobinterviewet og andre rekrutteringsmæssige metoder, som den 

pågældende virksomhed anvender. Vælge om man ønsker dette eller et andet job. Virksomheden 

skal her vurdere kandidaternes mulighed for fremtidig succes og fastholdelse.  

 

Fase 3 kaldes: Orientation: The process of initial adjustment.  

Den nye medarbejder skal lære at håndtere det stress der opstår, når man træder ind i en ny 

organisation. Virksomheden skal håndtere følelsesmæssige og informative behov hos den 

nytilkomne.  

 

Fase 4 kaldes: Socialization: The process of mutual adjustment.  

Her skal den nye medarbejder lære at tilpasse sig til den nye arbejdsgruppe og kulturen på 

arbejdspladsen. Samtidig skal man lære, hvornår man har succes i den nye organisation.  

Virksomheden kan her influere den nyligt tilkomne med forskellige taktikker og psykologiske greb 

i forhold til overtalelse.  

 

Netop i denne entry fase omtaler Wanous 4 konflikter, der opstår i spændet imellem individet og 

organisationens valg, som bunder i de ovenstående faser (Wanous, 1992, s. 96): 

Type 1 forekommer imellem individet og organisationen, da individet har brug for fuldkommen 

information omkring organisationen, og denne information skal være sandfærdig. Uden denne 

information, kan individet ikke træffe et fornuftigt valg – i dette tilfælde er matchet imellem individ 

og organisation af vital karakter. Konflikten opstår fordi organisationer, i deres stræben efter at 

tiltrække kandidater oftest kun giver positive informationer, og ikke nødvendigvis præcise af 

slagsen.  

Type 2 udspiller sig også imellem individ og organisation, og er meget lig type 1, dog er 

forskellen, at denne tager udgangspunkt i individets manglende overlevering af korrekt information 

om egne mangler. Årsagen er den samme som organisationens: Man vil gerne virke attraktiv 

overfor de søgende virksomheder, så man kan få flere valgmuligheder, når der skal vælges imellem 

jobs. De fortæller oftest om deres drømmejob, som ligger sig tæt op af, hvad virksomheden kan 

tilbyde, og ikke nødvendigvis om deres egne ønsker.  

Type 3 og 4 er interne for henholdsvis organisationen og individet; den 3. skaber et bias for 

organisationen, når den skal vælge en kandidat på grund af deres ønske om at tiltrække individer – 

når de kun har overleveret positive informationer, så passer ansøgernes profil måske ikke med 
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virksomhedens klima og personens specifikke job ønsker – som vi skal se nærmere på i Wanous’ 

Matching model om lidt. Den 4. sætter måske individet i en dårlig position, da de har profileret sig 

for positivt, og derfor måske bliver tilbudt et job, som de ikke er egnede til. (Wanous, 1992, ss. 22-

23) 

Dette leder til den føromtalte Matching model, som Wanous har sammensat. Denne har en 

todelt opdeling, hvori den øverste halvdel beskæftiger sig med følgende: ”… the capabilities of an 

individual are matched to the organization’s job requirements” (Ibid., s. 7). Dette gør man for at 

sikre job performance. Netop job performance er så fordrende for, om man vedholdes, forfremmes 

eller fyres af virksomheden. Dette fokus på performance kan forklares med virksomhedens og 

individets (måske) overdrevne brug af positive information om sig selv. Hvis man ikke kan 

performe, er der stor sandsynlighed for, at man bliver fyret. I modsætning til den øverste del, så går 

man lidt dybere til værks i den nederste del; hér går man efter et anderledes match, som beskrives 

således: ”… matching process.. between the specifically wanted job outcomes of human beings and 

the capacity of organizational climates to reinforce those wants” (Ibid., s. 8). I dette match imellem 

individ og virksomhed fokuseres der mere specifikt på matchet imellem individets ’specific job 

wants’ og virksomhedens ’climates’, som skal komplimentere individets job wants. Disse job wants 

er et resultatet af individets ’basic needs’, som afdækket indenfor ERG modellen. ERG står 

henholdsvis for ’Existance Needs’, ’Relatedness Needs’ og ’Growth Needs’ og sammenføres med 

Maslows behovspyramide ved at Existance omhandler de nederste behov; det fysiske behov og 

tryghedsbehovet. Relatedness kommer til udtryk som det sociale behov, imens Growth omhandler 

de to øverste behov; Ego og selvrealisering. Disse skal gerne stemme overens med virksomhedens 

kultur, som derefter kommer til udtryk i forskellige klimaer i virksomheden. For at der skal være et 

match mellem individets job wants og organisationens klima, skal klimaet understøtte og forstærke 

individets job wants (Ibid., ss. 8-11). Wanous’ studier viser, at et sådan match er fordrende for 

organizational commitment, som kan få individet til at blive i virksomheden, hvis matchet er der. 

Modsat kan det få individet til at forlade virksomheden frivilligt, hvis det ikke er der.  

Wanous bringer herefter et blik på selve rekrutteringsprocessen, som skal være med til at sørge 

for, at et sådan match i den nederste del af matching modellen bliver mere sandsynlig. Dette ved at 

introducere dét, han kalder realistic recruitment. Denne står i kontrast til traditional recruitment, 

hvor man ’sælger’ organisationen til udefrakommende. Dette betyder, at man ser på de positive ting 

fremfor de negative, og samtidig har en tendens til at overvurdere de positive elementer i 

virksomheden (Ibid., s. 41). Derved forsøger man ved traditionel rekruttering at tiltrække så mange 
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kandidater som muligt, hvorved man som rekrutterende virksomhed selv står med magten til at 

vælge, hvem man ønsker i virksomheden. På den anden side kan der opstå de tidligere nævnte 

udfordringer ved denne tilgang. Derfor bringes realistisk rekruttering ind i billedet. Hér forsøger 

man i stedet at bringe et realistisk billede til de udefrakommende, så de kan træffe et mere oplyst 

valg, når de ansøger. Herved forsøger man at finde kandidater, som kan se sig selv arbejde i den 

virksomhed, man bestrider. Ved at beskrive virksomheden som den er, er chancerne for, at man kan 

matche individet med virksomhedens klimaer større, og derfor er der mulighed for, at de 

nytilkomne bliver længere i virksomheden.  

Et af de greb, man kan bruge, når man benytter sig af realistisk rekruttering er ‘vaccination’. 

Ideen med at ‘vaccinere’ nytilkomne, før de indtræder i virksomheden er, at man får sænket deres 

forventninger. Et af de helt store problemer med at bibeholde medarbejdere fra et rekrutterings 

synspunkt er, at for høje forventninger, leder til skuffelse og dette kan i sidste ende lede til tidlig 

afgang fra virksomheden. Dette er især et problem indenfor traditionel rekruttering. Dette kan man 

imødekomme ved at ’vaccinere’, da man giver de nye en ’dosis’ af realiteterne i virksomheden. 

Altså giver man dem konkret information, som måske ikke er flatterende, men er reelt i forhold til 

virksomheden. Ved at have gjort dette, vil forventninger sænkes, og de nye vil have et mere 

realistisk billede af den organisation, som de ønsker at tilgå – såfremt de stadig ønsker dette. 

Hermed forsøger man at matche individet med virksomheden ved at lade beslutningen om at vælge 

virksomheden til, være deres på et oplyst grundlag, og derfor formodes det, at individet vælger den 

virksomhed, som passer bedst til vedkommendes job wants.  
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Figur 7: Matching Individual and Organization (Wanous, 1992, s. 88) 

 

9.5. Legitimitet 
Til besvarelsen af analysespørgsmål 3 er teorier om legitimitet blevet valgt, for at kunne anskue 

kædernes krav på legitimitet indenfor en branche, som har været præget af konservative kræfter 

igennem en længere årrække.  

Legitimitet fungerer som en virksomheds ”license to operate” (Schultz, 2014, s. 93), hvorved 

forståelsen er, at en virksomheds berettigelse til eksistens ikke blot kan findes i dennes ønske om 

effektivitet (Kjær, 2000, 177). Baggrunden for dette skal findes i de sidste årtiers udvikling indenfor 

organisationsteorien, hvor præmissen tidligere har haft et fokus på virksomheden og dennes 

profitabilitet, som Milton Friedmann, Nobelpristager og økonom, konstaterede i 1970: ”The Social 

responsibility of Business is to increase Its Profits” (Schultz, 2014, s. 92). Hermed ville 

virksomhederne betale tilbage til samfundet alene ved at skabe vækst og arbejdspladser. En præmis 

som ikke længere synes at være fyldestgørende. I dag ses virksomhederne som aktører, der skal 

give tilbage på flere parametre og som samtidig skal varetage langt flere stakeholderes interesser. 

Dette beskriver Christensen ved, at der nu er et spændingsfelt mellem virksomhedens interesser og 

omverdens legitimering af organisationens virke (Christensen, 2010, s. 176). På den måde er 
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virksomhedens omdømme og legitimitet rykket fra at være bestemt af de få, vigtige stakeholdere, til 

at inkludere et bredere samfundsmæssigt perspektiv. For at vende tilbage til Kresten Schultzs 

vending om ”license to operate”, så er denne berettigelse til eksistens nu til debat blandt 

stakeholdere, som kan inkludere politikere, interesseorganisationer, brancheorganisationer, 

medarbejdere, kunder og ikke mindst medierne. Som følge af denne udvikling er kravene til 

virksomhederne i dag blevet skærpet. Det er ikke længere nok, at man holder sig indenfor den 

lovgivning, som man er omfattet af. Legalitet er til stadighed et yderst vigtigt parameter, men i dag 

kan man agere nok så legalt man vil, hvis man ikke formår at fremstå som legitim, så har man 

formentlig ikke en holdbar forretning. Af samme årsag beskriver Christensen, hvordan legitimitet 

altid vil stå over for legalitet, da legitimitet vurderes af virksomhedens stakeholdere ud fra deres 

normative holdning om virksomheden og dens ageren (Christensen, 2010, s. 185).  

Som det er beskrevet ovenfor, er legitimitet et udtryk for en virksomheds stakeholderes 

holdninger omkring virksomheden. For at kunne arbejde med disse holdninger, er det væsentligt at 

anskue disse stakeholdere, og hvordan man kan forsøge at påvirke disse. Her har Christensen 

opstillet 3 paradigmer, indenfor hvilke en virksomhed kan vælge at agere (Ibid., s. 180).  

Paradigme 1 kaldes stakeholder reaktion, hvilket beskriver relationerne som et nødvendigt 

onde, hvor man ser sig selv som værende i en selvstændig lomme i samfundet, som man derfor 

ellers reagerer defensivt overfor. Ofte kommer man, hvis man opererer indenfor paradigme 1, først 

ud af sit skjul, hvis man eksempelvis hænges urimeligt ud i medierne. Fordelene ved denne tilgang 

er, at den ikke optager ret mange ressourcer og megen tid. Den passer derfor godt til mindre og 

mellemstore virksomheder, der vægter kommercielle relationer højt.  

Paradigme 2 kaldes stakeholder relation. Indenfor dette paradigme – i modsætning til 

paradigme 1 – udvikler man løbende relationen til de udadgående stakeholdere, som man selv har 

en interesse i og kan ”styre”. Man tilpasser sin relation og strategi løbende til dét, der foregår i 

omverdenen. Samtidig tilpasser og forsvarer man sig imod indadgående relationer. Fordelene er hér, 

at virksomheden og derigennem ledelsen har styr på egne interesser og relationer. Der lægges pres 

på i forhold til egne interesser. Man tænker ikke ret meget i alliancer, bredere politiske dagsordener 

og samspil mellem stakeholdere. Ulempen er her, at den lokale påvirkning ikke er nok, når 

virksomheden går hen og bliver global og politisk. For stort fokus på egne interesser kan fungere 

som en boomerang.  

Paradigme 3 kaldes stakeholderinvolvering. Hér er relationsarbejdet en integreret del af 

forretningsstrategien. Man skal hele tiden forholde sig til sine relationer og forhandle fælles 
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løsninger med disse parter. Man tilrettelægger sine handlinger, så de er til fælles fordel for de 

involverede. Det kan derfor kaldes governance fremfor management. Fordelene herved er dels 

risikominimering. Det er svært at komme ud for en reel krise, når ens handlinger er afstemt med 

sine stakeholdere. Samtidig vil man have lettere ved at ekspandere, grundet de relationer man kan 

have opbygget indenfor blandt andet politiske kredse. Ulempen er, at virksomheden kan opleve et 

tab af kontrol grundet stakeholdernes spillerum og indflydelse.  

Hertil besværliggøres ovenstående arbejde ved, at legitimitet i sig selv er refleksivt. Der er 

ingen åbenlys opskrift på, hvordan man bliver legitim, da denne skabes i dialog internt og i mellem 

stakeholdere. Vurderingen ligger som bekendt hos dem. (Christensen, 2010, s. 186).  

 

Man kan også som virksomhed vælge at indgå i dét Christensen kalder ”Den uformelle kreds” 

(Ibid., s. 188). Denne kreds skal forstås som et ’dagsordensforum’, hvor forskellige stakeholdere 

såsom politikere, eksperter, erhvervsledere og medier sætter diskursen og igennem forskellige fora 

kastes ideer og lignende op i luften. Der træffes ingen beslutninger i et sådant ’dagsordensforum’, 

men man kan hér være med til at fordre for og forme nødvendigheden for og legitimiteten af noget. 

Disse fora kan fordre for en legitimitet, som kan betyde, at de måske vigtigste beslutningstagere er 

nødt til at agere; politikerne. Dette foregår i så fald i ”Den formelle kreds”. Men som Christensen 

beskriver det, så er der: ”i praksis tætte koblinger og masser af udvekslinger mellem den uformelle 

dagsordensmagt og den formelle beslutningsmagt.” (Ibid., s. 192). På den måde udspiller der sig en 

samfundsmæssig kamp først i de uformelle kredse, som så påvirker den formelle kreds. Derfor 

bliver dette en kamp om diskursen, som fordrer for legitimiteten, hvorfor samspillet mellem de to 

kredse fungerer som nøglen til indflydelse.  

Indtil videre har teoriafsnittet om legitimitet bragt os rundt i teorier og teoretiske tanker, som 

har ophav i kommunikationsteoriens virke. Dette stemmer overens med de i øvrigt valgte teorier 

omkring narrative og diskursive tendenser, som vil blive behandlet. Disse kan håndteres både ud fra 

et samfundsmæssigt- og organisatorisk ståsted. De har selvsagt et overhængende fokus på 

kommunikation, som her bruges som et middel til at påvirke meningsdannelse og diskursen 

omkring branchen og kædernes virke. I det følgende afsnit vil der redegøres for en anden tilgang til 

legitimitet, og hvordan denne også er med til at påvirke virksomhedens strategi.  

 

Peter Kjær (2000) går også imod Friedmanns anskuelse om, at virksomheder blot leverer tilbage til 

samfundet ved at optimere deres profit. Han mener, at der er forskellige pres, som påvirker 
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virksomhederne i deres måde at ’strategize’ på, hvorfor effektivitet ikke længere er den bærende 

parameter i virksomhedens overvejelse. En af årsagerne til dette er det institutionelle pres, som 

omgivelserne pålægger nutidens virksomheder. Hér er noget legitimt, når det opfattes som gyldigt 

og acceptabelt i bestemte sammenhænge. Derfor handler legitimitet om de forventninger, der er til 

måden man beslutter og handler på samt de motiver, der ligger bag (Kjær, 2000, s. 177). Præmissen 

er, at strategiske beslutninger ikke nødvendigvis kan tvinges igennem uden en hensyntagen til, 

hvordan disse opfattes af de ansatte eller af omgivelserne. Man adlyder oftest ordrer, når de synes at 

være socialt acceptable og dermed legitime. Herved kan en leders magt eller mangel på samme, 

kobles op på vedkommendes evne til at fremstå legitim i sine beslutninger.  

Når dette strækker sig til en markedsbetingelse, er det fordi, at virksomheden ikke kan 

’strategize’ frit, da den befinder sig i en social sammenhæng, der betragter og bedømmer dennes 

adfærd udefra og ud fra forskellige sociale standarder. Disse forventninger kommer ofte til udtryk i 

form af værdier, som deles med forskellige interessenter. Disse sætter rammen for, hvad 

medlemmerne af en gruppe eller samfundet er fælles om. (Ibid., s.178).  

De sociale forventninger og værdier kan inddele roller, som spilles imens man forsøger at opnå 

sine mål. En rolle anses for at være summen af de andres forventninger til os. Netop i disse roller er 

legitimitetsudfordringerne tydelige. Som virksomhed ved man næsten, hvordan man bør handle, 

fordi der er nogle stærke indgroede forventninger til, hvordan den rigtige måde at strategize på er i 

en given branche. Derfor bliver disse indgroede forventninger til en form for spilleregler, som 

virksomheden er blevet en del af på baggrund af de institutionelle pres.  

De institutioner, som virksomhederne indgår i, er sociale strukturer, der påvirker adfærd. Kjær 

beskriver 3 forskellige måder at forstå den påvirkning, som institutionelle strukturer kan have på 

den sociale adfærd; som regulative-, normative- og kognitive strukturer.  Hvert af disse perspektiver 

fremhæver noget væsentligt ved institutioner, men peger samtidig i forskellige retninger (Ibid., s. 

179).   

De regulative strukturer former adfærd gennem regler, ved at tvinge individer og grupper til at 

gøre nogle bestemte ting og afvige fra at gøre andre. Dermed fungerer de regulative strukturer som 

en ydre ramme, der samtidig sanktionerer dem, der ikke overholder denne. Om end man ikke selv 

anser dette for at påvirke legitimiteten, så vil det være fordelagtigt at ’følge reglerne’ og dermed 

agere på den rigtige side af legaliteten.  

De normative strukturer former adfærden ved at udstyre individer og grupper med fælles 

normer, for hvad der er god opførsel i forskellige sammenhænge. Dette ses indenfor professioner, 
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hvor man får nogle praktiske redskaber og derudover tilegnes nogle stærke værdier, som påvirker 

de beslutninger, der træffes i specifikke sammenhænge. Derved er det ikke noget ydre, men snarere 

noget uformelt som internaliseres af medlemmerne i bestemte fællesskab. Her er det ikke 

nødvendigvis truslen om en regulativ straf, men snarere frygten for ekskludering eller den dårlige 

samvittighed, der kunne opstå ved brud med de sociale normer, som leder til tilpasning.   

De kognitive strukturer er institutionernes formning af individer og gruppers viden. Adfærd 

formes ved bl.a. at udstyre individer med et fælles verdensbillede, der så bliver styrende for de valg, 

der træffes. Denne meningsramme fungerer som et billede af, hvordan verden hænger sammen, 

hvordan man påvirkes og kan påvirke verden. Disse skabes eksempelvis gennem uddannelse og 

medier. Herved kan man som gruppe komme til at se ens på trusler og muligheder i omverdenen, og 

netop denne fælles forestilling er det element, der får aktørerne til at tilpasse sig, da de ellers kan 

blive anset for at være ufornuftige eller uansvarlige (Kjær, 2000, ss. 197-182).  

Disse elementer kodes sammen med legitimitet på den måde, at man kun kan sikre et mere 

stabilt liv, hvis rutiner får institutionel karakter, og hvis disse opnår status som legitime måder at 

håndtere tingene på (Ibid., s. 184). Denne institutionaliseringsproces kan anses for at være en kamp 

mellem forskellige individer og grupper om at tegne eksempelvis branchen. Dette kan også forestå 

som en ubevidst proces, som over tid udvikler sig til en måde at opfatte tingene på. Ligeledes kan 

processen tage politisk karakter, hvor der sættes nye regler for virksomhederne. Derved kan 

institutionsdannelsen tage forskellige former og finde sted på forskellige niveauer. (Ibid.).   

Kjær beskriver ydermere hvordan beslutningsprocesserne i virksomhederne er blevet 

institutionaliseret, fordi de kommer til at afspejle de dominerende institutioner i virksomhedens 

omverden. Lovgivningskrav, professioners normer og bestemte verdensbilleder, der bl.a. formidles i 

pressen, er med til at påvirke, hvilken strategi der er ’fornuftig’ i den givne kontekst. For at vinde 

legitimitet og derved overleve, må virksomhederne optage de institutionelle normer i deres 

beslutningsprocesser (Ibid., s. 185).  

Det pointeres yderligere at sådanne institutionelle kræfter har haft en tendens til at fordre for 

isomorfisme frem for forskellighed. Virksomhederne kan ende med at ligne hinanden, netop fordi 

de forsøger at tilpasse sig de institutionelle pres – hvor effektivt det så end måtte være for den 

enkelte virksomhed. Men hvis denne tendens om isomorfisme ikke er effektiv for virksomhederne 

kan de forsøge at omgås dette igennem 3 former for strategizing; dekobling, meningsdannelse og 

institutionsdannelse (Ibid., s. 189-192).  

Dekobling karakteriseres som en måde, hvorpå en virksomhed kan have et skel mellem, hvad 
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man siger man gør, og dét man egentlig gør. Man kan eksempelvis opstille en ydre formel struktur, 

som signalerer, at man gør ét på legitim vis, imens man agerer på den måde, som er mest effektiv 

for virksomheden selv.  

Meningsdannelse er en mere proaktiv tilgang end dekobling, hvor man forsøger at påvirke 

institutionsdannelsen i omgivelserne, så der skabes et institutionelt miljø, der fordrer for et sæt 

spilleregler, som passer bedre til virksomhedens mål. Én måde at gøre dette på, kan være at forsøge 

at ændre på omgivelsernes opfattelse af et problem, og hvad der i forhold til dette er legitim adfærd.  

Institutionsdannelse er en alternativ fremgangsmåde, hvor man aktivt går ind og bearbejder en 

problemstilling, ved at være med til at løse den med forskellige interessenter. På denne måde kan 

man være med til at danne en mere ønskværdig institution for egen forretning.  

Kjær mener ikke, at man kan komme udenom institutionerne, men man kan forsøge at påvirke 

bestemte interessenter, for at forandre de institutionelle betingelser og derved forme institutionen 

igennem sin ’strategizing’. Dette kan som beskrevet forekomme ved, at man forsøger at ændre 

opfattelsen af, hvad der er legitimt eller ved at skabe alternative måder at regulere på (Kjær, 2000, 

ss. 189- 193). 

Disse forskellige blik på legitimitet vil finde sin anvendelse i analysespørgsmål 3 og 

diskussionsafsnittet, og kan dermed bidrage til forskellige vinkler og løsninger på det identificerede 

problemfelt.  
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10. Analyse 

10.1. Analyse af diskursen om tandlægekæder 
I det følgende vil vi foretage en kritisk diskursanalyse af fire udvalgte tekster med henblik på at 

karakterisere diskursen om tandlægekæder. Vi har valgt at strukturere den kritiske diskursanalyse 

anderledes, end man normalt ville gøre. Først vil elementerne ”Tekst” og Diskursiv Praksis” 

analyseres individuelt for de fire tekster. Efterfølgende analyseres det sidste element ”Social 

Praksis” med udgangspunkt i de foregående individuelle tekstanalyser, hvor vi vil forsøge at finde 

en mulig forklaring på forholdet mellem de diskursive praksisser og den sociale praksis, som de 

udvalgte tekster er en del af. Vi er bevidste om, at vi med valget af denne fremgangsmåde vil 

komme til at gentage den samme analyse fire gange for de fire tekster, men vi har alligevel valgt at 

strukturere vores kritiske diskursanalyse på denne måde, da det er vigtigt, at man får en indsigt i 

hver af de fire teksters grundlæggende lingvistiske opbygning og deres produktion, hvorefter en 

samlet analyse af den sociale praksis giver mening, da man her forsøger at finde ud af, om teksterne 

reproducerer den diskursive orden, og dermed bidrager til at opretholde status quo i den sociale 

praksis, eller om de forandrer den diskursive orden, og skaber social forandring. 

 

Baggrund for valg af tekster 

For at få et fyldestgørende og repræsentativt billede af de diskursive kræfter, som forsøger at vinde 

indpas som den dominerende diskurs, er det fundet nødvendigt at analysere 5 tekster. Disse tekster 

er nøje udvalgt på en sådan vis, at teksterne er nuancerede i deres udtryk. Dette har været vigtigt, da 

man som forsker kan være udsat for en confirmation bias, der trækker ens opmærksomhed og 

undersøgelse i en bestemt retning. Netop i den retning, der bekræfter de oplysninger, som man har. 

Derfor har vores hensigt været at læse en masse forskellige tekster for til sidst at kunne udvælge de 

5 analyserede tekster. Et væsentligt kriterium for denne udvælgelse og vores forudgående 

undersøgelse af et bredt materiale, har været at teksterne tidligst måtte være fra starten af 2016. 

Dette bunder i, at kædernes indtog først rigtigt er indtruffet inden for det seneste år. Til en 

konference som Tandlægeforeningen afholdte d. 30 marts, deltog vi, for at få yderligere indsigt i 

forskellige aktørers blik på kæderne og deres indtog i tandlægebranchen i Danmark. Her fortalte 

Susanne Kleist, medlem af hovedbestyrelsen ved Tandlægeforeningen, at der i januar 2016 ingen 

tandlægekæder var i Danmark. Dette har ændret sig markant siden, og af denne årsag er det fundet 

interessant at undersøge de tekster, der er blevet udgivet siden starten af 2016.  

Tekst 1 er et debatindlæg skrevet af formanden for tandlægeforeningen, Freddie Sloth-Lisbjerg, 
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som giver indblik i den position, som en så væsentlig aktør som Tandlægeforeningen tager i forhold 

til kæder.  

Tekst 2 er fundet interessant, da denne er bragt i premium afsnittet af Dagbladet Børsen, og 

hertil fager bredt om forskellige aktører indenfor problemfeltet. Disse forskellige stemmer får plads 

på den scene, der sætter diskursen.  

Tekst 3 er udgivet i Tandlægebladet, og er et interview af tandlægen Per Bergmann, som i 

modsætning til flere andre tandlæger ikke frygter kæder, men tværtimod ser fordele ved deres 

indtog. Denne tekst bringer et andet perspektiv på problematikken, set fra en tandlæges synspunkt. 

Denne tekst er relevant, da denne er med til at give et nuanceret billede af, hvordan tandlægerne i 

praksis anser kæderne.   

Tekst 4 er udgivet i Altinget, og giver blandt andet stemme til politikere, der udtaler sig om 

tandlægekæder, hvilket ligeledes er en interessant aktør at inddrage i vores analyse.  

Tekst 5 er også udgivet i tandlægebladet, og er fundet relevant, da den bringer endnu en 

stemme frem i lyset, og antager en position, som de øvrige tekster ikke har formået at bringe frem.  

 

Herved har vi udvalgt de ovenstående tekster med den hensigt at kunne analysere diskurserne 

omkring tandlægekæderne i Danmark så nuanceret som muligt, hvorfor analysen dermed kan blive 

repræsentativ.  

 

10.1.1. Analyse af tekst 1: 

”Tandlæger: Pengemænd og kapitalfonde i tandplejen er en farlig tendens”, skrevet af Freddie 

Sloth-Lisbjerg, bragt i Altinget d. 3. februar 2017 

 

Tekst 

I overskriften ”Tandlæger: Pengemænd og kapitalfonde i tandplejen er en farlig tendens” (l. 1) er 

ordet ’pengemænd’ brugt til at beskrive investorer. Pengemænd er et ord, der umiddelbart godt kan 

skabe negative associationer hos læseren. Debatindlægget indledes dog med et alternativt ord: 

”Kapitalfonde og andre storinvestorer er godt i gang med…” (l. 5). Her er det interessant, at ordet 

’pengemænd’ er valgt i overskriften, mens det mindre negativt ladede ord ’storinvestorer’ er valgt i 

brødteksten. Det kan godt fortolkes som, at Freddie Sloth-Lisbjerg (FSL) bevidst vil skabe et 

billede af tandlægekæder som nogle, der er drevet af penge og ikke sundhed. Denne fortolkning 
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støttes også op af, af den grammatiske sammensætning i overskriften, hvor der er sat fokus på 

begivenheden: Pengemændene i tandplejen er en farlig tendens. Investorerne bliver altså direkte 

holdt til ansvar for den farlige tendens. Her er det vigtigt at notere, at ordet ’er’ er valgt frem for 

eksempelvis ’kan’. Dette får udsagnet til at fremstå som et faktum, og dermed uomtvisteligt.  

Ordvalget ’farligt’ fortæller os i øvrigt, at FSL ikke bryder sig om, at der kommer investorer i 

tandlægebranchen. Overskriften er konstrueret således, at udsagnet kommer fra tandlæger, da der er 

sat kolon efter tandlæger, hvilket er en passiv konstruktion. Dermed er udsagnet gjort til den 

generelle holdning blandt tandlæger. FSL gentager dette udsagn senere i sit debatindlæg, men her 

fjendtlig- og mistænkeliggør han investorerne yderligere: ”Det er en farlig tendens, hvis 

pengemænd og kapitalfonde er ved at tiltuske sig den reelle bestemmende indflydelse på mange 

tandklinikker.” (ll. 23-24). Ordet ’tiltuske’ fortæller os, at FSL mener, at investorerne har dårlige 

intentioner, da ordet tiltuske bruges til at beskrive en opnåelse af noget på en uhæderlig vis. 

FSL skriver senere: ”Jeg har principielt ikke noget imod, at tandlæger slår sig sammen i 

kæder. Hvis en kæde lægger afgørende vægt på værdier som etik, faglighed og patientsikkerhed…” 

(ll. 10-11). Der er flere ting at bemærke ved denne sætning. Ser man på modaliteten, er der brugt en 

høj affinitetsgrad. Derudover sætter han sig selv i en position, hvor han giver tilladelse til 

kædedannelse, hvis de altså deler hans (og dermed Tandlægeforeningens) værdier. 

FSL formulerer sig dog også positivt mod tandlægekæder: ”Faktisk kan en kæde være en rigtig 

god løsning på nogle af tandplejens store udfordringer.” (ll. 12-13). Dette kan fortolkes som en 

bevidst social strategi, der går på, at han skal fremstå mere objektiv ved at anerkende et positivt 

aspekt af en kæde. At dette er en bevidst strategi, kan støttes op omkring det faktum, at han bruger 

4-5 linjer af sit debatindlæg på kæders positive aspekter, hvorefter han skriver ’men’ og bevæger 

sig videre til en ny negativ konsekvens: ”Men jeg forstår godt, hvis man som patient er lidt usikker 

på, hvad det indebærer, at tandlægen har solgt sin klinik til en kæde” (ll. 20-21). Han anvender 

igen en passiv beskrivelse i denne sætningskonstruktion, hvilket for læserens vedkommende skaber 

et indtryk af, at det er en generel usikkerhed, som patienter har. Han fortsætter med sætningen: ”Og 

jeg selv er meget bekymret over den systematiske kommercialisering af tandplejen, som kædernes 

indtog desværre også har ført med sig” (ll. 21-22), hvormed han direkte holder kæderne til ansvar 

for en systematisk kommercialisering af tandplejen. Han udviser en høj grad af affinitet til dette 

udsagn ved anvendelsen af ordene ’jeg selv er meget’. 

Et bemærkelsesværdigt aspekt i debatindlægget er FSLs brug af modalverberne ’skal’ og ’må’: 

”Det skal til enhver tid være tandlægens farlige vurdering…” (l. 25), ”En kædes mål om indtjening 
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må aldrig påvirke…” (l. 26), ”Derfor må det sikres…” (ll. 30-31). ’Skal’ og ’må’ bruges i denne 

sammenhæng til at udtrykke nødvendigheder og ultimatummer, og ved at FSL bruger disse ord så 

meget, så forstærkes hans krav. 

 

Diskursiv praksis 

Debatindlægget er bragt i netavisen Altinget.dk. Som genre tilhører debatindlægget opinionsgenren. 

Et debatindlæg er karakteriseret ved, at en læser får mulighed for at præsentere sin subjektive 

holdning til et emne. Uden at have lavet dybdegående research, så kan man med ret stor sikkerhed 

sige, at debatindlægget formentlig vil blive læst af mennesker med særlig interesse for 

sundhedspolitik, da debatindlægget er bragt på Altinget: sundhed. For at læse debatindlægget 

kræver det desuden abonnement til Altinget: sundhed. Debatindlæg er typisk karakteriseret ved en 

relativt skarp tone, da selve formålet med et debatindlæg, er at skabe debat. I dette tilfælde 

præsenterer FSL en problemstilling vedrørende tandlægekæder, og tilbyder en løsning til sidst, 

hvilket er: ”at tandlæger også fremover har den bestemmende indflydelse på landets tandklinikker” 

(l. 31). Om distributionen af debatindlægget vides det ikke, om Altinget selv har redigeret i 

indlægget, inden det er udgivet på deres hjemmeside. I kraft af at et af specialeforfatterne er 

medlem af Tandlægeforeningen vides det, at debatindlægget er delt på Tandlægeforeningens 

intranet ”www.tdlnet.dk”. Derfor er debatindlægget også nået ud til størstedelen af landets 

tandlæger, som jo er medlemmer, og derfor har adgang til Tdlnet. 

Der er ikke som sådan nogle tydelige intertekstuelle forbindelser til andre tekster, men 

debatindlægget er skrevet som en reaktion på tandlægekædernes indtog på det danske 

tandlægemarked, hvilket kan udledes af følgende sætning: ”Kapitalfonde og andre storinvestorer er 

godt i gang med at købe sig ind i dansk tandpleje.” (l. 5). Deraf ses en forbindelse til en udvikling, 

der sker. I overskriften antydes det også, som beskrevet tidligere, at det er tandlæger, der mener, at 

pengemænd og kapitalfonde i tandplejen er en farlig tendens. Selv om der ikke anvendes et direkte 

citat, så bliver der alligevel refereret til, hvad man må formode, er et udsagn, der er leveret af nogle 

tandlæger. 

Den overordnede diskurs, der kan identificeres i debatindlægget, er den sundhedsfaglige 

diskurs, hvilket kommer til udtryk ved, at begrebet faglighed bliver brugt gentagende gange af FSL 

i debatindlægget: ”Det skal altid være tandlægens faglige vurdering, der afgør, hvilken behandling 

en patient skal tilbydes” (ll. 2-3), ”Hvis en kæde lægger afgørende vægt på værdier som etik, 

faglighed og patientsikkerhed, og hvis forholdende for personalet er i orden, så kan jeg som 
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udgangspunkt ikke have noget imod den” (ll. 10-12), ”Faglighed frem for alt” (l. 14).   

Debatindlægget trækker også på en kommercialiseringsdiskurs, hvilket f.eks. kommer til udtryk 

her: ”Og jeg er selv meget bekymret over den systematiske kommercialisering af tandplejen…” (ll. 

21-22). Kommercialiseringsbegrebet bliver i denne konkrete tekst brugt i en negativ betydning, 

hvormed man derfor i stedet kan kalde det en ’tivoliseringsdiskurs’. Da tivoliseringsbegrebet kan 

anvendes i de tilfælde, hvor en kommercialisering er uønsket, vil vi i dette speciale anvende 

tivoliseringsdiskursen til at beskrive diskurser, der bruges til at kritisere kommercialisering. Den 

sidste diskurs vi vil fremhæve i dette debatindlæg er behandlerdiskursen, der også bliver anvendt et 

par gange: ”En tandlægekædes mål om indtjening må aldrig påvirke, hvilke diagnoser patienterne 

får.” (ll. 3-4), ”I Danmark er forholdet mellem patient og tandlæge baseret på gensidig tillid.” (l. 

29).  

I debatindlægget gør FSL brug af en direkte udsagnskraft til at prøve at påvirke subjekter til at 

få en bestemt holdning til problematikken omkring tandlægekæder: ”Det skal også i fremtiden være 

trygt og sikkert at gå til tandlæge. Derfor må det sikres, at tandlæger også fremover har den 

bestemmende indflydelse på landets tandklinikker.” (ll. 30-31). Der er også andre tilfælde, hvor 

FSL forsøger, at påvirke læserne til at blive bekymret for kommercialiseringen af 

tandlægebranchen. Disse er dog allerede blevet behandlet, hvorfor de ikke vil blive gentaget. 

I forhold til spørgsmålet om kohærens, der dækker over, om det er muligt for læseren at 

konstruere en fornuftig sammenhæng i teksten og identificere sig med de forhold, som producenten 

har indlagt i teksten, kan man sige, at det vil kræve, at læseren accepterer tivoliseringsdiskursen. 

Med det menes, at en person der mener, at en kommercialisering i tandlægebranchen ikke 

nødvendigvis er en negativ udvikling, ikke vil kunne skabe en fornuftig sammenhæng i teksten. 

Derfor kan det antages, at teksten kun vil ræsonnere hos de, der i forvejen deler samme holdning. 

De personer, der ikke har taget stilling til tandlægekæder, vil muligvis kunne blive påvirket såfremt 

de generelt har en holdning til, at man ikke bør kommercialisere sundhedssektoren. 

 

10.1.2. Analyse af tekst 2: 

”Vagthund kalder minister på banen i tandlægestrid”, skrevet af Tom Frovst, bragt i Børsen d. 7. 

september 2016. 

 

Tekst  
Artiklen er bragt i dagbladet Børsen, og indleder med en overskrift, der lyder: ”Vagthund kalder 
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minister på banen i tandlægestrid” (ll. 1-2). Herved sættes fra start en bestemt setting med de 

ordvalg, som er foretaget. Ordet ’vagthund’ sættes i relation til Søren Bo Rasmussen, kontorchef i 

Forbruger og Konkurrencestyrelsen, da det er hans holdning, at Sundhedsministeren er nødt til at gå 

ind i denne sag. At han i denne situation sidestilles med en ’vagthund’, bunder i hans stilling hos 

Forbruger og Konkurrencestyrelsen, som på sin vis vogter og værner omkring forskellige former for 

lovgivninger. Et sådan ordvalg kan være væsentligt for forståelsen og fortolkningen af teksten, da 

disse er med til at give betydning til verden (Fairclough, 1992, s. 31-33). På baggrund af dette er 

ordvalget ’vagthund’ meget sigende, da ’vagthunden’ her qua sin position skal værne om 

konkurrence på arbejdsmarkedet, og dermed forholder sig kritisk til dét, som Camilla – og Rune 

Kirkeby er utilfreds med ved den nye overenskomst og herved Tandlægeforeningens og regionernes 

rolle i forhandlingerne: ”… hvordan Tandlægeforeningen og regionerne overfor offentligheden kan 

forsvare en konkurrencebegrænsende praksis.” (ll. 22-23). Hertil skal ’vagthundens’ rolle ses i 

forhold til Tandlægeforeningens ”Frygt for at det vil skabe monopollignende tilstande i 

lokalområder.” (ll. 18-19). Herved står ’vagthunden’ midt i ’striden’, og ordvalget bidraget herved 

til at levere et fængende, billedligt sprog, der kan tiltrække læsere og ikke mindst opridser 

konfliktens omdrejningspunkt. Hertil anvendes en metafor fra den sportslige verden i overskriften 

ved, at ’vagthunden’ ”… kalder minister på banen...” (ll. 1-2), hvilket yderligere bidrager til det 

billedlige sprog, som overskriften leverer. 

Undervejs i artiklen udtaler Søren Bo Rasmussen sig omkring ejerskabsstrukturen, som 

Forbruger og Konkurrencestyrelsen mener; ”... at man sagtens kan løsne op for...” (l. 29). Ved at 

bruge ordet ’løsne’ indikeres det, at overenskomsten fra Sørens synspunkt af, er fastlåst.  

 

Tekstens transitivitet bærer præg af en aktiv stillingtagen til koblingen mellem begivenheder og 

subjekter. Dette ses bl.a., når Camilla Kirkeby siger følgende om overenskomsten: ”Jeg forstår 

simpelthen ikke, hvordan regionerne kan skrive under på sådan en aftale. Være med til at begrænse 

en konkurrence, der kan gøre tingene bedre og billigere.” (ll. 11-13). Hér bliver regionerne stillet til 

ansvar for at skrive under på en sådan aftale, velvidende at det får den konsekvens, at det i Camilla 

Kirkebys øjne ’begrænser en konkurrence’. Ligeledes ses denne tendens i Camilla- og Rune 

Kirkebys udtalelse:” … hvordan Tandlægeforeningen og regionerne overfor offentligheden kan 

forsvare en konkurrencebegrænsende praksis.” (ll. 22-23). Her kobles fremtidige begivenheder 

med subjekterne i Tandlægeforeningen og regionerne. Ydermere fremstilles også de konsekvenser, 

som der heraf vil kunne afledes: ”... som gør det dyrere for det offentlige og patienterne.” (ll. 23-
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24). Herved har ægteparret aktivt placeret et ansvar på Tandlægeforeningen og regionerne. Begge 

benævnes de med navn og direkte i en sådan grad, at man på ingen måde er i tvivl om, hvor 

ansvaret skal placeres.  

 

Teksten har et bestemt forhold til modalitet, da der foruden forfatteren, Tom Frovst, er flere 

individer, der leverer udsagn i denne tekst. Herved er der ikke nødvendigvis en åbenlys tendens til 

modaliteten af de forskellige udsagn, men i stedet vil de blive set på som brudstykker for de enkelte 

aktører. Camilla Kirkeby udtrykker tydeligt sin position i forhold til den nye overenskomst i de 

følgende sætninger: ”Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan regionerne kan skrive under på sådan en 

aftale. Hvordan kan de med åbne øjne være med til at begrænse…” (ll. 11-13). Trykket på 

’simpelthen’ beskriver, hvor uforstående hun er overfor den aftale, som regionerne har accepteret. 

Ligeledes understreger udtrykket ’med åbne øjne’ foragt for den indgåede aftale. Herved ligger 

dette sig også ind under kategorisk modalitet, da hun indtager en helt bestemt position i forhold til 

overenskomsten – den som modstander.  

Hertil vurderer journalisten på Forbruger og Konkurrencestyrelsens holdning til sagen omkring 

Plus1 og deres ekspansionsplan: ”Hos Forbruger og Konkurrencestyrelsen, som undersøger sagen, 

er man umiddelbart enig.” (ll. 26-27). Ordet umiddelbart kan indikere, at man svarer på et 

spørgsmål, selvom man ikke har sat sig helt ind i konteksten. Herved gisner man altså. I denne tekst 

synes ordet umiddelbart at være en underdrivelse, da Søren Bo Rasmussen mener, at man ’sagtens’ 

kan løsne op for ejerskabsstrukturen.  

 

Diskursiv praksis 

Artiklen ”Vagthund kalder minister på banen i tandlægestrid”, er udformet af Tom Frovst og bragt 

i dagbladet Børsen. Artiklen er ydermere en del af Børsens Premium abonnement, hvorfor man skal 

være medlem for at få adgang til artiklen. Hertil er artiklen bragt i papiravisen, hvorfor det kan 

antages, at der har været mange læsere på artiklen blandt Børsens medlemmer.  

Der er i denne artikel ingen tydelige tegn på intertekstualitet, da der ikke trækkes decideret på 

andre tekster. Dog er artiklen bygget op omkring flere interviews og udsagn fra forskellige aktører, 

som har indflydelse på den ’strid’, som artiklen omhandler. Det, at journalisten på denne måde har 

indsamlet empiri fra forskellige aktører, bevirker at han har bearbejdet forskellige meninger og 

narrativer omkring overenskomsten og dennes indflydelse på branchen. Herved er der ikke en høj 

grad af intertekstualitet, men journalisten har indsamlet en bred vifte af empiri, hvilket har gjort 
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ham i stand til at fremstille teksten, som han præcis har gjort det. Derfor har de forudgående 

interviews, som journalisten har foretaget, været med til at skitsere historiens indvirkning på teksten 

og herigennem kan teksten få indflydelse på historien (Fairclough, 1992, s. 42).   

En af de historier, som artiklen tager hånd om, er ’tandlægestriden’. Denne bliver allerede i 

overskriften omtalt, og synes at indskærpe problemstillingen indenfor tandlægefaget, som senere i 

artiklen bliver uddybet; to sider, som hver især argumenterer for, hvorfor de mener, at den nyligt 

forhandlede (efteråret 2016) overenskomst er tilfredsstillende eller ej. På den ene side står Kirkeby 

ægteparret, Forbruger og Konkurrencestyrelsen, Anders Kühnau (formand for Løn og 

praksisudvalget i Danske regioner) og til dels forhenværende sundhedsminister Sophie Løhde, som 

ønsker, at konkurrencen forøges i tandlægebranchen. Overfor disse aktører står 

Tandlægeforeningen og de parter, der har indgået aftalen om den nye overenskomst.  

Det betyder, at der opereres med to modstridende diskurser. Den ene fremstilles af Plus1, ved 

at fremstille en ’konkurrencediskurs’, ved at postulere at den nye overenskomst er med til at ”... 

begrænse en konkurrence, der kan gøre tingene bedre og billigere.” (ll. 12-13). Denne konkurrence 

kan både være på pris og kvalitet, som det beskrives i ovenstående citat. Der kan givetvis være tale 

om en diskurs omhandlende kvalitet og/eller pris i forhold til tandbehandling, men denne kommer 

ikke yderligere til udtryk i denne artikel, hvorfor konkurrencediskursen er fundet tilstrækkelig. 

Denne diskurs kan synes som den dominerende, da den er dominerende i selve teksten i forhold til 

det omfang, som den fylder i teksten. Dog ses denne diskurs som den udfordrende idet, det 

beskrives i teksten, at Plus1 ”... udfordrer gyldigheden af (den) overenskomst.” (l.10) Herved er 

teksten sat op således, at den dominerende diskurs er den, som overenskomsten støtter op omkring, 

hvilket vil være den diskurs som Tandlægeforeningen lægger for dagen. Men teksten reproducerer 

ikke den dominerende diskurs, om end den anerkender denne. Den bringer forskellige argumenter 

og udsagn fra prominente personer, som forsøger at påvirke den diskursive orden. Herved skildres 

den sociokulturelle forandring i teksten, da der er så vidt forskellige holdninger, som kan være med 

til at rykke på normen og derved medbringe større forandringer. 

Udsagnskraften er ret tydelig i denne tekst, blandt andet da overskriften kræver politisk 

indflydelse, og herefter støttes der op om de emner fra flere relevante parter, hvorved der ønskes 

politisk engagement i sagen. Dette er med til at lægge et normativt pres på læseren; hvis 

Sundhedsministeren, Forbruger og Konkurrencestyrelsen og en talsmand for regionerne mener, at 

der bør være større konkurrence indenfor en given branche, så virker det pludseligt meget 

plausibelt, at de har en pointe. Der opfordres ikke til nogen reel handling fra andre end 
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Sundhedsministeren, men indirekte forekommer der for læseren en form for pres. Et pres som 

signaleres gennem kernesætninger som; ”... begrænse en konkurrence, der kan gøre tingene bedre 

og billigere.” (ll. 12-13). Som forbruger er det vel netop de parametre, man skal rammes på, og 

derved er udsagnskraften tydelig i denne tekst.  

På baggrund af dette, er det derfor interessant at anskue, hvorledes denne tekst har kohærens, 

og hvordan denne kommer til udtryk. Grundet teksten udformning og fokus på 

’konkurrencediskursen’, forekommer det som en logisk slutning, at denne tekst er formuleret med 

henblik på at imødekomme de, som tilhører denne diskurs i forvejen, for at konstituere den 

yderligere, da den ikke umiddelbart er den dominerende historisk set. Hertil er den også rettet imod 

den dominerende diskurs, som overenskomsten støtter op omkring, da hensigten må være at få flere 

til at se det meningsgivende indenfor ’konkurrencediskursen’. 

 

10.1.3. Analyse af tekst 3: 

”Jeg forstår ikke frygten for kæderne”, skrevet af Trine Ganer, bragt i Tandlægebladet d. 23. januar 

2017. 

 

Tekst  

Denne tekst tager form som en monolog, idet det er et ’interview’, hvori de dertil stillede 

spørgsmål, ikke er portrætteret. Herved synes teksten at ligne et debatindlæg, hvor Per Bergmann 

giver sin holdning og sine erfaringer til kende overfor et publikum, som enten kan sætte sig ind i 

den omtalte problematik, har en holdning til den eller finder den interessant grundet deres 

medlemskab eller aktive søgning på hjemmesiden tandlaegebladet.dk.  

Per Bergmann gør undervejs i denne tekst brug af forskellige ordvalg, som har bestemte 

effekter for forståelsen af teksten og læserens fortolkning af budskabet. Det første eksempel, som er 

interessant at betragte, er; ”Kæderne vil være med til at professionalisere klinikkerne.” (ll. 8-9). 

Valget af ordet ’professionalisering’ er interessant i denne sammenhæng, da det kan afspejle 

væsentlige forskelligartede hensigter. Umiddelbart lyder professionalisering som et positivt udtryk, 

der ikke har en negativ klang. Men indenfor en sådan branche som tandlægebranchen, som er meget 

traditionsbundet, kan ordet professionalisme anses for at være en fornærmelse imod klinikejerne og 

deres praksis. Dette fordi den enkelte klinikejer selv har stået for det fagprofessionelle i forhold til 

tandbehandlinger og ledelsen af klinikken, hvor ledelsesaspektet netop overtages af kæden ved 
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købet. I denne sammenhæng kan Per Bergmann sagtens have anvendt netop ordet 

’professionalisering’ for at understrege, at det ikke er negativt at få hjælp til disse aspekter af ens 

forretning. Han siger ydermere, at ”Både klinik, tandlæge og patienter får gavn af (den) 

professionalisering...” (l. 5). Ordvalget er især vigtigt, når man tænker på hvilket publikum, han når 

ud til i det valgte medie. Formodentlig vil en masse tandlæger og klinikejere læse netop denne tekst, 

hvorfor det kan være et bevidst valg at vælge dette ord, fordi vores ordvalg er en del af den proces, 

hvorved vi giver betydning til verdenen. Dette sker på forskellig vis, og netop hér kan det antages, 

at et sådant ord vil have en bestemt betydning for den målgruppe, der skal læse artiklen. Nogle vil 

føle sig provokeret, mens andre måske vil føle sig fristet af en ’professionaliseringsproces’.  

Herefter vælger han yderligere at understrege skellet mellem dét at være tandlæge og at være 

udefrakommende. Han mener, at der er et pres for at skabe overskud, hvad enten man er tandlæge, 

eller som han beskriver det: ”... Fæl kapitalist” (l. 12). Ved ordvalget ’fæl’ tyder det på, at Per 

Bergmann igen henvender sig til den gængse anseelse af udefrakommende i branchen. Ordet er 

meget negativt ladet, om end han selv beskriver deres virke som værende positivt for forretningen, 

og endda ikke så meget anderledes, end måden man selv driver forretning på som tandlæge. Som 

han siger – interessen for et passende afkast af den investerede kapital er den samme. Hvorfor er 

ordet ’fæl’ så blevet valgt i denne situation? Igen kan det tyde på, at Per Bergmann tilgår sine 

’kollegaer’ på en sådan måde, at de kan forstå ham – han møder dem på deres præmisser, og dette 

er muligt for ham, da han har indgået i disse på lige vilkår med de andre. Han tiltaler ligemænd, og 

derfor ved han, hvilke ord han skal vælge for at fange deres opmærksomhed. Der kan derfor 

argumenteres for, at han anvender ordet ’fæl’ sarkastisk, da han ved hvordan hans kollegaer vil tage 

imod dette ordvalg.  

Han påtaler yderligere en af de bekymringer, som der tilsyneladende er omkring kædernes 

indtog; videresalget af en klinik. Han forsikrer her om, at: ”... de nuværende ejere (har) ingen 

interesse i at udsulte klinikkerne investeringsmæssigt.” (ll. 14-15). Brugen af ordet ‘udsulte’ 

indikerer endnu en fordom omkring kæderne; profit og forretning er førersædet.  Han kunne ligeså 

vel have skrevet, at ejerne ville ’sælge ud’, men den dramatiske effekt ved at udsulte en klinik og 

derved efterlade de ansatte, bliver igen meget rammende for den frygt, som der kan være indlejret i 

de øvrige tandlæger. Hermed er det betydningen af ordet, som spiller en væsentlig rolle. Den 

overførte betydning af ordet knyttes hertil i denne situation.  

Herfra kommer Per Bergmann ind på, hvordan han ikke mener, man bør frygte at skulle gå på 

kompromis med sin faglighed som tandlæge, selvom man arbejder for en kæde. Han anvender en 
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meget sigende metafor heromkring: ”Uanset om du er selvstændig tandlæge, eller om du har solgt 

din sjæl til en tandlægekæde, så hviler det fulde ansvar på dig – både juridisk og moralsk.” (ll. 26-

28). ’Solgt din sjæl til en tandlægekæde’ - hvis man bytter tandlægekæde ud med ’djævlen’, så har 

man det klassiske ordsprog. Der er en vis grad af transitivitet over dette citat, fordi ansvaret bliver 

pålagt tandlægerne og ikke kæderne. Kausaliteten i forhold til den diskurs, som han her tegner op 

omkring kæderne som værende de onde, gør han op med. Ansvaret ligger stadig hos tandlægen, og 

herved anvendes ordsproget også på sarkastisk vis for at understrege, at kæderne ikke står til ansvar 

hverken på et juridisk eller moralsk plan. Netop når han udtaler ovenstående, beskriver han også 

følgende:” Jeg forstår ikke frygten for at tandlæger skal gå på kompromis med deres faglighed, når 

de er ansat i en kæde.” (ll. 25-26). Herved tilslutter Per Bergmann sig ikke denne frygt, som der er 

lagt op til fra tandlægernes side af. Og netop denne form for modalitet er med til at fordre for 

diskursens konstruktion af sociale relationer og betydningssystemer. (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 

96).  

 

Diskursiv praksis  

Denne tekst er som beskrevet tidligere, bragt i Tandlægebladet, og formodes at være produceret så 

sandfærdigt, som det er muligt. Teksten er udfærdiget efter en periode, hvor der på 

tandlægebladet.dk er skrevet meget om tandlægekæder. Eksempelvis lyder en overskrift fra d. 

28/10/2016: ”Kæderne kommer – godt eller skidt?” (Tandlægebladet, 2016a). Siden da er der bragt 

forskelligartede artikler og undersøgelser på den pågældende hjemmeside. Derfor bærer teksten 

præg af en indirekte form for intertekstualitet, da denne tekst bærer præg af tidligere teksters 

ytringer. Blandt andet er der et link i bunden af denne artikel, som henleder til en anden artikel, der 

beskriver, at mere end halvdelen af danske tandlæger er imod kæder. Disse tekster er denne tekst 

influeret af.  

Denne konkrete teksts produktion og fortolkning skal derfor ses ind i den kontekst, som dette 

har bragt med sig. Konteksten har netop været fordrende for, hvordan denne tekst er blevet 

produceret. Af denne årsag ser vi den tydelige sarkastiske tendens fra Per Bergmann, i hans omtale 

af kæder. Her er det yderligere væsentligt, at artiklen er udgivet i Tandlægebladet, og ikke i 

dagspressen, da udformningen af teksten dér kan antages at ville have en helt anderledes karakter. 

Dette på baggrund af den manglende forståelse for kædedannelsen indenfor tandlægebranchen og 

den dertilhørende diskursive orden, der hersker.  

Overskriften alene beskriver den diskurs, som Per Bergmann tilslutter sig; ”Jeg forstår ikke 
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frygten for kæderne” (l. 1) Hermed går han imod dét, der kan kaldes den dominerende diskurs om 

kæder blandt tandlægerne: Profit over kvalitet. Denne kan også kaldes for en sundhedsfaglig 

diskurs. I denne tekst kommer den til udtryk i denne sætning: ”Jeg forstår ikke frygten for, at 

tandlæger skal gå på kompromis med deres faglighed, når de er ansat i en kæde.” (ll. 25-26). Han 

beskriver her en frygt, der tyder på at være generel for tandlæger. Ud at dømme fra denne tekst og 

Per Bergmanns udtalelser, er ovenstående den dominerende diskurs, som hersker den sociale orden. 

Men netop denne diskurs forsøger han at gøre op med. Dette gør han gennem sin sarkastiske tilgang 

til de fordomme og diskurser, der hersker omkring kæder. Disse sarkastiske elementer er 

gennemgået i det forrige afsnit. Ydermere forsøger han at opstille en udfordrende diskurs til den 

dominerende, igennem en diskurs omkring hans egne oplevelser med at sælge 49 procent af sin 

forretning til en kæde. Herigennem forsøger han at opfordre til forandring ved at blande disse 

modstridende diskurser. Han påtaler fordommene på sarkastisk vis; ”fæl kapitalist” (l. 13), kaldes 

kæderne blandt andet, alt imens han beskriver den ’professionalisering’, som kæderne bringer med 

sig ind på klinikkerne som et: ”WIN-WIN-WIN...” (l. 5). Hvor både klinik, tandlæge og patienter får 

gavn af udviklingen. Den diskurs, han fordrer for, kan kaldes ’professionaliseringsdiskursen’, da det 

er denne proces, som kæderne skal ind og varetage, når de køber sig ind i en klinik. Han beskriver 

dette løbende igennem teksten, men et af de vigtige elementer, som han benævner er, at den centrale 

administration, som kæderne bringer med sig, gør, at man hurtigt kan omsætte ny viden og lovkrav 

til klinikken (ll. 9-10). Herudover går han mere proaktivt til værks ved at belyse de positive sider 

han selv har oplevet siden ejerstrukturen hos ham forandrede sig: ”Min praktiske dagligdag er 

præcis den samme efter vi har solgt til en kæde, hvis man ser bort fra de store investeringer.” (ll. 

19-20). Altså har han ikke oplevet noget større skift, som teksten gennemgående ’beskylder’ den 

eksisterende diskurs’ tilhængere for at frygte.  

Et af de værktøjer, som Per Bergmann benytter sig af, er udsagnskraft, som er en måde, hvorpå 

man forsøger at influere andre til enten bestemt handling eller at tilslutte sig en holdning. I dette 

tilfælde kan det i realiteten være begge dele. Per Bergmann har ikke, hvad vi ved af, noget at vinde 

ved at opfordre folk til at indgå i kæder. Dog kan han godt have for øje at få flere til at ændre deres 

syn på kæder, da dette vil være med til at udvikle branchen og gøre det lettere for kæderne at agere, 

som de ønsker det. Dette gør han blandt andet ved at forklare, hvordan der allerede er blevet 

investeret i hans klinik; ”Det har vi allerede mærket hos os, hvor vores klinik nu skal have to nye 

scannere… ” (ll. 15-16). Altså er han med til at tale nogle af fordelene, ved at være tilknyttet en 

kæde, op.  
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Hertil er der lagt stor vægt på ’kohærens’ i denne tekst. Denne sammenhængskraft i teksten, 

som kan være med til at influere de, der læser den, er umiddelbart stor i denne tekst. Per Bergmann 

sigter efter at nå ud til de, der tilslutter sig den modstridende diskurs i forhold til hans synspunkt. 

Derfor handler det for ham om at skabe nogle subjektpositioner, som de fortolkende modtagere kan 

relatere til og blive influeret af. Dette gør han ved at tage de fordomme op, som der hersker 

omkring kædedrift indenfor den sundhedsfaglige og traditionelle diskurs. Han gør det på en 

sarkastisk måde, og modbeviser derefter fordommene, som eksemplet ovenfor, hvor der er blevet 

investeret i hans klinik. Ydermere påtaler han det forhold, som en del nok er bange for – hvad der 

skal ske, hvis kæden vælger at sælge videre. Igen sørger han for kohærens ved sagligt at beskrive, 

hvordan man da har mulighed for at forlade klinikken, som man har ved alle kontraktindgåelser. 

Hermed vurderes der, at Per Bergmann gennemgående forsøger at påvirke de, der er tilhængere af 

en anden diskurs, end den han fremstiller og fordrer for.  

 

10.1.4. Analyse af tekst 4: 

”Tandlægekæder vækker politisk og faglig skræk”, skrevet af Tyson W. Lyall, bragt i Altinget d. 3. 

februar 2017. 

 

Tekst 

På samme måde som i tekst 1, er der her valgt en overskrift, der forbinder tandlægekæder med 

noget farligt. I denne tekst er ordvalget ”skræk” blevet anvendt: ”Tandlægekæder vækker politisk 

og faglig skræk” (l. 1). Sætningskonstruktionen gør, at tandlægekæderne bliver holdt til ansvar for 

denne ’skræk’. Der er brugt en metafor i form af ’vækker’, hvilket signalerer, at det er en 

forholdsvis ny reaktion, som er fremprovokeret af tandlægekæderne. Det kan også give 

associationer til, at der er foregået noget i skjul. På samme måde bliver ordet ’opdaget’ anvendt et 

par gange i teksten, hvilket er et ordvalg, der giver associationer til, at der er sket en eller anden 

form for misgerning eller noget forkert, som netop er blevet opdaget: ”Det går så stærkt, at hverken 

regeringen eller oppositionen har opdaget det” (l. 3) og ”På Christiansborg har 

sundhedsordførerne opdaget problemstillingen.” (l. 15). I teksten citeres Dansk Folkepartis 

Liselotte Blixt for: ”Vi må ikke ende med discount-løsninger, som skader os…” (ll. 18-19), hvor der 

fremsættes en kausal sammenhæng mellem ordene ’discount-løsninger’ og ’skade’ som altså 

indirekte kædes sammen med tandlægekædernes indtog. Med de personlige pronominer ’vi’ og ’os’ 
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bliver linjerne trukket skarpt op, og der skabes en klar afstand mellem borgerne og kæderne. 

Generelt i teksten bliver der anvendt negative adjektiver i omtalen af tandlægekæder som 

eksempelvis: ”bekymrende udvikling” (l. 15), ”voldsomme kapitalinteresser” (l. 41), ”aggressive 

kapitalkæder” (l. 47) og ”socialt skævt tandlægesystem” (l. 75). Modsat anvendes mere positive 

adjektiver, når de mindre tandlægeselskaber omtales: ”Her ser man ofte stor dedikation i forhold til 

at drive gode virksomheder” (l. 28). Det er adjektiver, der bidrager til at skabe et billede af de onde 

(tandlægekæderne) mod de gode (de mindre tandlægeselskaber), eller man fristes til at sige David 

vs. Goliat.  

Artiklens forfatter anvender en lavere grad af modalitet, end man så det i Freddie Sloth-

Lisbjergs debatindlæg (Tekst 1). Dette giver en mindre grad af affinitet gennem teksterne, hvilket 

blandt andet eksemplificeres ved brugen af modalverber: ”Med de kortfristede og ambitiøse 

målsætninger kan der imidlertid opstå kritiske udfordringer” (ll. 38-39), ”Kædedannelser kan 

netop bringe flere af denne slags…” (l. 64), “… der kan være stordriftsfordele ved 

kædedannelserne” (l. 70). Hertil bruges også ord som ’øjensynligt’: ”Bekymringen deles 

øjensynligt af en hel del danske tandlæger.” (l. 52) og ’på en måde’: ”Så har man på en måde 

sagt…” (l. 77), hvilket ligeledes markerer en lav affinitet. Det kan fremhæves, at professoren i 

sundhedsøkonomi hos Kora, Jakob Kjellberg, bruger en objektiv modalitet i hans udtalelser (ll. 41-

50). Der ses også en lav grad af affinitet i DFs Liselotte Blixts kravfremsætning: ”Det kræver, at 

der bliver sat ekstra fokus på kvaliteten” (l. 18). Her opfordrer hun altså til handling, men uden at 

hun selv knyttes til den. 

 

Diskursiv praksis 

Ligesom tekst 1 er denne tekst bragt i netavisen Altinget. Derfor kan man igen formode, at artiklen 

vil blive læst af mennesker med særlig interesse for sundhedspolitik, da det ligeledes er bragt på 

Altinget: sundhed. Teksten tilhører den journalistiske genre. I teksten bliver en række interessenter 

interviewet til at udtale sig om tandlægekæder. Tekstens forfatter, Tyson W. Lyall, fraholder sig fra 

at skrive egne meninger i teksten, og stiller udelukkende spørgsmål til de forskellige interessenter, 

der dog er udvalgt af forfatteren selv. Herudover er overskriften: ”Tandlægekæder vækker politisk 

og faglig skræk” (l. 1) valgt af forfatteren, hvilket er med til at vinkle artiklen på en bestemt måde. 

Ligesom tekst 1 er artiklen delt på tandlægeforeningens intranet ”www.tdlnet.dk”, hvorfor denne 

også er nået ud til størstedelen af landets tandlæger. I modsætning til tekst 1, så er denne tekst udsat 

for større grad af redigering, idet forfatteren, Tyson W. Lyall, selv vælger de citater ud, som han 
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mener skal indgå i artiklen. Det vides derfor ikke, om citaterne er taget ud af kontekst, eller om 

citaterne er 100% nøjagtige. På denne måde påvirker forfatteren altså i høj grad artiklens vinkling. 

Kritiske nyhedslæsere må dog siges at være bevidste omkring dette, mens mindre kritiske 

nyhedslæsere ikke vil stille spørgsmål til ovenstående. Der vil altså være forskel på, hvordan 

teksten konsumeres, og da vi ikke har foretaget en detaljeret undersøgelse af Altingets læsere, må 

dette efterlades i det uvisse. 

I modsætning til tekst 1, så er der i denne tekst gjort stor brug af intertekstualitet. Teksten 

indledes med en manifest intertekstualitet, hvor forfatteren citerer en sætning fra FSLs debatindlæg 

(tekst 1): ””Det går stærkt, at hverken regeringen eller oppositionen har opdaget det”. Formand 

for Tandlægeforeningen, Freddie Sloth-Lisbjerg, taler om investorer, der opkøber danske 

tandlægeklinikker” (ll. 3-5). På den måde bliver denne tekst en opfølgning på FSLs debatindlæg. 

Teksten benytter manifest intertekstualitet flere steder: ”Tandlægebladet spurgte i december sidste 

år nemlig 1.468 af Tandlægeforeningens medlemmer…” (ll. 52-53) og ”I et opfølgende interview 

med bladet siger tandlægen Thomas Guldborg…” (l. 57). I teksten ses også flere intertekstuelle 

forbindelser til historien: ”Der har længe eksisteret kæder på området…” (l. 66) og ”Som Jakob 

Kjellberg imidlertid tilføjer, har de danske politikere historisk set…” (l. 76.). 

Der kan identificeres en række forskellige diskurser i denne tekst. Den politiske diskurs er 

fremtrædende: ”Man risikerer at få et socialt skævt system” (l. 75), ”Jeg ser de privatpraktiserende 

tandlæger som en del af vores sundhedssystem.” (l. 22). Professor Jakob Kjellberg benytter en 

forbrugerdiskurs: ”Det betyder i sidste ende, at der opstår såkaldt udbudsinduceret efterspørgsel… 

Den går i sin essens ud på, at det er svært for den enkelte forbruger at vide, hvad man egentlig skal 

have af produkter” (ll. 42-45). Den sundhedsfaglige diskurs er også til stede, hvilket kommer til 

udtryk gennem citater fra tekst 1, men også behandlerdiskursen går igen: ”Og det vil skabe en 

større distance, utryghed og stress i forholdet mellem patienterne og tandlægen” (ll. 59-60). Til 

sidst skal fremhæves, at der observeres en kommercialiseringsdiskurs flere steder i teksten: ”Der 

har længe eksisteret kæder på området, som i flere tilfælde er halvstore. Det kan være fornuftigt og 

velbegrundet i stordriftsfordele” (ll. 66-67) og ”Ydes der ikke ordentlig kvalitet og service bliver 

patienterne/kunderne væk, og klinikken/forretningen går konkurs, uanset hvilken privat ejerform 

der er tale om” (ll. 87-88). 

Udsagnskraften i teksten er ret tydelig, hvilket ikke er underligt, når man tænker på, at en 

række politikere bliver interviewet, og de har ikke underligt en interesse i at påvirke andre 

mennesker til at dele deres synspunkter. Et eksempel, hvor der direkte appelleres til en holdning, er 
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når DFs Liselotte Blixt stiller et krav: ”Det kræver, at der bliver sat ekstra fokus på kvaliteten” (l. 

18). Liberal Alliances sundhedsordfører May-britt Kattrup vælger at interpellere mere indirekte ved 

anvendelsen af et spørgsmål: ”Hvorfor skulle fagligheden blive dårligere, fordi der kommer en 

anden ejerstruktur?” (l. 83).  

I modsætning til tekst 1 præsenterer denne tekst flere forskellige holdninger til tandlægekæder, 

hvorfor mange modtagere vil kunne skabe en eller anden sammenhæng i denne tekst.  

 

10.1.5. Analyse af tekst 5:  

”Arbejdsgruppe graver i kædekontrakter”, skrevet af Anders Klebak, bragt i Tandlægebladet d. 24. 

marts 2017. 

 

Tekst 

I denne tekst er ordet ‘graver’ valgt i overskriften: ”Arbejdsgruppe graver i kædekontrakter” (l. 1), 

hvilket med det samme afslører en vigtig pointe i denne tekst: At den omtalte arbejdsgruppe har en 

formodning om, at tandlægekæder har nogle kontrakter, der ikke overholder reglerne i 

tandlægeoverenskomsten. At ‘grave i noget’ er en metafor, der oftest anvendes, når man forsøger at 

komme i dybden med noget, der er holdt skjult. Forfatteren skaber altså en virkelighed, hvor 

tandlægekæder muligvis snyder. Overskriften er i øvrigt konstrueret på en måde, så der sættes fokus 

på arbejdsgruppens aktive handling. Et andet interessant ordvalg, som skal fremhæves, er anvendt i 

underrubrikken: ”Og hvem bestemmer egentlig på en kædeklinik?” (l. 2-3). Ordet ’egentlig’ er med 

til at give en form for mistro. Som om noget ikke helt er som det ellers fremstår. Nogle andre 

ordvalg, der er væsentlige at fremhæve er ordene ’mersalg’ og ’gebyrer’: ”Vi vil helst ikke have 

Ryanair-agtige tilstande… fordi man bliver præsenteret for en masse mersalg og gebyrer…” (l. 

66). Det giver en association til banker og i dette tilfælde trækkes en direkte parallel til flybranchen, 

og det har den effekt, at læseren efterlades med indtrykket af, at hvis der ikke bliver gjort noget ved 

kæderne nu, så ender patienter i tilstande, som man kender fra disse brancher.  

Lidt senere i teksten kommer arbejdsgruppens formand Susanne Kleist til orde: ”Kæderne 

udfordrer overenskomsten på flere punkter, og vi hører mange rygter om, hvordan kæderne gør det 

ene og det andet.” (l. 11-12). Der er nogle interessante ting her at bemærke. For det første bliver 

alle tandlægekæder koblet sammen med snyd, som bliver gjort på en direkte måde. Altså holdes alle 

kæder her til ansvar for at bryde med overenskomsten. Derudover skabes et ”os mod dem” narrativ, 
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når Susanne Kleist bruger ’vi’ over for ’kæderne’. Det narrativ benytter hun sig af igennem teksten, 

hvilket blandt andet illustreres her: ”Intentionen i overenskomsten er, at det er 

sundhedsfagligheden, der skal have bestemmende indflydelse, men reglerne er formuleret på et 

tidspunkt, hvor vi ikke havde kæder, som udfordrede overenskomsten” (ll. 51-53). Susanne Kleist 

benytter sig af nogle ordvalg, der giver en opfattelse af, at hun forsøger at skabe et narrativ, der går 

på, at tandlægekæderne er skurkene: ”Hvis kæderne bare har sat en paptandlæge ind, der skal ligne 

en ejer…” (l. 38) og ”Vi vil helst ikke have Ryanair-agtige tilstande…” (l. 66). 

Det er bemærkelsesværdigt, at Susanne Kleist gør meget ud af at italesætte narrativet om 

tandlægekæderne, der prioriterer pengeinteresser højere end sundhedsfagligheden, men alligevel 

ikke vil indtage en position, hvor hun direkte siger, at de gør det: ”På nogle områder er det derfor 

svært at sige klokkeklart, om kæderne er på kant med reglerne.” (ll. 53-54). Dette indikerer igen, at 

der er en intention om at give læserne en vis skepsis omkring tandlægekæderne. 

 

Diskursiv praksis 

Ligesom tekst 3 er denne tekst bragt i Tandlægebladet. Den skal derfor på samme måde ses ind i 

den samme kontekst. Nemlig at teksten er et led i en lang række udgivelser omkring 

tandlægekæder. Da teksten er bragt i Tandlægebladet, så formodes det, at det kun er 

Tandlægeforeningens medlemmer, som vil læse denne tekst. Tandlægebladet udgives jo af 

Tandlægeforeningen, så man kan til en vis grad fortolke teksten som udtryk for 

Tandlægeforeningens holdning. Særligt når man også tager i betragtning, at Susanne Kleist, som 

bliver interviewet i denne tekst, er formand for Tandlægeforeningens Klinikejerudvalg. Teksten 

tilhører den journalistiske genre. I teksten bliver Susanne Kleist som nævnt interviewet til at udtale 

sig om tandlægekæder. Tekstens forfatter, Anders Klebak, bidrager selv til at vinkle tandlægekæder 

på en lidt negativ måde, hvilket blandt andet kommer til udtryk i underrubrikken, som er nævnt 

tidligere, men også ved at stille spørgsmål som: ”Er det realistisk at få svar, der kan være 

problematiske, frem gennem et spørgeskema, og at alle kæder svarer åbent og ærligt?” (ll. 23-24). 

Anders Klebak stiller sig heller ikke kritisk over for, at man mistænkeliggør alle kæder i stedet for 

at henvende sig til kæder, hvor man har god grund til at være mistænksom. 

Den arbejdsretlige diskurs er ret fremtrædende i denne tekst, hvilket blandt andet kommer til 

udtryk følgende steder: ”Gruppen vil også have indsigt i kontrakterne mellem tandlægerne og 

kæderne” (ll. 17-18), ”Hvis en tandlæge fx kan blive fyret af kæden og på den måde miste sin andel 

af klinikken, er det i strid med overenskomsten…” (ll. 36-37), ”Nogle kæder kan have legale 
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forretningsmæssige argumenter om ikke at vise kontrakterne til hele verden” (ll. 20-21). Den 

arbejdsretlige diskurs benyttes både af Anders Klebak og Susanne Kleist. Diskursen benyttes til at 

stille spørgsmål ved om kæderne opererer efter reglerne, og kan derfor give medlemmerne af 

Tandlægeforeningen en vis mistro til kædernes operationelle procedurer. Derudover gøres der brug 

af den sundhedsfaglige diskurs, hvilket den har til fælles med flere af de andre analyserede tekster: 

”… og om det er tandlægen, altså den sundhedsfaglige ejer, der har den bestemmende 

indflydelse…” (ll. 13-14) og ”… det er sundhedsfagligheden, der skal have bestemmende 

indflydelse…” (ll. 51-52). Susanne Kleist benytter en behandlerdiskurs direkte efterfulgt af en 

forbrugerdiskurs, hvilket giver den effekt, at pengeinteresser og god tandlægebehandling ikke kan 

gå hånd i hånd ”Og vi tror, det vil være usundt for patienternes tillid til tandlægerne, hvis 

pengeinteresser bliver styrende. Vi vil helst ikke have Ryanair-agtige tilstande, hvor den reele pris 

er uigennemskuelig, fordi man bliver præsenteret for en masse mersalg og gebyrer…” (ll. 64-66).  

Der kan identificeres en indirekte intertekstualitet i teksten idét, at der refereres til debatten om 

tandlægekæder og til nogle rygter, som har floreret: ”Ejerskabsreglerne i tandlægeoverenskomsten 

er blevet et betændt punkt i diskussionen om kæderne. Rygter florerer om kontrakter, der reelt gør 

klinikejere til ansatte i kæden.” (ll. 5-6). Derved bliver denne tekst endnu et led i debatten om 

tandlægekæder, og tekstens funktion er at fortælle, hvordan arbejdsgruppen er sat i verden til at 

‘grave’ i rygterne. 

Forfatteren indleder teksten ved at gøre brug af en indirekte udsagnskraft: ”Overholder 

kæderne reglerne om, at en tandlæge skal eje over halvdelen af klinikken? Og hvem bestemmer 

egentlig på en kædeklinik?” (l. 2-3). Her anvendes spørgsmål til indirekte at påvirke læserne til at 

have en skepsis over for tandlægekædernes sundhedsfaglige prioriteringer. Fairclough skriver, at 

konteksten hvori det interpellerende fremsiges er meget vigtig i forhold til at reducere ambivalensen 

af den fortolkning, der laves af udsagnet (Fairclough, 1992, 39-40). I denne tekst lægges der op til, 

at tandlægekæder muligvis bryder med reglerne i tandlægeoverenskomsten, hvilket blandt andet 

kan ses ud fra følgende: ”Samtidig er det uklart, om det er kædeselskabet eller tandlægen, der 

bestemmer, hvad der foregår på klinikken. Begge ting kan være i strid med overenskomsten” (l. 6-

8). Derfor kan de ovenstående spørgsmål altså med rimelighed fortolkes som værende en indirekte 

påvirkning af læserne til at tvivle på tandlægekædernes motiver. Susanne Kleist benytter sig af 

direkte udsagnskraft, når hun opfordrer kæderne til at give arbejdsgruppen de informationer, som de 

ønsker: ”Vi vil selvfølgelig opfordre folk til at hjælpe med at bekræfte eller modbevise de rygter, 

som florerer.” (ll. 31-32).  
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10.1.6. Social praksis 

I dette afsnit vil vi med udgangspunkt i de foregående tekstanalyser besvare analysespørgsmål 1: 

Hvordan har diskursen om tandlægekæder i medierne påvirket den sociale praksis. Først vil vi se 

nærmere på relationerne mellem de diskursive praksisser og den diskursorden, de indgår i. Det 

interessante spørgsmål er, om de diskursive praksisser reproducerer den diskursive orden, og 

dermed bidrager til at opretholde status quo i den sociale praksis, eller om de diskursive praksisser 

forandrer den diskursive orden, og skaber social forandring. Dernæst vil vi ved hjælp af begreberne 

ideologi og hegemoni se nærmere på, hvordan de diskursive praksisser har påvirket sociale 

relationer og magtrelationer i samfundet, og hvilken indvirkning dette har på, hvordan vi i 

samfundet ser på tandlægekæder.  

 

Den diskursive orden, som beskrevet tidligere, er summen af de diskurstyper, der bruges inden for 

en social institution eller et socialt domæne. Når vi ser nærmere på, hvilke diskurser der bliver 

benyttet i medierne til at omtale tandlægekæder, så befinder vi os inden for den overordnede sociale 

institution: ”Tandlægen”. I den første tekst, hvor Freddie Sloth-Lisbjerg retter sin opmærksomhed 

mod kapitalfonde og pengemænd reproducerer han den diskursorden, man almindeligvis kender fra 

tandlægeinstitutionen; nemlig den sundhedsfaglige diskurs. Ved at gentage formuleringer som: 

”Det skal altid være tandlægens faglige vurdering, der afgør, hvilken behandling en patient skal 

tilbydes” (Tekst 1, ll. 2-3), så forsøger han at opretholde status quo i den sociale praksis. Den 

sundhedsfaglige diskurs fylder også en del i både tekst 4 og tekst 5, hvilket igen reproducerer en 

mere traditionel opfattelse af, hvad og hvordan tandklinikker bør være. Også behandlerdiskursen 

bliver flittigt anvendt i tekst 1, 4 og 5, hvor ord som især tillid og patient/behandler fylder meget. 

Dette reproducerer også den traditionelle opfattelse af tandklinikken som et sted, hvor man bør tale 

om behandling og sundhed og ikke penge. Tandlægen Per Bergmann forsøger dog at gøre lidt op 

med dette og med den opfattelse af kæder, der ifølge ham eksisterer blandt mange i samfundet. Han 

bruger derfor den sundhedsfaglige diskurs til at skabe forandring, idét han gør op med ideen om, at 

tandlægekæder og faglighed ikke kan gå hånd i hånd. Han beskriver i sin tekst en diskurs, som er 

baseret på frygt, der tyder på at være generel for tandlæger. Men netop denne diskurs forsøger han 

at gøre op med.  

En diskurs, der også bliver anvendt i de udvalgte tekster, er kommercialiseringsdiskursen. 
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Kommercialiseringsdiskursen er en diskurstype, der oftest anvendes inden for andre sociale 

domæner end tandlægedomænet. Dette har den effekt, at der bliver skubbet til nogle grænser om, 

hvordan man taler om tandklinikker. Her bruges den diskursive praksis altså til at forandre 

diskursordenen og skabe social forandring. Freddie Sloth-Lisbjerg går ikke med på denne præmis, 

og anvender derfor tivoliseringsdiskursen, som han bruger til at kritisere kommercialisering i 

tandlægebranchen. Herved forsøger han at kæmpe imod den førnævnte forandring. En anden 

diskurstype, der bliver anvendt, er konkurrencediskursen, hvilket igen er med til at skubbe til den 

traditionelle opfattelse af tandlægebranchen. Tandlægekæden Plus 1, Forbruger og 

Konkurrencestyrelsen, Anders Kühnau (formand for Løn og praksisudvalget i Danske regioner) og 

til dels forhenværende sundhedsminister Sophie Løhde bruger konkurrencediskursen til at 

argumentere for en forøgelse af konkurrencen i tandlægebranchen. De bruger altså ikke begreber 

som sundhed og faglighed, men i stedet begreber som pris og konkurrence til at argumentere for 

deres synspunkter. 

I både tekst 4 og 5 bliver der anvendt en forbrugerdiskurs til at omtale patienter. I tekst 5 

bruges diskursen som et skrækscenarie, mens den i tekst 4 bruges mere objektivt i en akademisk 

betragtning. På samme måde som med kommercialiseringsdiskursen, så er det altså en diskurstype, 

der igen udfordrer opfattelsen af, hvad en patient er. De er ikke bare patienter længere, men også 

forbrugere.  

Overordnet kan man konkludere, at der i mediebilledet bliver blandet diskurstyper sammen fra 

forskellige diskursordener, hvilket er et udtryk for, at måden man taler om tandklinikker er udvidet 

til også at omfatte bl.a. kommercialiserings, forbruger- og konkurrencediskurser. Hvad betyder det 

så, at man udvider diskursordenen, der anvendes inden for tandlægeinstitutionen? Det gør, at der i 

højere grad kan blive udfordret holdninger i samfundet, hvilket er fordrende for social forandring. 

Det er klart, at hvis de diskursive praksisser udelukkende reproducerer den herskende diskursorden, 

så vil holdningen i samfundet i højere grad afspejle disse, men hvis det bliver mere almindeligt at 

tale om patienter som eksempelvis forbrugere, og at tale om tandklinikker med en 

kommercialiseringsdiskurs, så kan dette på sigt blive anset som værende acceptabelt, hvilket i 

højere grad vil legitimere tandlægekæder. Det er igen vigtigt at nævne, at denne analyse kun baserer 

sig på 5 udvalgte tekster. Der findes f.eks. store platforme som de sociale medier, hvor aktører også 

påvirker holdninger. Her kan man argumentere for, at der kan etableres en tættere og bredere 

relation med mennesker i dag, end man f.eks. kan på de gængse medier.  
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Vi vil nu se nærmere på, hvordan de diskursive praksisser har påvirket de sociale relationer og 

magtrelationerne i samfundet. Som det fremgår af analyserne af de fem tekster, så er der flere 

forskellige diskurser til stede i mediebilledet. Disse diskurser kæmper om at vinde. I de tekster, 

hvor repræsentanter fra Tandlægeforeningen har medvirket, kan der identificeres nogle ret åbenlyse 

forsøg på at dæmonisere tandlægekæder ved at konstruere en virkelighed, hvor tandlægekæder ikke 

er så drevet af sundhedsfaglige interesser, men af økonomiske interesser. Det gjorde formanden for 

Tandlægeforeningen Freddie Sloth-Lisbjerg blandt andet i sit debatindlæg, hvor han i sin overskrift 

lagde ud med at beskrive tandlægekæder, der er bakket op af investorer, som en farlig tendens i 

tandlægebranchen. Susanne Kleist udtaler blandt andet, at den arbejdsgruppe hun står i spidsen for: 

”… ikke er sat i verden for at modarbejde dem” (Tekst 5, ll. 61-62), men alligevel forholder de sig 

meget kritiske over for alle kæder, hvor man blandt andet vil grave i deres kontrakter. De forsøger 

dermed at opstille en modsætning, hvor der er en kamp mellem to identiteter som udelukker 

hinanden. Man kan altså ikke både drive en forsvarlig tandklinik OG være drevet af økonomiske 

interesser. Man kan ikke både være en tandklinik OG have investorer bag sig. At diskurser ikke kan 

forenes, men vil være i opposition til hinanden kaldes antagonisme. Denne antagonisme udfordres 

dog i tekst 2 og tekst 4. I tekst 4 giver Liberal Alliances sundhedsordfører May-britt Kattrup udtryk 

for, at den sundhedsfaglige og den kommercielle diskurs ikke behøver at være i kamp mod 

hinanden, men sagtens kan forenes. Som nævnt tidligere, så argumenterer tandlægen Per Bergmann 

for det samme. 

Denne kamp mellem diskurser er den som Fairclough kalder hegemonikampen, som er kampen 

om at få indflydelse i samfundet ved at gøre sin diskurs til den dominerende. Hvis man skal koge 

det ned til to diskurser, der er i kamp mod hinanden, så har vi på den ene side diskursen om, at 

faglighed og kommercialisering (som kædes sammen med tandlægekæder) er uforenelige, og på 

den anden side diskursen om, at faglighed og kommercialisering godt kan gå hånd i hånd. Om den 

hegemoniske kamp skriver Fairclough blandt andet: ”Hegemoni handler om at skabe alliancer…” 

(Fairclough, 1992, s. 52). Netop dette forsøg på at skabe alliancer ses der klare eksempler på i tekst 

1 og 5, hvor kæderne diskursivt bliver konstitueret som en modsætning til de andre tandklinikker. 

Altså skabes der alliancer ved at bruge ideen om ”os” mod ”dem”. Denne konstituering bidrog 

Dansk Folkepartis Liselotte Blixt også til: ”Vi må ikke ende med discount-løsninger, som skader 

os…” (Tekst 5, ll. 18-19). Her forsøger hun, at skabe en klar afstand mellem borgerne og kæderne, 

hvor hun er på borgernes side i kampen mod kæderne. Det gør hun i øvrigt ved at gentage diskursen 

om, at kombinationen af faglighed og kommercielle interesser er farlig. Der opstilles altså en 
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relation, hvor de almindelige tandklinikker er drevet af værdier som tillid og faglighed, mens 

kæderne er drevet af pengeinteresser. Jo mere denne relation bliver konstitueret des jo mere vil 

tandlægekæderne miste legitimitet over for vigtige interessenter som tandlæger og politikere. I den 

hegemoniske kamp spiller medierne en stor rolle. Tandlægeforeningen har sit eget medie i form af 

Tandlægebladet, hvilket giver dem en fordel i denne kamp, da de jo har muligheden for at nå ud til 

størstedelen af tandlægerne, fordi de er medlemmer af tandlægeforeningen. Men også de store 

medier som eksempelvis Politiken, Børsen og Altinget spiller en stor rolle i denne kamp. Tekst 4 

blev eksempelvis tildelt overskriften ”Tandlægekæder vækker politisk og faglig skræk”, hvilket 

bidrager til at konstruere virkeligheden på én bestemt måde. 

Hegemonismen har ikke indfundet sig, da der som sådan ikke er én diskurs, der er alment 

accepteret. Dette er dog ikke underligt, da tandlægekæder stadig er ret nye, og først er begyndt at 

blive debatteret i det offentlige rum inden for det sidste års tid. Ud fra de tekster, der er arbejdet 

med i denne analyse, lader det dog på nuværende tidspunkt til, at der er størst tilslutning til den 

sundhedsfaglige diskurs. 

 
 
10.2. Hvilke narrativer italesættes blandt nyuddannede tandlæger, og hvilke 

organisatoriske overvejelser giver disse anledning til? 
I dette afsnit vil vi anvende et narrativt blik på den indsamlede empiri, for at få et indblik i hvilke 

narrativer de nyuddannede tandlæger selv bringer i spil omkring kæder. Hertil har vi blandt andet 

spurgt individerne indtil, hvad de har hørt om kæder, hvorvidt de kunne finde på at arbejde i en 

kæde og hvorvidt de mener, der er forskel på den måde en ’almindelig’ privat praksis og en 

tandlægekæde drives på. Ud fra den indsamlede empiri dykkes der ned i informanternes udsagn 

omkring forskellige organisatoriske problemstillinger, som kan identificeres herudaf.  

Derfor er det væsentligt her at beskrive, at det følgende afsnit tager udgangspunkt i 

informanternes udsagn set som en stemme blandt flere i den pågældende organisation, som de er 

tilknyttet. Derfor er fortællingerne ikke nødvendigvis de ’foretrukne’, ’tykke’ fortællinger, og 

måske heller ej de ’dominerende’ fortællinger i de enkelte virksomheder, da det vil være udtalelser 

fra enkeltpersoner. Derimod er dette design fundet interessant og værdifuldt, da de forskellige 

udsagn måske er med til at danne et dominerende narrativ overordnet set – et narrativ som måske 

har bredt sig blandt de nyuddannede tandlæger, og dermed er med til at forme fagets fremtid.  

 

Et narrativ er, som det er beskrevet i teoriafsnittet, en historie eller fortælling, som individet bruger 
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til at skabe mening i en bestemt kontekst. Herved knyttes begivenheder til et plot, der enten 

udvikler sig, eller forstærkes gennem tilføjelsen af nye begivenheder. Derved kan man sige, at 

historier eller narrativer er med til at forme den måde vi ser på os selv, andre og verden omkring os, 

og skaber fundamentet for vores handlinger. (Schnoor, 2012, s. 22). Derfor er narrativerne af 

afgørende karakter for en organisation og sågar en branche, hvis denne står overfor en krise. Jerome 

Bruner påpegede i 1999, at; ”Et af kendetegnene ved fortællinger er, at de er gode til at skabe 

forbindelser mellem ’det usædvanlige’ og ’det almindelige’.” (Ibid., s. 29). Dette kan blive 

væsentligt i anskuelsen af de narrativer, som hersker blandt de nyuddannede tandlæger – for 

hvordan skaber vi mening, når det almindelige udfordres af det usædvanlige? Darnell Vagnild, 

revisor ved Redmark, er med til at stille den bane op, som tandlægerne agerer på; ”.. Altså den 

almindelige tandlæge tænker måske, hov nu dukker de der store flotte kæder op på den anden side 

af gaden. Hold da fast, hvordan skal jeg nu håndtere den situation?... Så der er et eller andet i alle, 

at når de store kommer, så skal vi til at passe på… jeg tror mere, at det er den usikkerhed, der er 

skyld i modstanden.” (Bilag 2, s. 123). Herved beskriver Darnell Vagnild, hvordan der er kommet 

nye spillere, som synes at true ’den almindelige tandlæge’ på en sådan måde, at disse kommer til at 

føle sig usikre. Denne usikkerhed kan beskrives ved de store forandringer som disse kæders indtog 

kan påføre de ’almindeligt praktiserende tandlæger’. Disse forandringer som tandlægekæderne 

bringer til branchen anses for at være store, fordi tandlægebranchen i Danmark har været meget 

fastlåst i mange år. Branchen har været konstitueret af forskellige konservative kræfter, som har 

vedligeholdt en status quo, der har været svær at rykke ved. Denne form for konservative tilgang til 

udvikling indenfor branchen har en af dennes største og vigtigste aktører en stor indflydelse på; 

Tandlægeforeningen. Tandlægeforeningen har udgivet mange artikler omkring tandlægekæder 

siden januar 2016, som det er beskrevet i ovenstående diskursanalyse, og disse har ofte haft en 

bestemt tendens. En af de tandlæger, som vi har interviewet siger blandt andet: ”Jeg er jo medlem af 

Tandlægeforeningen, og læser jævnligt nyheder derfra. Der synes jeg ikke altid, at det er lige 

positivt” (Tandlæge 2, Bilag 5, s. 139). Herigennem synes nogle narrativer at udspringe, som kan 

være med til at fordre for de handlemuligheder, som de, der tilskriver sig disse, har. Disse narrativer 

har, som tandlæge 1 beskriver det, ikke altid ’lige positiv’ karakter, hvilket kan være medvirkende 

til at de tandlæger, som ofte læser Tandlægebladet, optager det plot, som dette kan forårsage, som 

værende sandt. Hvis dette er tilfældet, kan man komme ud for, at disse personer indleder et 

’tunnelsyn’, som forekommer på baggrund af termerne selektiv perception og selektiv hukommelse. 

Når dette forekommer, vil tilhængerne af et plot udvælge fortællinger, der bekræfter plottet og 
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samtidig husker man ofte de fortællinger, som netop bekræfter plottet, og de fortællinger, som 

modsiger plottet, vil blive forkastet og glemt. En måde man netop kan fordre for et plot, er ved at 

genfortælle begivenheder, som stemmer overens med det oparbejdede plot. Igennem vores 

diskursanalyse er det blevet tydeligt, at bl.a. Tandlægeforeningen og Tandlægebladets fortællinger 

og ytringer om tandlægekæder ofte har negativ karakter, som tilskriver sig et bestemt plot. Et plot 

som stiller ’almindeligt praktiserende tandlæger’ over tandlægekæder. Der skabes en ’os mod dem’ 

fortælling, hvori Tandlægeforeningens position tydeligt skildres. Blandt andet har 

Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg (FSL) lavet et debatindlæg, som vi har 

behandlet i diskursanalysen, hvori der opstilles et narrativ om kæder, der kan karakteriseres som: 

Farlige pengemænd. Denne fortælling om investorerne, der står bag kæderne, sidestilles i samme 

artikel med en mangel på etik og faglighed. Og netop disse to fortællinger går igen på diverse 

medier, hvor man ser på kæderne som værende styret af farlige pengemænd, imens disse er med til 

at sænke det etiske og faglige niveau indenfor branchen. Men hvordan ser tandlægerne selv på disse 

og andre narrativer omkring tandlægekæder? Har de tilsluttet sig ovenstående fortællinger?  Dette 

vil blive undersøgt nærmere i det følgende afsnit.  

 

Tandlægerne, som denne analyse baseres på, arbejder på forskellige klinikker, hvoraf én tidligere 

har været ansat ved en tandlægekæde. Fælles for alle er det dog, at de er nyuddannede. Dette er 

væsentligt, da de derved er relativt nye på arbejdsmarkedet, og derfor måske er nogle af de aktører, 

der skal være med til at skubbe til en konservativ branche. I vores interviews blev det tydeligt, at 

disse tandlæger havde hørt fortællinger og dannet sig bestemte indtryk af tandlægekæder. Den 

første fortælling, som støtter op om det plot, som FSL har italesat om kæderne som ’farlige 

pengemænd’, synes der at være stor tilslutning til. Vi spurgte ind til, hvorledes tandlægerne havde 

hørt om kritikken af tandlægekæderne og deres prioritering af indtjening over tandsundhed. Hertil 

udtaler tandlæge 1 følgende: ”Jeg ved f.eks. fra nogle af mine venner, som er tandlæger, at de skal 

nå en vis omsætning, ellers ryger de ud.” (Tandlæge 1, Bilag 4, s.135). Altså har hen hørt 

fortællinger fra andre, som sætter fokus på indtjeningen i en sådan grad, at man kan risikere at blive 

fyret, hvis man ikke sørger for nok indtjening til forretningen. Dette støttes op af tandlæge 3, som 

beretter om en begivenhed, hvor hen var til konference på sin arbejdsplads, hvor temaet netop var 

tandlægekæder. Om dette emne, udtaler hen følgende som sin oplevelse ved konferencen: ”Det er 

sjovt nok netop den påstand, der blev slynget rundt...” (Tandlæge 3, Bilag 6, s. 143). Hermed en 

fortælling fra en klinik, hvor denne tandlæge har oplevet, at påstanden omkring kæder og deres 
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fokus på indtjening frem for tandsundhed lever i bedste velgående, da netop denne påstand blev 

samtaleemnet. Disse begivenheder understøttes yderligere af tandlæge 4 og vedkommendes 

konkrete erfaringer, da hen har arbejdet i en tandlægekæde selv. Hen siger følgende om påstanden: 

”Baseret på mine erfaringer i den kæde jeg var ansat, så er det helt klart berettiget.” (Tandlæge 4, 

Bilag 7, s. 147).  Altså synes der at være en dominerende fortælling i de forskellige organisationer, 

hvor forskellige begivenheder er blevet knyttet til et plot, der kan minde om dét, som FSL har 

fremstillet i sit debatindlæg. Det interessante er her også at antage Schnoors ide om, at fortællinger 

er til konstant social vurdering (Schnoor, 2012, s. 37), hvilket altså betyder, at for tandlæge 4 har 

denne fortælling fået liv igennem dens sociale accept. Den er blevet fundet sandfærdig af nok 

individer i organisationen til, at den nu lever videre også uden for arbejdspladsen. Den lever så 

meget, at hen vælger at fortælle den videre til os, hvorfor den blot gives mere opmærksomhed og 

derved får mere liv. Det er måske lidt anderledes for tandlæge 4, da vedkommende decideret har 

ageret i en kæde, hvor hen har oplevet de fortællinger, der leveres. Derfor er de fortællinger, som 

hen leverer, levede historier frem for fortalte historier, som ellers dominerer denne analyse. Denne 

historie bruges ikke til at skabe mening i hverdagen, men i stedet til at koordinere handlinger i 

organisationen. Dette fik et endeligt ved, da vedkommende valgte at forlade organisationen til sidst. 

Men indtil da har det været en historie, som hen har været nødt til at leve med og handle ud fra.  

Ovenstående narrativ, om end det forekommer som det dominerende, er alligevel ikke stærkere, 

end at de adspurgte tandlæger ikke mener, at man kan skære alle kæder over en kam. Tandlæge 1 

foretager en pragmatisk analyse i sit eget svar, da hen udtaler: ”En klinik er selvfølgelig også en 

forretning. Så det er ikke fordi, at det er forkert, at man også prioriterer indtjeningen.” (Tandlæge 

1, Bilag 4, s. 135). Hertil er det interessant at tandlæge 4, som har været tilknyttet en tandlægekæde, 

foruden sin tilslutning til påstanden også italesætter et narrativ, som går imod Tandlægeforeningen 

og deres ’angreb’ mod kæder generelt set: ”Jeg synes dog ikke, at det er fair at generalisere så 

meget. Jeg læser meget tandlægebladet f.eks., og der sættes alle kæder i samme bås, hvilket ikke er 

fair” (Tandlæge 4, Bilag 7, s. 148). Hermed støtter disse nyuddannede tandlæger op om det 

narrativ, som kan udledes fra FSL og Tandlægeforeningens fortællinger i medierne, men alligevel 

falder flere af dem ikke under for selektiv perception, da de ikke blindt køber sig ind på præmissen. 

Som tandlæge 1 kommer ind på, er det almindelig skik for en virksomhed at have indtjeningen for 

øje, hvilket er en tanke, som nemt kunne være forkastet grundet denne selektive perception, som 

man kan være tilbøjelig til at falde tilbage på, når der forekommer et dominerende narrativ.  

 



 
Side 76 af 158 

Hernæst er det interessant at grave lidt dybere i, hvilke narrativer der udlever sig omkring kæder 

generelt. Det forrige afsnit havde udspring i Tandlægeforeningens indflydelse på narrativet omkring 

kæderne som den ’farlige pengemand’. I dette afsnit vil vi i stedet grave dybere ned i, hvilke 

fortællinger tandlægerne har hørt om kæder og ikke mindst, hvilke narrativer de herigennem er 

blevet en del af, og hvordan dette kan påvirke dem og organisationerne inden for branchen.  

Et af de elementer, som blev nævnt af flere af tandlægerne var måden, hvorpå kæderne bliver 

drevet. Dette stemmer til dels overens med ovenstående narrativ de ’farlige pengemænd’. Det store 

fokus på indtjening bringer andre elementer med sig, som tandlægerne nævner. Nogle har oplevet 

det i deres egen hverdag, mens andre blot har hørt om dette igennem andre. Hvorom alting er, så er 

der nogle fortællinger, som synes at støbes sammen til et narrativ, der kan have en indflydelse på et 

individuelt og et organisatorisk plan.  

Tandlæge 1 lagde klart og tydeligt ud med denne fortælling fra sin organisation: ”... jeg har 

hørt fra bl.a. mine chefer og nogle af mine venner og bekendte, at man skal bruge bestemte 

materialer og en bestemt tandtekniker, når man arbejder i en kæde… Og det er ikke nødvendigvis 

det bedste.” (Tandlæge 1, Bilag 4, s. 135). Denne fortælling bygges der videre på af tandlæge 4, 

som leverer en fortælling ud fra sit tidligere arbejde for en kæde:”For det andet så blev der sparet 

på vores teknikomkostninger. Altså vores tandtekniker. Der var en samarbejdsaftale med et 

laboratorie i Kina, og det var selvfølgelig for at spare penge, hvilket vel er ok, men det gav bare 

dårlige arbejdsbetingelser synes jeg.” (Tandlæge 4, Bilag 7, s. 1147). Denne frustration som 

tilkendegives af tandlæge 4 bygger videre på den formodning, som tandlæge 1 udtrykker. Denne 

formodning stammer fra andres fortællinger, og måske qua sin nylige indtræden i branchen, synes 

at betyde, at vedkommende skaber mening i gennem denne fortalte historie. En sådan historie kan 

sagtens ’blot’ leve i den pågældende organisation, men at denne så bekræftes af tandlæge 4 er med 

til at kortlægge et plot. Dette plot blev yderligere fastlagt, som interviewene skred frem. Der syntes 

at fremherske et plot, der netop inkorporerede ovenstående fortællinger til et narrativ, der kan 

karakteriseres som kæder som ’fabrikker’. Kæden som en fabrik beskrives som en entitet med 

dårlige arbejdsbetingelser, hvor materialevalg styres top-down og herved, grundet fokus på 

indtjening, købes de bedste materialer ikke. Narrativet om fabrikken stammer fra tandlæge 2, som 

siger følgende om tandlægekæder: ”Jeg kender to (tandlæger), der har haft dårlige oplevelser i en 

kæde... de havde opfattelsen af, at de arbejdede i en ”fabrik”, og ikke en klinik.” (Tandlæge 2, 

Bilag 5, s. 139). Her stilles ’fabrikken’ overfor en almindelig klinik, og herunder narrativet om 

fabrikken kommer flere begivenheder og fortællinger altså til at udforme et plot, der synes at skildre 
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tandlægekæder på en bestemt måde ud fra tandlægernes perspektiv – den potentielle arbejdskraft, 

som kæderne skal tiltrække. Tandlæge 4 uddyber yderligere dette narrativ om sin tid i en kæde ved 

følgende sætning: ”Det største problem for mig var dog, at det føltes som en fabrik. Patienterne 

skulle bare igennem...” (Tandlæge 4, Bilag 7, s. 147). Altså hersker der blandt nogle af de 

nyuddannede tandlæger et narrativ omkring kæderne som fabrikker, der bare skal have patienter 

igennem. Denne fortælling understøttes af tandlæge 5 gennem en fortælling, som hen herved har 

reproduceret omkring tidsspilde ved en tandlægekæde: “..en af mine tidligere medstuderende, der 

arbejder for en kæde, fået fortalt, at hun skal bruge mindre tid på at tale med patienterne, da der 

ellers går for meget tid til spilde.” (Tandlæge 5, bilag 8, s.151). Herved sidestilles snakken, som 

kan være med til at øge tilliden mellem patient og tandlæge, med tidsspilde. En påstand som ikke 

kommer patienterne til gode, hvis der ikke fordres for tillid - og dette kan i sidste ende skade 

kæden.   

Netop denne opfattelse af kæder som fabrikker sættes yderligere på spidsen af tandlæge 4, da 

vedkommende – i modsætning til sin udtalelse ovenfor omkring arbejdsbetingelserne, der 

eksisterede i den kæde, hen var ansat i – udtaler følgende omkring, hvad hen mener er vigtigt at 

have som tandlæge: ”...respekt for de mennesker man behandler. Med det mener jeg, at man giver 

dem den rette tid og opmærksomhed, der skal til.” (Tandlæge 5, bilag 8, s. 149) Altså sættes dét 

man bør gøre, overfor den måde, som hen mener og har oplevet, at man gør det i kæder. Hermed 

fortælles der én dominerende fortælling om kæder og en anden om ’almindelig’ praksis. Skellet 

herimellem er stort, og derfor synes historierne også voldsommere, når de sidestilles.  

Dette betyder dog ikke, at plottet, der karakteriserer ’fabrikken’, udfordres synderligt meget. 

Det synes at være tilfældet, at netop dette narrativ lever udenfor kæderne og inde i de almindelige 

tandlægeklinikker, da de adspurgte tandlægers perspektiv stammer udefra med undtagelse af 

tandlæge 4, som har været ansat ved en tandlægekæde. Herved bliver det forskellige narrativer, der 

godt nok modsiger hinanden, og kæmper mod hinanden, men der kæmpes om legitimitet og ikke 

narrativet. Derfor vender vi tilbage til dette punkt senere. 

 

Efter at disse narrativer er blevet identificeret, er det interessant at overveje, hvilke organisatoriske 

implikationer disse narrativer kan være med til at tilvejebringe. Præmissen er her, at en kæde har 

opkøbt en klinik og skal til at lede den selv. Hvordan kan de narrativer, som her er identificeret få 

en indflydelse for kæden og den pågældende klinik? 

Vi kan antage, at en kæde har opkøbt en klinik i et område, hvor der er konkurrerende 
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tandlægeklinikker indenfor rækkevidde. De ansatte har i gennemsnit en anciennitet på 3 år, og 

herved kan det formodes, ud fra de fortællinger, som de adspurgte tandlæger i denne undersøgelse 

har leveret, at tilsvarende fortællinger kan være dominerende på denne arbejdsplads. Når dette er 

tilfældet står den opkøbende kæde overfor flere potentielle problemstillinger, som kan eller skal 

tackles, for at opnå et så godt resultat som muligt. Som det er beskrevet af tandlæge 3, er 

tandlægebranchen underlagt nogle konservative præmisser, som har eksisteret i plus 50 år 

(Tandlæge 3, Bilag 6, s. 146). Dette betyder, at de ansatte formentlig har en bestemt 

fremgangsmåde, som står for at skulle ændres med kædens opkøb af klinikken. Dette betyder, at de 

konstituerede værdier, normer og handlemønstre, som har været kendetegnende for denne klinik 

formentlig står til forandring, da kæder gerne har en fremgangsmåde – om ikke andet har 

tandlægerne qua de narrativer, som lever blandt dem, en formodning om at kæderne har bestemte 

fremgangsmåder, som de ønsker at implementere. Dette kan forårsage en betydelig usikkerhed for 

de ansatte, som kan imødekommes gennem klar kommunikation fra kædens side af og gerne så 

meget information som muligt, så man kan slå de fortællinger hen, som ikke er fordrende for et godt 

arbejdsmiljø, der lever op til kædens ønsker. Dette er også væsentligt, da fortællinger er med til at 

forme måden, man ser sig selv og andre på og hermed er medbestemmende for vores handlinger 

(Schnoor, 2012, s. 22). Hermed bliver det vigtigt for kæden at tøjle fortællingerne på klinikken, og 

sørge for at man kan være med til at forme dem i stedet for at løbe bag dem.  

Hertil er det essentielt for kæden at huske, at klinikken og medarbejderne står overfor en større 

forandring, som de ikke umiddelbart selv er herrer over, og samtidig har den en stor indflydelse på 

deres hverdag i organisationen (Bovey et al., 2001, s. 373). Hvis man ikke formår at dæmme op for 

dette, kan det lede til irrationelle tanker for medarbejderne, som yderligere kan skabe uroligheder 

blandt medarbejderne. I dette tilfælde kan konsekvensen igen være, at de negative fortællinger 

vinder fremtog, og medarbejderne kan ende med at begrænse egne handlemuligheder pga. 

fortællingernes karakter. 

Disse forestående forandringer skal, qua ovenstående, ledes. Medarbejderne skal ledes igennem 

forandringer på en måde, hvorpå de får lov til at ’forlade’ de gamle tilstande, så de kan optage 

forandringerne. Dette kaldes af Bridges for ’transitional change’ (Bridges, 2003), og igennem denne 

transition kan man fordre for nytænkning og få medarbejderne til at tage ejerskab over de 

potentielle nye procedurer. Medarbejderne skal have i denne proces have lov til at give udtryk for 

deres følelser og eventuelle frustrationer, hvorved de fortællinger, som har hersket medarbejderne 

imellem bliver luftet og taget op med ledelsen. Hvis man kan facilitere denne proces på en 
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konstruktiv måde, kan man være med til at aflive nogle af de fordomme, som fortællingerne blandt 

andet indebærer, og få medarbejderne til at tage ejerskab over forandringerne. Tandlæge 3 er lidt 

inde på emnet omkring kæderne og deres mulighed for at ændre på præmisserne for driften på en 

klinik:”... kæder (kan) jo også skubbe til grænserne, hvis de har personalet med på vognen.” 

(Tandlæge 3, Bilag 6, s. 146). I samme ombæring berører hen også det element som transitions 

tankegangen fordrer for – personalet eller medarbejderne skal med på vognen, førend man kan 

gennemføre forandringer.  

 

Væsentligt er det også, at man tager hånd om narrativet om kæder som ’fabrikker’. For hvordan 

motiverer man medarbejdere, der anser virksomheden for at være en ’fabrik’, som ikke 

nødvendigvis eksisterer på baggrund af tandsundhed, men blot fokuserer på profit? Ud fra 

ovenstående narrativer og fortællinger fra de nyuddannede tandlæger fremgår det blandt andet, at: 

”Heldigvis er de fleste tandlæger her i landet udstyret med en høj etik, og derfor så vil de ikke gå 

med til, at det sker (at optimeringen går ud over patienterne) (Tandlæge 4, bilag 6, s. 148). I denne 

fortælling er der ligeså meget fokus på den etik, som de danske tandlæger besidder, samt den 

manglende etik, som hen mener, at kæderne bygger deres eksistensgrundlag på. Hertil er de 

identificerede narrativer også samlet omkring en faglig stolthed, som de danske tandlæger vægter 

højt. Denne er qua et praksisnært studie blevet opbygget allerede på tandlægeskolen. Derved 

kommer de nyuddannede tandlæger ud fra skolen med en stor faglighed, et højt etisk kodeks og 

ikke mindst et ønske om sikkerhed i deres arbejde. Dette synes at være modstridende med de 

narrativer, som er blevet identificeret tidligere i denne analyse. De nyuddannede tandlæger, som vi 

har talt med i denne undersøgelse, leverer narrativer omkring kæder, der beskriver disse som 

værende fabrikker, der bare skal have folk igennem. Når dette sættes i relation til det andet 

identificerede narrativ om kæderne som ’farlige pengemænd’, der fokuserer for meget på indtjening 

og for lidt på tandsundhed, kan dette store skel blive problematisk for en kæde, når det handler om 

at motivere sine medarbejdere. Motivation af ens medarbejdere er vigtigt ud fra den præmis, at 

motiverede medarbejdere er mere produktive og har større sandsynlighed for at præstere på et højt 

niveau. Hvis de narrativer, som tandlægerne italesætter, har sandhed i sig fra kædernes perspektiv, 

vil det da være i deres interesse at sørge for, at deres medarbejdere i høj grad er motiverede, da dette 

angiveligt vil sikre en større indtjening gennem en højere produktivitet og kvalitet i behandlingerne. 

Foruden muligheden for at højne produktiviteten og kvaliteten af tandlægernes behandlinger, er 

motivationsaspektet yderst vigtigt, da manglen på samme kan lede til et tab af produktion og ikke 
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mindst en dårlig stemning på klinikken. Denne dårlige stemning, som der kan opstå på en klinik, 

kan være meget ødelæggende for samarbejdet medarbejderne imellem og herigennem kan det 

komme til at smitte af på patienterne. Hvis narrativer, som de vi har identificeret, får lov til at leve i 

en nystartet kæde, med demotiverede medarbejdere og måske endda utilfredse medarbejdere, kan 

der dannes en kultur, som er ødelæggende for kædens indtjening og forretning. Når dette sker, kan 

det være fordi, at der opstår subkulturer i organisationen, hvor disse negative narrativer kan blive de 

grundlæggende antagelser, hvorudfra værdier tager form. Måden hvorpå patienterne kan påvirkes 

gennem det, som Schein (2004) kalder artefakter. Artefakter kan i dette tilfælde være, når en patient 

oplever en tandlæge, som brokker sig over et element, eller virker frustreret. Disse elementer kan 

komme til udtryk i dagligdagen og være med til at sprede en dårlig stemning på arbejdspladsen. 

Hvis patienterne ikke føler, at de får en god behandling, kan de vælge at benytte sig af en anden 

klinik næste gang. Herved er det vigtigt, at medarbejderne motiveres på deres præmisser i forhold 

til de mål, som kæden ønsker at åbne. Det handler om at finde en gylden mellemvej mellem 

medarbejdernes- og ledelsens ønsker. Det optimale er, hvis disse harmonerer, og når de ikke gør 

dette fra start af, er det vigtigt at anskue, hvad medarbejderne vil. I dette tilfælde er det at 

opretholde en høj grad af faglighed kombineret med et godt etisk grundlag. Dette kan betyde, at 

man kan være nødt til at gøre nogle ting anderledes, eller skifte ud i staben, så man får 

medarbejdere ind, der kan motiveres på de præmisser, man som virksomhed ønsker at fordre for. 

En måde hvorpå man kan anskue motivation i forhold til disse narrativer, er ved at benytte 

Frederick Herzbergs ’Motivator-Hygiene’ teori. Denne kan benyttes hér, da der er et skel imellem 

hygiejnefaktorerne, som fordrer for utilfredshed eller ikke-utilfredshed, alt imens 

motivationsfaktorerne bidrager til tilfredshed eller ikke-tilfredshed. Hygiejne faktorerne er 

miljømæssige og herunder ligger elementer som løn, forhold til overordnede, forretningens 

politikker og arbejdsforhold (Larsson, 2012, ss. 36-38). For at medarbejderne i en kæde ikke skal 

blive decideret utilfredse i deres arbejde, er det nødvendigt, at der tages højde for disse 

hygiejnefaktorer. Elementet omkring er ikke nødvendigvis det mest problematiske, da nyuddannede 

tandlæger ifølge Darnell Vagnild ønsker økonomisk sikkerhed og derfor er tilfredse med en fast 

aflønning. Herimod synes narrativerne, som er identificeret tidligere, at opstille mere presserende 

problemstillinger; at tandlægerne har blandede meninger ved at arbejde for en leder, som ikke er 

tandlæge, der blander sig i de sundhedsfaglige beslutninger. Tandlæge 4 siger: ”Det har jeg oplevet 

før, så det skal jeg helst ikke ud i igen. Det hører ingen steder hjemme, hvis man vil opretholde bare 

en nogenlunde forsvarlig klinik.” (Tandlæge 4, Bilag 7, s. 149), alt imens tandlæge 2 går mere 
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pragmatisk til værks: ”Hvis det er i forhold til, at man skal lave et vist antal kroner om måneden, så 

ville jeg sige op på stedet. Hvis de til gengæld fokuserede på nogle omsætningsmål, men på en 

måde, hvor jeg var involveret i processen, og at det foregik på en respektabel måde, så ville det 

være helt ok.” (Tandlæge 2, Bilag 5, s. 141). 

Dette betyder, at en kæde skal være opmærksom på denne problemstilling, da utilfredshed kan 

opstå på baggrund af dette. Hvis ikke man formår at modarbejde dette, kan og vil narrativet 

formentlig leve videre, og kan smittes af på de øvrigt ansatte, såfremt de køber sig ind på plottet. En 

yderligere hygiejnefaktor, som kan være væsentlig, er den om virksomhedens politikker. Dette 

emne er tidligere berørt som værende narrativet om ’de farlige pengemænd’ fra tandlægernes side, 

og ønsket om høj indtjening fra kædernes side. Som beskrevet tidligere, er det vigtigt, at der tages 

hånd om dette skel. Hvis disse elementer behandles på en måde, så de opfylder medarbejdernes 

behov, vil de være ikke-utilfredse. 

For at medarbejdere til gengæld kan gå hen at blive tilfredse, skal nogle motivationsfaktorer 

opfyldes. Her er elementer som anerkendelse, stimulerende arbejde, ansvar og avancement de, der 

kan gøre en forskel. Disse elementer har vi ikke været inde over med vores informanter, foruden at 

flere af dem fandt det interessant, at der er mulighed for specialisering indenfor kæder. Dette, og det 

at få lov til at dykke ned i specialisering og udvikle sig, må anses som værende et af de elementer, 

som man kan gøre brug af som kæde, når medarbejderne skal motiveres, da det også kan være en 

stimulerende måde at arbejde på. Ydermere kan anerkendelsen også komme fra de mange kollegaer, 

man får ved at arbejde for en kæde. Herved kan man som kæde være med til at fordre for en kultur, 

hvor der følges endnu mere op på gruppeniveau og man anerkendes for det stykke arbejde, man gør. 

Derfor er det vigtigt, at man som kæde ikke negligere denne selvforståelse, der hersker i de 

narrativer, som lever blandt tandlægerne, ved at implementere elementer, der bryder for meget med 

den kultur, der hersker i forvejen. Dette vil formodentlig lede til stærkt utilfredse medarbejdere, 

som måske vil søge mod nye og anderledes udfordringer. 

Dette leder til et andet organisatorisk perspektiv, som i forlængelse af dette afsnit, kan blive 

endnu vigtigere, hvis forandringerne ikke håndteres konstruktivt – rekruttering.   

 

10.2.1. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere 

Det er fundet interessant at se nærmere på potentielle problemstillinger ved tandlægekæders 

rekruttering af nye medarbejdere samt fastholdelse af disse, da vi i specialets hermeneutiske fase 
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kom frem til en hypotese om, at tandlæger generelt har en negativ opfattelse af tandlægekæder. 

Dette kan potentielt set have en negativ indvirkning på tandlægekæders rekrutteringsmuligheder. 

Herudover udgør fastholdelse af tandlæger en anden potentiel organisatorisk problemstilling, hvis 

tandlægens forventninger til jobbet ikke matcher det arbejdsklima, der eksisterer i en 

tandlægekæde. Er der et positivt match mellem tandlægens forventninger til arbejdet og 

arbejdsklimaet i tandlægekæden, vil det ifølge Wanous’ være fordrende for en organisatorisk 

forpligtelse, som kan få tandlægen til at blive i virksomheden, men modsat kan et negativt match få 

tandlægen til at forlade tandlægekæden frivilligt (Wanous, 1992, s. 8-11). 

Analysen tager udgangspunkt i de 5 interviews, der er udført med nyuddannede tandlæger. Som 

beskrevet under metodeafsnittet, så har vi spurgt specifikt ind til de pågældende tandlægers 

holdninger til at arbejde for en tandlægekæde. Denne empiri vil blive analyseret med udgangspunkt 

i Wanous’ teori om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. 

 

Alle tandlægerne blev stillet spørgsmålet ”Kunne du finde på at arbejde for en tandlægekæde?”, 

hvortil der kom nogle ret forskellige svar. Med undtagelse af tandlæge 5, var det fælles for alle 

tandlægerne, at ingen af dem afviste at ville arbejde for en tandlægekæde. Tandlæge 1 var 

indifferent i forhold til at arbejde for en kæde: ”Det er fordi, at jeg ikke som sådan har en positiv 

eller negativ indstilling til tandlægekæder. Jeg kunne også sagtens finde på at arbejde for en 

kæde.” (Tandlæge 1, Bilag 4, s. 135). Tandlæge 2 og 4 havde en vis skepsis, når det kom til at 

arbejde for en tandlægekæde: ”Jeg vil sige, at hvis jeg slet ikke kunne finde et job på en almindelig 

tandklinik, så ja. Men det ville aldrig være min første prioritet.” (Tandlæge 2, Bilag 5, s. 140) og 

”Jeg ville virkelig være skeptisk. Jeg vil dog ikke afvise det.” (Tandlæge 4, Bilag 7, s. 148).  

Tandlæge 3 svarede i en mere generel tone, og havde derfor ikke som sådan nogle forbehold, når 

det kom til at arbejde for en tandlægekæde: ”Som udgangspunkt vil jeg sige ja. Jeg har det sådan, 

at så længe jeg bliver respekteret, behandlet godt, har mulighed for at udvikle mig, jamen så er det 

en god arbejdsplads. Det kunne vel godt være en kæde.” (Tandlæge 3, Bilag 6, s. 144). 

Ud fra disse svar kan der ikke drages den konklusion, at der generelt er en modvilje til at 

arbejde for en tandlægekæde blandt nyuddannede tandlæger, men der identificeres dog en skepsis 

blandt ca. halvdelen af de adspurgte respondenter, hvilket godt kan udfordre tandlægekæderne i 

deres rekrutteringsproces, hvis denne tendens også eksisterer generelt. Helt specifikt kan det 

influere den fase af en rekrutteringsproces som Wanous kalder: ”Recruitment: The process of 

mutual attraction.” (Wanous, 1992, s. 3). Her beskriver Wanous en fase, hvor ansøgere søger 
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informationer om jobmuligheder og vurderer nøjagtigheden af den information, der er tilgængelig 

omkring de søgende virksomheder. De interviewede tandlæger blev spurgt ind til netop denne fase, 

og de blev bedt om at tage stilling til, om de ville gøre noget anderledes i deres søgeproces i forhold 

til, hvis de skulle søge job ved en almindelig tandklinik: ”Hvis du skulle søge job i en kæde, ville du 

så gøre noget anderledes end hvis du søgte job i en almindelig tandklinik?”. Her var det særligt 

interessant, at alle de adspurgte tandlæger ville være ekstra grundige, hvis de skulle søge et job i en 

tandlægekæde i modsætning til en almindelig tandklinik. Årsagen til dette skal findes i, at de 

tidligere har hørt nogle negative narrativer om tandlægekæder. De har ikke nødvendigvis godkendt 

disse narrativer som værende sande, men de har ikke afvist dem, hvilket kan ses på den måde, de 

svarer: ”Jeg ville helt sikkert lave en grundigere undersøgelse af kæden, inden jeg søgte jobbet. 

Fordi jeg har jo hørt ting og sager.” (Tandlæge 1, Bilag 4, s. 136), ”Jeg ville som udgangspunkt 

være langt mere skeptisk i forhold til at arbejde der. Så jeg ville spørge ekstra grundigt ind til alle 

de forskellige forhold. Kontrakten ville jeg læse igennem 2-3 gange. Hvis jeg skal være ærlig, så 

ville jeg være bange for at blive snydt.” (Tandlæge 2, Bilag 5, s. 140). 

Det er er værd at fremhæve, at tandlæge 2 var bevidst om, at hen muligvis dømte 

tandlægekæder ud fra et forkert grundlag: ”Jeg er bevidst omkring, at jeg måske dømmer dem uden 

et rigtigt grundlag, men jeg har ikke lyst til at tage chancer så tidligt i min karriere.” (Ibid.). Dette 

illustrerer blot, hvilken effekt diskurser og narrativer kan have. Tandlæge 3 som var den, der var 

mest positiv over for tandlægekæder, svarede også, at hen ville bruge mere tid på at researche en 

tandlægekæde i forhold til en almindelig tandklinik: 

”Øhhm.. Det tror jeg faktisk, at jeg ville. Bare fordi, at kæder typisk har en bestemt måde at 

gøre tingene på. Altså der er en klar procedure, hvis man kan sige det på den måde. Så jeg ville da 

spørge lidt rundt i mit netværk og høre, hvordan de f.eks. håndterede sådan noget som teknik, om 

der var bestemte forventninger til omsætning osv.” (Tandlæge 3, Bilag 6, s. 144-145). 

Grundet den begrænsede mængde data, vi arbejder ud fra, så er det ikke muligt at drage en 

generel konklusion, men når alle de interviewede tandlæger svarede, at de ville være grundigere i 

deres søgeproces, når det kom til tandlægekæder, så kan det konkluderes, at det ikke er 

usandsynligt, at dette også er en generel tendens blandt nyuddannede tandlæger: At der hersker en 

vis skepsis blandt nyuddannede tandlæger, når det kommer til at søge job i en tandlægekæde. Som 

nævnt tidligere så skal årsagen til dels findes i, at de nyuddannede tandlæger bliver påvirket af de 

diskurser de ser og hører. I diskursanalysen blev det fremhævet, at eksempelvis 

Tandlægeforeningen har rettet skarp kritik mod tandlægekæderne i en række artikler både på deres 
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interne medie og på eksterne platforme. De nyuddannede tandlæger kan meget vel have stødt på 

disse artikler, som tilfældet var med tandlæge 2 og tandlæge 5: ”Man hører jo meget lige for tiden. 

Jeg er jo medlem af Tandlægeforeningen, og læser jævnligt nyheder derfra. Der synes jeg ikke 

altid, at det er lige positivt” (Tandlæge 2, Bilag 5, s. 139), “Jamen jeg har hørt masser fra andre 

tandlæger, tidligere medstuderende, fra Tandlægeforeningens intranet. For det meste er det 

dårligt.” (Tandlæge 5, Bilag 8, s. 151), hvilket kan have bidraget til en vis usikkerhed, når det 

kommer til at arbejde for en tandlægekæde. I specialets diskussionsafsnit vil vi komme nærmere ind 

på, hvordan man som tandlægekæde kan arbejde proaktivt med denne problemstilling.  

 

Vi vil nu se nærmere på den del af en rekrutteringsproces, som Wanous kalder ”Post-Entry”. Det er 

her, hvor en medarbejder træder ind i en ny organisation, og enten får realiseret sine forventninger, 

og opnår en høj jobtilfredshed, eller oplever at forventningerne ikke imødekommes, hvilket kan føre 

til lav jobtilfredshed. Wanous skelner mellem en frivillig og ufrivillig afgang for en medarbejder. 

Ved den ufrivillige afgang er det virksomheden, der opsiger en medarbejder, hvilket oftest sker, 

hvis en medarbejders job performance ikke lever op til virksomhedens krav (Wanous, 1992, s. 31). 

Den ufrivillige afgang vil vi ikke behandle yderligere. I stedet vil vi se nærmere på den frivillige 

afgang, som oftest finder sted, hvis medarbejderen oplever en lav tilfredshed i jobbet. Hvis vi kaster 

et blik på nogle af de forventninger, de adspurgte tandlæger har til en tandlægekæde, så bliver der 

både sat ord på nogle positive forventninger, men også nogle negative fordomme. De fleste af 

tandlægerne har en forventning om, at en tandlægekæde kan tilbyde nogle gode 

udviklingsmuligheder for en nyuddannet: ”Jeg ser en stor fordel i, at man har mange kollegaer. 

Der er mulighed for en kæmpe vidensdeling. Man har mulighed for at have flere specialer måske. ” 

(Tandlæge 1, Bilag 4, s. 137). Dette understøttes yderligere af tandlæge 2: ”Jamen hvis en kæde 

bliver drevet med respekt for faget, så tror jeg faktisk, at det er en ret fed arbejdsplads. Kæder giver 

jo mulighed for specialisering, og rent fagligt er det jo møginteressant.” (Tandlæge 2, Bilag 5, s. 

141). En anden positiv forventning til tandlægekæder er, at de rent organisatorisk har flere 

ressourcer at råde over, hvilket giver en større fleksibilitet: 

”Kæder råder jo over langt flere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og receptionister. Så 

der kan flyttes rundt mellem klinikkerne. Det tror jeg er en fordel rent organisatorisk…” (Tandlæge 

3, Bilag 6, s. 146), ”Der er en klar forskel rent organisatorisk. Når der f.eks. er sygdom eller 

fravær ude ved os, så kan man mærke det... Det kan være ret frustrerende, fordi når man er bagud 

på en tandklinik, så kan alle mærke, at stressniveauet stiger. Særligt for en som mig, der er ny. På 
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en tandlægekæde kan man jo lige få en erstatning ind fra en anden klinik... De har jo flere 

ressourcer, så det er lettere for kæder at løse sådan nogle organisatoriske problemstillinger.” 

(Tandlæge 1, Bilag 4, s. 137).  

Nogle af de negative fordomme, som tandlægerne beskriver, minder meget om det scenarie 

som Darnell Vagnild blandt andet beskrev; altså at der kan være konflikter i forhold til, hvem der 

bestemmer over valget af materialer og udstyr: ”Jamen jeg har hørt fra bl.a. mine chefer og nogle 

af mine venner og bekendte, at man skal bruge bestemte materialer og en bestemt tandtekniker, når 

man arbejder i en kæde. F.eks. at man skal bruge en bestemt plast til fyldninger, og det er ikke 

nødvendigvis den bedste.” (Tandlæge 1, Bilag 4, s. 135). En anden bekymring, som vi også stødte 

på i vores indledende research om tandlægekæder var, at ønsket om en stor indtjening kunne gå hen 

og blive et konfliktpunkt. Dette blev ligeledes nævnt af nogle af tandlægerne: ”Jeg kender to, der 

har haft dårlige oplevelser i en kæde… de havde opfattelsen af, at de arbejdede i en ”fabrik”, og 

ikke en klinik.” (Tandlæge 2, Bilag 5, s. 139), ” Hvis der f.eks. skulle købes noget udstyr. Så ville 

min nuværende chef tænke på, hvordan det her udstyr kunne sikre en bedre behandling, mens min 

gamle chef ville tænke på, hvordan det her udstyr kunne sikre en bedre indtjening.” (Tandlæge 4, 

Bilag 7, s. 149) 

I forhold til at imødekomme disse forskellige forventninger, som ifølge Wanous er en 

forudsætning for at kunne fastholde medarbejdere på sigt, så mener Wanous, at virksomheder bør 

præsentere sig selv så realistisk som muligt (Wanous, 1992, s. 49). Dette står i modsætning til den 

traditionelle måde at rekruttere på, hvor man ”oversælger” virksomheden, og fokuserer for meget på 

de positive ting. At oversælge virksomheden er ifølge Wanous netop årsagen til nogle af de 

konflikter, der kan opstå i en rekrutteringsproces. Når man oversælger sin egen virksomhed i en 

rekrutteringsmæssig sammenhæng, så kan der forekomme en konflikt mellem individet og 

organisationen. For at kunne træffe det bedst mulige valg har individet nemlig behov for 

fuldkommen information omkring organisationen, og denne information skal være sandfærdig. 

Konflikten opstår fordi organisationer, i deres stræben efter at tiltrække kandidater oftest kun giver 

positive informationer, og ikke nødvendigvis præcise af slagsen. Det er derfor ikke uvæsentligt, 

hvilken tilgang tandlægekæder vælger, når de rekrutterer nye tandlæger. Hvis en tandlægekæde 

ikke har formået at opstille realistiske forventninger til, hvordan det er at arbejde i netop deres 

kæde, så er der stor sandsynlighed for, at der vil opstå utilfredshed og konflikter. Hvis en 

tandlægekæde eksempelvis arbejder meget med omsætningsmål for deres tandlæger, og dette ikke 

på forhånd er blevet forventningsafstemt, så kan det for tandlægens vedkommende blive oplevet 
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som et brud på den psykologiske kontrakt, der er mellem tandlægen og kæden.  

I diskussionsafsnittet vil vi gå mere i dybden i forhold til, hvordan tandlægekæder kan arbejde 

med realistisk rekruttering. 

 

10.3. Diskurser og narrativers påvirkning af tandlægekædernes legitimitet 
Vi har op til nu beskæftiget os med nogle af de diskurser og narrativer, der omringer tandlægekæder 

i Danmark. Disse diskurser og narrativer er blevet tilvejebragt af en række stakeholdere som 

politikere, foreninger, tandlæger, forskere, medier m.m. I dette afsnit vil vi se nærmere på, hvordan 

tandlægekædernes legitimitet bliver påvirket af de diskurser og narrativer, der hersker om dem. 

Dermed vil vi i dette afsnit besvare vores tredje og sidste analysespørgsmål: Hvordan kan de 

identificerede udfordringer i analysespørgsmål 1 og 2 påvirke tandlægekædernes legitimitet? 

Vi vil indlede med at analysere, hvordan tandlægekæderne har ageret i forhold til deres 

stakeholders, og hvordan deres legitimitet er blevet påvirket heraf. Herefter vil vi se nærmere på 

hvordan tændlægekæderne påvirkes af institutionelle kræfter i forhold til deres strategiske 

belsutningstagen.   

 

For at en virksomhed skal findes legitim af dens omverden, så kræver det, at virksomhedens virke 

og dagsorden skal anerkendes som relevant og værdifuld (Christensen, 2010, s. 176). 

Diskursanalysen har bidraget til at vise, at en række relevante stakeholdere for tandlægekæder 

såsom Tandlægeforeningen, politikere og en stor andel af tandlæger ikke er overbeviste om, at 

tandlægekæderne vil skabe værdi for tandsundheden og dermed samfundet i Danmark. Visse af 

disse stakeholdere insinuerer sågar, at kæderne ligefrem vil bidrage negativt hertil som f.eks. Dansk 

Folkepartis Liselotte Blixt: ”Vi må ikke ende med discount-løsninger, som skader os…” (Tekst 5, ll. 

18-19). Til at analysere hvordan tandlægekæderne forholder sig til deres stakeholdere, vil vi 

anvende Christensens 3 paradigmer, som en virksomhed kan vælge at agere indenfor (Christensen, 

2010, s. 180). 

Hvis en virksomhed handler indenfor det paradigme, som Christensen kalder 

“stakeholderinvolvering” (Ibid., s. 183), så vil alle virksomhedens aktiviteter være afstemt med 

deres stakeholders. Med denne håndtering af stakeholderrelationer vil en virksomhed sjældent 

komme i alvorlig krise med hensyn til deres legitimitet, da deres handlinger er tilrettelagt, så de på 

forhånd er accepteret af deres omverden. Man kan derfor hurtigt afskrive, at tandlægekæderne har 

anvendt eller anvender denne strategi, da deres forretning netop er blevet mødt med stor kritik af 
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deres stakeholders. Årsagen til, at tandlægekæderne ikke har fundet denne strategi så 

hensigtsmæssig, kan være fordi, at de dermed skulle have frasagt sig en del kontrol, hvilket f.eks. 

ville besværliggøre den marketingstrategi, som bl.a. Plus1 og Godt Smil har benyttet, der gik ud på 

at give patienterne rabat på nogle af de faste ydelser, som er i strid med tandlægeoverenskomsten. 

Derfor er det mere sandsynligt, at tandlægekæderne har haft en interesse i en strategi, hvor de 

prioriterer deres egne interesser. Det er dette paradigme, som Christensen kalder 

“stakeholderrelation” (Christensen, 2010, s. 182). Det er en strategi, hvor man lægger maksimalt 

tryk på til fordel for egen interesse, og ikke tænker så meget på alliancer med stakeholderne. Når så 

stakeholderne begynder at kritisere aktiviteter, så går man ind og forsvare sig. Dette kan også ses 

ved, at tandlægekæderne først går i dialog med stakeholderne efter, at deres stakeholders har været 

ude efter dem. Op til da havde man ellers forsøgt sig at holde sig under radaren. Rune Kirkeby fra 

Plus1 beskriver strategien således: “Ja, det var jo for at få rørt op i gryden og for at få den her 

politiske medvind, der skal til. Godt Smil gjorde det jo også på et tidspunkt – de blev så ringet op af 

tandlægeforeningen og fik så at vide, at det må de så ikke. Det blev vi også, men sagde så at det var 

noteret og så kørte vi ellers videre.” (Bilag 3, s.130).  

Man kan stille spørgsmål til, om dette er den rette strategi. Her skal man vurdere om den 

kortsigtede interesse i at anvende disse overenskomststridige tilbud er bedre end den langsigtede 

legitimitet. Christensen mener, at jo mere eksponeret aktør man er, og jo stærkere stakeholdere man 

har, desto større behov er der for at handle indenfor “stakeholderinvolvering” paradigmet 

(Christensen, 2010, s. 184). Tandlægekæderne har været meget eksponeret indenfor deres egen 

branche, men de har ikke været særligt eksponeret i det offentlige. Så længe de overholder loven, så 

har de ikke nødvendigvis brug for at fremstå legitime i deres egen branche. Hvis man spørger Bo 

Forsberg, så er den vigtigste stakeholder for tandlægekæderne én, vi endnu ikke har behandlet: 

kunderne/patienterne. Han siger, at: “I min verden er der kun én der har magten – og det er kunden. 

Ikke nogle andre. Alle andre kan mene hvad de vil, så længe kunden er den egentlig magt og 

fødderne under dem bringer dem ind, så er det, det der tæller.” (Bilag 1, s. 118). Hvis 

tandlægekæderne opfattes som legitime blandt kunderne, så står de stærkt, og netop her mener 

Darnell Vagnild ikke, at tandlægekæderne har noget at bekymre sig over: “… den almindelige 

dansker er ligeglad. Altså de går til en tandlæge de kan lide, eller en der er billig. Og om den så er 

en del af en kæde, er for dem ret uinteressant. Det betyder ikke noget for dem.” (Bilag 2, s. 122).  

Sammenligner vi Darnells udsagn med resultaterne fra vores spørgeskemaundersøgelse, så er 

der er en kohærens. 67,7% af respondenterne svarede, at de ikke havde et kendskab til 
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tandlægekæder forud for deres besvarelse af spørgeskemaet, mens kun 32,3% vidste, at der fandtes 

tandlægekæder forud for besvarelsen af spørgeskemaet (Bilag 9). I forhold til respondenternes 

umiddelbare holdning til tandlægekæder svarede ca. 60%, at de var indifferente, mens ca. 25% 

svarede, at deres umiddelbare holdning til tandlægekæder er positiv eller meget positiv (Ibid.).  På 

trods af, at den indsamlede empiri ikke er repræsentativ for den almindelig dansker, så ses der dog 

en tendens til, at danskere mellem 18-27 i Hovedstadsområdet er indifferente i forhold til, om deres 

tandlæge er en del af en kæde. På den måde lader det altså til, at den negative diskurs om 

tandlægekæder ikke har påvirket kunderne, hvorfor de dermed ikke udgør den store trussel for 

tandlægekædernes legitimitet, hvilket stemmer overens med Darnell Vagnilds vurdering af 

kunderne. 

 

Legitimitet er en dynamisk størrelse, og man kan derfor aldrig vide sig sikker på, om man ender i en 

legitimitetskrise. Ifølge Christensen så er nøglen til at opretholde legitimitet at sørge for, at de 

relevante stakeholdere har et klart billede af en som relevant og værdiskabende. Et af de steder, 

hvor man har mulighed for at skabe dette billede, er ved at påvirke diskursen i samfundet. Denne 

kamp om den dominerende diskurs udspiller sig i det forum, som Christensen kalder 

“dagsordensforum”. Formår man at gøre sin egen diskurs dominerende, så opnår man i højere grad 

indflydelse, hvilket i sidste ende kan påvirke lovgivningen i det såkaldte “beslutningsforum”. Som 

nævnt under diskursanalysen, så er den dominerende diskurs i overvejende grad negativ, når det 

kommer til tandlægekæder. Men i forhold til førnævnte pointe om, at kunderne er den vigtigste 

stakeholder for tandlægekæderne, så er det derfor ikke underligt, at kæderne oftest forsøger at 

positionere sig som værende på kundens side, og dermed forsøge at få danskernes opbakning. Dette 

illustreres eksempelvis gennem følgende udtalelse af direktøren for Godt Smil, Anders Bjergegaard: 

“Mig bekendt er det politiske formål med denne prisaftale at sikre danskerne en billig adgang til de 

helt basale tandlægeydelser. Og derfor giver det jo ingen verdens mening, at vi ikke må gøre 

ydelsen endnu billigere eller helt gratis” (Politiken, 2016). Hvis tandlægekæderne formår at 

påvirke danskerne til at acceptere denne præmis, så kan man ikke ignorere dette i den formelle 

kreds (Christensen, 2010, s.193), når der eksempelvis forhandles tandlægeoverenskomst. Netop 

dette bakker Bo Forsberg ligeledes op og forklare det på følgende måde: 

“... på nuværende tidspunkt er der en lovgivning og det sætter jo ret beset rammerne for, hvad 

der er legitimt, og hvad der ikke er. Men i sidste ende - og sådan er det i alle kommercielle 

markeder – kunden bestemmer. Det kan godt være, at de lige nu har den legitime ret, fordi de har 
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loven på deres side lige nu. Men hvis vi tænker på, hvor meget der har ændret sig bare de seneste 

20 år. Se på åbningstider, for at nævne én. Det havde ingen troet ville blive ændret for 20 år siden. 

Det legitime var ikke kundens behov, men lovgivningen der var på området. Alle brancher vil 

forsøge sig med lobbyisme, fordi de ikke ønsker at blive disrupted, fordi de ikke endnu har været i 

stand til at genopfinde sig selv... På sigt vil jeg tro, at det lovgivningsmæssige vil følge med kunden 

behov og gøre behovet legitimt.” (Bilag 1, ss. 115-116).  

Af ovenstående analyse kan det sammenfattes, at de diskurser og narrativer om tandlægekæder, 

der bliver bragt i spil af relevante stakeholdere, spiller en overvejende negativ rolle i forhold til 

kædernes legitimitet, men at det for kædernes vedkommende kun har betydning, hvis kunderne 

begynder at anse dem som illegitime, hvilket det på nuværende tidspunkt ikke tyder på. 

 

I Peter Kjærs anskuelse af legitimitet og virksomheders måde at strategize på, er det ikke nok, 

at man giver tilbage til samfundet ved at optimere egen profit. Det er ikke længere nok, at man 

giver tilbage til samfundet ved at skabe arbejdspladser og vækst (Schultz, 2014). Nu er det i ligeså 

høj grad vigtigt, at man lægger sin strategi ud fra de forventninger, der er til éns virke fra de 

vigtigste stakeholdere. Dette kommer til udtryk i form af et institutionelt pres, som omgivelserne 

pålægger nutidens virksomheder. Derfor er det blandt andet en vigtig præmis, at ens egne 

medarbejdere betragtes som stakeholdere, der har en holdning til, hvordan virksomheden agerer, og 

hvor denne gerne vil hen. Strategien, som man vælger at arbejde ud fra, er derfor en vigtig 

komponent, som er med til at fordre for medarbejdernes og omverdenens tilslutning til 

virksomheden og dennes eksistensgrundlag. I begge tilfælde, om det er internt eller eksternt for 

virksomheden, handler det om, at en beslutning eller en strategi skal opfattes som værende legitim, 

som socialt accepteret. Når det angår medarbejderne, forholder det sig gerne sådan, at beslutninger 

skal opfattes som legitime og socialt accepterede. Der kan dog også forekomme magtforhold, hvor 

man anerkender, at lederen decideret har magt til at lede grundet et kontraktligt forhold. Ydermere 

kan en leder også gennem argumentation for det fornuftige i den beslutning som hen har taget, 

fordre for at medarbejderne følger vedkommendes beslutning. Men hvorom alting er, så står og 

falder en leders magt med, at vedkommendes beslutninger opfattes som legitime (Kjær, 2012, 

s.177). Narrativerne, som er identificeret i de foregående analyser, er tvetydige i forhold til, hvordan 

de ville anskue et forhold til deres leder, såfremt vedkommende ikke var tandlæge. Alle er de inde 

på, hvordan vedkommendes strategiske beslutninger kan påvirkes af, hvilken baggrund personen 

har – tandlæge eller ej. Dette er et ekstra element i forhold til Kjærs anskuelse, da narrativerne ikke 
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blot ser på en leders beslutninger, men også på sondringen mellem en tandlæge som leder og en 

’farlig pengemand’ som leder. Ud fra denne præmis beskriver tandlæge 1, hvorledes hen ikke kan 

se et problem ved at optimere forretningen, hvis blot det gøres på ’den rigtige måde’ (Tandlæge 1, 

bilag 4, ss. 136-137). Denne rigtige måde at gøre det på er med patienterne i fokus og generel 

tandsundhed for øje. Herved kan tandlæge 1 finde enhver leders beslutninger for legitime, da 

legitimiteten for hen bunder i tandsundhed og herigennem de normer, der er opstillet heromkring – 

normer som vi senere vil vende tilbage til. Tandlæge 2 og 3 har det begge sådan, at de ville have det 

fint med, at en ikke faglært tandlæge, skal lede en klinik på grund af nogle af de administrative 

aspekter som blandt andet: statistikindsamling og omsætningsmål og effektivisering af driften. Dér 

hvor de til gengæld ikke ville finde beslutninger fra en leder, som ikke er uddannet tandlæge, 

legitime, er når det angår behandlinger, og hvordan disse skal varetages. Tandlæge 3 udtaler sig 

således om dette: ”Altså jeg ville miste al respekt for min chef, hvis han ikke var tandlæge, og skulle 

fortælle mig, hvordan jeg skulle behandle patienterne.” (Tandlæge 3, bilag 6, s. 145). Herved vil 

strategiske beslutninger om, hvorledes behandlinger skal varetages ikke blive fundet legitime af 

tandlægerne. Dette kan, hvis ikke medarbejderen selv vælger at sige op, lede til fyringer, såfremt 

medarbejderen hårdnakket modsiger sig og forkaster en sådan strategisk beslutning. Formodentlig 

vil medarbejderen selv vælge at forlade virksomheden inden en fyring kommer på tale. Tandlæge 2 

beskriver netop dette: ” Hvis det er i forhold til, at man skal lave et vist antal kroner om måneden, 

så ville jeg sige op på stedet.” (Tandlæge 2, bilag 5, s. 141). 

  

Men de strategiske beslutninger påvirkes også yderligere. Der er over tid opstået en form for 

markedsbetingelse, indenfor hvilken den givne virksomhed indgår i en social sammenhæng. 

Indenfor denne sociale sammenhæng betragtes og bedømmes virksomhedens adfærd udefra og 

herigennem ud fra forskellige sociale standarder. Dette betyder, at virksomheder ikke kan strategize 

frit (Kjær, 2012, s.178). Gør man dette risikerer man at fremstå illegitim, da man ikke lever op til de 

forventninger, som interessenterne har til ens virke. Disse forventninger er mange og meget 

forskellige, hvad angår tandlægekædernes ageren. Diskurserne og narrativerne, som er identificeret 

tidligere er med til at understøtte dette. Flere diskurser er identificeret og disse italesættes af 

forskellige interessenter. Freddie Sloth-Lisbjerg beskriver kæderne som værende drevet af ’farlige 

pengemænd’ og Susanne Kleist ønsker at grave dybere ned i de kontrakter, der foreligger mellem 

kæderne og de tandlæger, der er ansat der. Hun benytter sig af en behandlerdiskurs i samme 

ombæring, som hun krydser med et lignende element som Freddie Sloth-Lisbjerg italesætter; dét at 
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sætte pengeinteresser overfor tandsundhed. Dette skildrer en klar forventning som 

Tandlægeforeningen har til tandlægekæder, da begge personer har højtrangerede stillinger i 

foreningen. Som beskrevet i diskursanalysen, har Sundhedsministeren og konkurrencestyrelsen 

ligeledes en forventning om, at tandlægekæder kan bidrage med et element af konkurrence, der kan 

have en positiv effekt, som de ønsker at undersøge nærmere. Kunderne er jævnfør Darnell Vagnilds 

udsagn ligeglade med kædernes legitimitet, da de vælger en tandlæge de godt kan lide, som er billig 

(Bilag 2, s. 122). Deres forventninger til en tandlægekæde bliver derfor også derefter – de forventer, 

ifølge udsagn fra vores kvantitative undersøgelse, at tandlægekæder har mulighed for at sætte en 

billigere pris, og er nødt til at levere en høj kvalitet for deres brands skyld (Bilag 9). Tandlægerne 

har, som påvist i analysen af deres narrativer, en ide om ledelsesniveauet bag kæderne, som 

bestående af ’farlige pengemænd’ og en forventning om, at kæderne er ’fabrikker’, der bare skal 

have patienterne igennem med høj ratio. Summen af disse forventninger som omverdenen har til 

kæderne, er med til at inddele nogle roller, som gør legitimitetsudfordringerne meget tydelige i 

dette tilfælde. Kjær beskriver disse udfordringer således: ”Man ved næsten, hvad man skal gøre, 

inden man har tænkt sig om, fordi vi alle har stærke indgroede forestillinger om den rigtige måde at 

strategize på..” (Kjær, 2012, s. 178). 

Dette betyder, at man gerne vælger at strategize ud fra summen af de forventninger, der er til 

én, da disse er med til at konstituere den rolle, man indtager i den sociale sammenhæng. Hvis dette 

er sandt, ville det betyde, at kæderne skulle tage højde for de forventninger, som er beskrevet 

ovenfor, men dette synes ikke nødvendigvis at være tilfældet for de kæder, der praktiserer i 

Danmark. De indgroede forventninger, der er til en tandlægekliniks ageren, er underlagt nogle 

spilleregler, som tandlægekæderne gør op med. Både Tandlægeforeningen og enkelte politikere 

rammer denne bane op ved at fremstille en diskurs omkring tandsundhed over kædernes fokus på 

indtjening. De forventninger, som de fordrer for, er med til at opretholde et status quo indenfor de 

institutioner, som gør sig gældende indenfor branchen, men alligevel vælger kæderne at gå imod 

disse forventninger, hvorfor de står for enden af en hårdnakket kritik fra især Tandlægeforeningen. 

Til trods for denne kritik vælger flere og flere kæder at etablere sig. Nogle har sågar valgt at lave 

tilbud, som ifølge Tandlægeforeningen og nogle tandlæger er i uoverensstemmelse med 

tandlægeoverenskomsten. Alligevel synes kæderne ikke, at ville ændre adfærd og følge de 

institutionaliserede forventninger hertil. Årsagerne hertil kan måske findes i investorernes ophav. 

Nogle af kæderne har udenlandske investorer bag, som kommer fra lande, hvor forventningerne til 

deres drift kan være anderledes, hvorfor de agerer ud fra det institutionelle pres, de er underlagt i 
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hjemlandet og ikke i Danmark. Et andet aspekt kan være kundernes præferencer. Hvis de 

forventninger, som kunderne har til en tandlæge og/eller en kæde fordrer for lavere priser og høj 

kvalitet, kan det forsvares, at kædernes fokus er på denne interessent og ikke andre mere politisk 

anlagte interessenter. Dette understøttes også af Bo Forsbergs udtalelse omkring kunderne: 

”I min verden er der kun én der har magten – og det er kunden. Ikke nogle andre. Alle andre 

kan mene hvad de vil, så længe kunden er den egentlig magt og fødderne under dem bringer dem 

ind, så er det, dét der tæller.” (Bilag 1, s. 118). Herved tyder det på, at kæderne anser kunden som 

den væsentligste interessent, jævnfør tidligere analyser, hvilket er med til at påvirke deres 

strategiske beslutninger, og dermed også deres legitimitet udadtil. 

Dette betyder også, at kæderne, ved ikke at lade sig kue af eksempelvis de forventninger som 

Tandlægeforeningen har til korrekt drift af en klinik, går stik imod disse, og herved ikke lader 

institutionaliserede normer styre deres strategizing. Dette aspekt bliver yderligere interessant og 

tydeligt, hvis vi anskuer de 3 forskellige måder at forstå, hvordan institutionelle strukturer påvirker 

den sociale adfærd. Disse er beskrevet af Kjær som værende regulative strukturer, normative 

strukturer og kognitive strukturer (Kjær, 2012, s. 179-180). Indenfor disse strukturer er det 

interessant at undersøge, hvilke strukturer der er med til at påvirke måden, som de agerer på og 

hvorfor de påvirkes sådan af disse. De regulative strukturer er med til at opstille de regler, der er 

indenfor en branche, som kæderne og almindelige klinikker skal leve op til for at kunne anses for at 

være legale og i dette tilfælde også legitime. Disse reguleringer er som regel indrammet af nogle 

straffe eller sanktioner, som vil træde i kraft, hvis man ikke overholder regulativerne. Derfor er 

tanken, at virksomhederne vil overholde disse. Disse regulativer opstilles blandt andet i 

tandlægeoverenskomsten. Som beskrevet tidligere i analysen, har tandlægekæden Plus1 med 

udtalelser taget en kritisk position i forhold til den ejerskabsstruktur, som der er regulativer for, da 

denne modarbejder deres strategi. Ydermere har de sammen med Godt Smil, ifølge 

Tandlægeforeningen, brudt med disse regulativer ved at gå imod overenskomsten, da de tilbød en 

undersøgelse + tandrensning til billigere end denne ydelse normalt er reguleret til (Bilag 3, s. 129). 

Herved synes de regulative strukturer at have en stor indflydelse på tandlægekædernes ageren, da 

denne begrænser dem på punkter, der har stor betydning for deres forretning. Men alligevel 

forsøger nogle kæder at gøre op med disse strukturer, og lader sig ikke kue af potentielle sanktioner, 

hvorfor deres strategi godt nok påvirkes af de regulative strukturer, men de forsøger at skubbe til 

disse, ved at bryde med reglerne. 

Hertil er der normative strukturer, som fungerer ved, at institutionerne udstyrer grupper eller 
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individer med fælles normer for, hvad god opførsel er (Kjær, 2012, s. 180). En institution, der 

fungerer på denne måde, kan være professioner. Dette synes også at være tilfældet indenfor 

tandlægebranchen, hvor tandlægefaget som profession er svært forankret i en stærk følelse for 

fagligheden og etikken indenfor faget. At dette er tilfældet, er flere gange blevet identificeret 

gennem hhv. anvendt sekundær litteratur og de fem interviews med nyuddannede tandlæger. 

Diskursanalysen har udledt forskellige diskurser, som den sundhedsfaglige diskurs og 

behandlerdiskursen, hvorunder fagligheden og det etiske aspekt udspiller sig. Samtidig har analysen 

af narrativerne, som er udledt af interviewene med de nyuddannede tandlæger, bevidnet, at 

tandlægerne var meget enige i deres anskuelser af kæder og almindelig kædedrift med profit som 

hovedfokus - et fokus som de forstår, da alle virksomheder stræber efter profit, men som de ikke 

ønsker sat over tandsundheden. Disse anskuelser eller rettere skepsis omkring kædernes ageren er et 

udtryk for disse normative strukturer, da de alle har samme uddannelse, hvor de har gennemgået de 

samme læringsmål og læringsmåder. Derfor har de fået en erfaring i forhold til det teoretiske aspekt 

gennem uddannelsen, hvori der i fællesskab er skabt nogle normer for, hvad ‘god tandlægeskik’ er. 

Og da dét, som de har hørt om tandlægekæder, ikke stemmer overens med den normativt 

accepterede standard, opstår denne skepsis hos de nyuddannede tandlæger. For kædernes 

strategizing betyder dette, at de, såfremt de ønsker tilfredse tandlæger, og muligheden for at 

tiltrække kvalificerede tandlæger fremover, er nødt til at tage de normative strukturer alvorligt, for 

at imødekomme eksempelvis professionens interne retningslinjer. Disse udgøres af mange spillere, 

men de overordnede normer indenfor branchen synes at være fokuseret omkring et etisk ansvar og 

generel tandsundhed, hvorfor disse emner er væsentlige i forhold til en kædes strategizing. Dette 

kan netop være en af årsagerne til, at Tandlægeforeningens ‘angreb’ mod kæderne er så tydeligt - 

fordi disse, ifølge tandlægeforeningen, ikke følger normerne. Måske er det derfor, at 

Tandlægeforeningen forsøger at sanktionere kæderne ved at ekskludere dem fra fællesskabet. Jo 

flere der køber sig ind på de diskurser, som bl.a Tandlægeforeningen har fremstillet, des jo flere vil 

da være med til at udelukke kæderne fra det fællesskab, der er tandlægebranchen.  

Kognitive strukturer kan ligeledes være med til at påvirke adfærd for virksomheder. Forstået på 

den måde, at institutionerne kan forme individer og grupper ved at udstyre disse med et fælles 

verdensbillede. Dette verdensbillede er hermed med til at fordre for, hvordan man bør handle i 

bestemte situationer. Hvor vi ovenfor så de normer, som lever iblandt medlemmerne af en 

‘profession’, så er der her skabt et verdensbillede af, hvad der er fornuftig adfærd. Her er 

Tandlægeforeningen især med til at påvirke kædernes krav på legitimitet. Kæderne og deres indtog 
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er blevet beskrevet af Tandlægeforeningen siden januar 2016, og som vores diskursanalyse har 

påvist, har diskursen, som Tandlægeforeningen har lagt for dagen, ikke haft positiv karakter. Dette 

har været medvirkende til, at der blandt tandlægerne selv, er opstået historier, som har negativ 

karakter omkring kæderne, hvilket kan være med til at påvirke deres legitimitet. Det er også 

væsentligt, at dette er med til at begrænse deres adfærd, da der er en klart udtrykt holdning til, hvad 

der er det ‘fornuftige’ at gøre - en bestemt måde at drive forretning på, som Tandlægeforeningen 

fordrer for gennem de diskurser, som de italesætter. Herved kan der opstå en situation, hvor 

kædernes ageren opfattes som ‘ufornuftig’, hvilket ikke fordrer for deres legitimitet.  

Igennem disse elementer opstår der en institutionaliseringsproces, der kan anses på flere 

forskellige måder. Denne proces synes at have været sekventiel indenfor tandlægebranchen. 

Tidligere kan det have været en kamp mellem individer og grupper om at tegne gruppen, 

virksomheden eller branchen (Kjær, 2012, s. 184). Efterfølgende kan man forestille sig, at 

udviklingen har foregået gennem en politisk proces, som vi netop har set det forekomme ved den 

seneste overenskomstforhandling - hvor den politiske enhed har forhandlet et regelsæt, som der så 

skal ageres efter. Grundet de nye aktører i branchen (kæder), tyder det på, at der igen kan opstå en 

kamp om, hvordan branchen skal se ud for fremtiden.  

Disse institutionelle elementer er alle med til at påvirke virksomhedens opfattede legitimitet og 

derigennem virksomhedens mulighed for at agere strategisk, da man for at vinde legitimitet er nødt 

til at “..indoptage institutionelle normer og forestillinger i sine beslutningsprocesser. 

Virksomhedens strategizing er blevet institutionaliseret.” (Ibid., s. 185). Tandlægekæderne i 

Danmark har ikke fulgt denne anbefaling, da nogle eksempelvis har omgået de regulative 

strukturer, ved at opstille ‘ulovlige’ tilbud. Ligeledes møder de stor modstand fra de institutionelle 

kræfter fra både de normative- og kognitive strukturer, da disse synes at være meget præget af 

Tandlægeforeningen og de diskurser, som de har frembragt. Dette fordrer ikke for en høj grad af 

legitimitet, men hvordan kan dette være og hvorfor eksisterer kæderne stadig? Og hvorfor kommer 

der flere?  

Som ovenstående beskriver, kan de institutionelle kræfter være medvirkende til, at man som 

virksomhed vælger et strategisk fokus fremfor et andet, da man forsøger at tilpasse sig 

omgivelsernes pres. Dette kan karakteriseres som institutionalisering, og effekterne af en tiltagende 

institutionalisering kan karakteriseres som isomorfisme. Dette element kan også spores indenfor 

tandlægebranchen, hvor de konservative kræfter i mange år har været befordrende for, hvordan man 

kan tillade sig at opføre sig indenfor både de sociale strukturer og de kognitive strukturer. Hertil har 
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disse strukturers fokuspunkter været understøttet af de regulative strukturer, da disse gennem 

overenskomster har været forhandlet af Tandlægeforeningen. Dette har betydet, at klinikkerne er 

blevet meget ensrettet i deres forsøg på at leve op til omgivelsernes forventninger. Derfor har 

kæderne igennem deres ageren brudt med denne isomorfisme, da det ikke nødvendigvis er det mest 

effektive for virksomheder, at antage samme form som andre, medmindre man går glip af 

nødvendige ressourcer ved at gøre dette (Kjær, 2000, ss. 188-189). Derfor må kæderne have 

vurderet, at de ikke går glip af nogle basale ressourcer, ved at tilgå deres forretning på en måde, der 

ikke understøtter den isomorfe måde at agere på i tandlægebranchen. Om end den måde som 

klinikkerne agerer på har genereret godt overskud, siden at investorerne ser på branchen som et 

godt sted at investere, så tyder det også på, at der er et uforløst potentiale, hvorfor isomorfisme ikke 

bør tilstræbes. Som et led i denne strategiske position kan der argumenteres for, at kæderne blandt 

andet benytter sig af dekobling, hvorved der ikke er en tæt kobling mellem dét man siger man gør, 

og dét man gør. Nogle kæder, blandt andet Plus1 (jf. diskursanalysen), kritiserer den seneste 

overenskomst for at begrænse dem i forhold til ejerskabsstrukturen. Dette kan godt forekomme som 

dekobling, da man udadtil ønsker at bevise, at man har tandsundhed for øje, men man ønsker ikke 

nødvendigvis en tandlæge skal være medejende, og hvad gør det så ved forretningen? Dekobling 

kan dog også fungere som en måde hvorpå virksomheden stille og roligt tilpasser sig til 

omgivelsernes pres, hvilket ikke kan afvises her. Dog er den mest gennemgående strategi 

meningsdannelse. Hér forsøger man at påvirke omgivelsernes problemopfattelse og opfattelsen af, 

hvad der er legitim adfærd (Ibid., s. 190). Denne mere proaktive måde at agere på ses i deres ageren 

på de sociale medier og generelle adfærd i de landsdækkende medier. Plus1 har forsøgt at forskyde 

magten over til kunderne ved at beskrive overenskomsten som konkurrenceforvridende (jf. 

diskursanalysen), som ikke er gavnlig for patienterne. Herved forskydes problemstillingen fra at 

være kædernes, til at blive patienternes og dermed Tandlægeforeningen og regionernes problem, da 

disse parter har forhandlet overenskomsten. Dette har man meldt ud i pressen og artiklen blev 

udgivet i Børsen, hvorfor rækkevidden har været god. Ydermere har de af flere omgange delt 

kritiske opslag på Facebook, hvor de nævner, at de er blevet indklaget til et samarbejdsråd, fordi de 

har brudt med de regulative strukturer. Samtidig har de dog selv indklaget Tandlægeforeningen for: 

”..at forhindre fri konkurrence og dermed lavere priser og bedre service.” (Facebook, 2016). 

Herved gør man det håndgribeligt for de privatpersoner, der skulle komme forbi dette opslag på 

Facebook, at man vil sørge for lavere priser og bedre service, men ikke får lov af 

Tandlægeforeningen. På denne måde har de forsøgt at engagere patienterne og den bredere 
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befolkning, for at opnå legitimitet fra deres synspunkt, frem for at søge denne hos eksempelvis 

Tandlægeforeningen. Om de har held med dette vil efterspillet vise, men det synes at være 

strategien fra kædernes side af. Et element som man også kan gøre brug af, er institutionsdannelse, 

hvor man aktivt forsøger at opstille nogle institutionelle samarbejder, men dette synes kæderne ikke 

at have indgået endnu. Heller ej synes de at have forsøgt sig med politisk indflydelse endnu, om end 

dette potentielt kunne være med til at låse op for de regulative strukturer. 

Herved anses kædernes legitimitet for at være stærkt påvirket af institutionelle kræfter indenfor 

branchen, men dette tyder ikke på at bekymre dem voldsomt, da de sætter deres lid til patienterne 

og befolkningens opbakning. Denne fordres der for igennem en meningsdannelses strategi, som 

forsøger at forskyde problemstillingen omkring konkurrence og kvalitet i service fra at være 

kædernes problem, til at blive Tandlægeforeningen og patienternes problem, da 

Tandlægeforeningen er med til at nedsætte konkurrencen tandlægerne imellem og dermed 

kvaliteten, hvilket går ud over patienterne. Om dette lykkes er endnu uvist.  

 

11. Diskussion 
I følgende afsnit vil en række relevante anbefalinger til tandlægekæder blive beskrevet med 

udgangspunkt i den foregående analyse. 

I analysen skrev vi, at tandlægekæder potentielt set kan opleve utilfredshed blandt deres 

medarbejdere samt konflikter, hvis de ikke formår at opstille realistiske forventninger til, hvordan 

det er at arbejde netop i deres kæde. For at agere proaktivt i forhold til dette anbefaler vi, at 

tandlægekæder anvender en realistisk tilgang til rekruttering frem for den traditionelle, hvor 

virksomheden oversælges. I denne forbindelse kan det være en god ide at foretage en jobanalyse. I 

en jobanalyse beskriver man de væsentligste aspekter ved et job som eksempelvis arbejdsopgaver, 

ansvarsområder og arbejdsklima (Madsen, 2001, s. 47). De formelle aspekter ved jobbet bør være 

ret lette at formulere, da de fleste arbejdsopgaver på en tandklinik allerede er meget veldefinerede. 

Derimod anbefaler vi, at man bruger tid på at udarbejde en grundig definition af arbejdsklimaet. 

Med udgangspunkt i vores interviews med tandlægerne, så vurderer vi, at følgende forhold er 

relevante at beskrive: Hvordan er det ledelsesmæssige ansvar på klinikken fordelt? Har man som 

tandlæge muligheden for at vælge sine egne materialer og tandteknikker? Hvor lang tid forventes 

der, at der bruges på en patient? Hvilke succeskriterier bliver man målt på? 

Når jobbet er analyseret, ender man med det, man kalder en jobprofil. Efter jobprofilen er 
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udarbejdet, er det nødvendigt at lave en kravprofil. Jobprofilen får uomtvisteligt en indflydelse på 

udarbejdelsen af kravprofilen, da jobprofilen beretter om de opgaver, der skal løses og under hvilke 

præmisser, imens kravprofilen skal beskrive hvilke personer, der kan lykkes under de i jobprofilen 

beskrevne omstændigheder (Madsen, 2001, s. 63). Når job- og kravprofilen er udarbejdet, så ved 

man nøjagtig, hvordan en kommende medarbejder skal se ud, og man kan udarbejde en jobannonce, 

der præsenterer jobbet og virksomheden så realistisk som muligt for de potentielle ansøgere. 

Derudover tjener job- og kravprofilen også som referencepunkt, når ansøgere skal screenes, og når 

nogen skal udvælges til samtale (Henriksen, 2013, s. 27). 

Ulempen ved den beskrevne rekrutteringsmetode er, at den er omkostningsfuld. Det kan tage 

lang tid at lave en jobanalyse alt afhængig af, hvor grundig man er. Konsekvensen af at anvende 

realistisk rekruttering er også, at det vil være sværere at finde de rette kandidater til jobbet. Arbejder 

en tandlægekæde eksempelvis med omsætningsmål for tandlæger, og beskriver dette i en 

jobannonce, så kan man forestille sig, at en del vil afholde sig fra at søge job i kæden. Vi mener til 

gengæld, at fordelene ved den realistiske rekruttering opvejer ulemperne. Når en medarbejder 

vælger en tandlægekæde til med fuld information om jobbet og kæden, så vil medarbejderens krav 

og forventninger være matchet med arbejdsklimaet i kæden. Dette vil føre til jobtilfredshed og 

medarbejderen vil sandsynligvis forpligtelse sig til organisationen (Wanous, 1992, s. 50). Forskning 

viser, at 40 procent af nyansatte i små eller mellemstore virksomheder fratræder inden for det første 

år, hvilket kan koste op til 300.000 kr. (Djøfbladet, 2013). Dette kan tandlægekæder altså i højere 

grad undgå, hvis de anvender realistisk rekruttering. 

 

En af de gennemgående diskurser, som vi identificerede i diskursanalysen, var en diskurs om, at 

tandlægekæder prioriterer indtjening højere end tandsundhed. Samtidig så ved vi gennem vores 

interviews med Darnell Vagnild, Rune Kirkeby fra Plus1 og de nyuddannede tandlæger, at den 

faglige stolthed blandt tandlæger er stor. En af de ting, der derfor er interessant at diskutere er, 

hvordan en tandlægekæde skal balancere ønsket om en øget indtjening samtidig med, at 

tandlægernes faglige stolthed respekteres. I vores analyse har vi blandt andet været inde på, at et for 

stort fokus på indtjening kan give problemer i forhold til motivationen og fastholdelsen af 

medarbejdere. Derfor er balancen helt essentiel. 

Bo Forsberg mener, at løsningen skal findes i måden, man præsenterer behandlingsplanen for 

patienterne. Hvis man præsenterer patienten for en behandlingsplan, der vil give det perfekte 

resultat, og en behandlingsplan med det absolut nødvendige behandlingsbehov, så efterlader man 
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valget hos patienten. Dermed presser man ikke noget ned over hovedet på patienten. Eller som Bo 

Forsberg selv siger: “Vil du bare have burgeren, eller skal du også have menuen?” (Bilag 1, s. 

118). Her kan tandlægekæderne og tandlægerne finde et fælles fodslag, da tandlægerne ikke presses 

til at handle i strid med deres etik, mens kædens mål om en højere indtjening imødekommes. Er 

tandlægen provisionslønnet, så er det heller ikke utænkeligt, at de vil være interesseret i at lave så 

stor en behandling som muligt. Så kan man stille spørgsmål ved, om det er uetisk at forsøge at 

nudge patienten til at acceptere den behandlingsplan, der giver patienten det “perfekte” tandsæt. I 

og med at man efterlader valget hos patienten, så er det i sidste ende dem, der træffer det valg, de 

mener er det rigtige for dem. De bliver informeret om, hvad deres akutte behandlingsbehov er, men 

samtidig bliver de også informeret om en række behandlinger, der vil give dem det bedst mulige 

tandsæt. Her kan også man gå ind i en diskussion om, hvad et æstetisk flot og sundt tandsæt betyder 

for et menneske. I et forsøg i Vordingborg kommune, hvor man sendte arbejdsløse misbrugere til 

tandlægen, viste det sig, at halvdelen af forsøgspersonerne efterfølgende kom i arbejde (Avisen.dk, 

2017). Grimme tænder, dårlig ånde m.m. er noget, der bidrager til en lav selvtillid blandt 

mennesker. Om dette siger psykolog, Jakob Freil, følgende: “Folk med dårlige tænder holder sig 

tilbage fra det sociale liv. De opgiver at få kærester, og de opgiver at følge med i deres børns liv, 

fordi de synes, det er pinligt at sidde til møde i skolen uden tænder.” (Ibid.). 

Så når tandlægekæder skal ind og effektivisere deres tandklinikker, så behøver det ikke være på 

bekostning af patientens tandsundhed. For Rune Kirkeby i Plus1 så skal udfordringen findes i, at 

tandlæger faktisk er for tilbageholdende i forhold til at foreslå deres patienter den bedste 

behandlingsplan: “I virkeligheden er udfordringen for mange tandlæger, at de laver for lidt. Det 

lyder måske forkert. Men der er for mange tandlæger, der har fokus på patientens pengepung og 

ikke på, hvad der bør laves.“ (Bilag 3, s. 131). Derfor vil det være oplagt, ikke kun for 

tandlægekæder, men for alle tandklinikker, at arbejde med at gøre deres behandlere dygtigere til at 

øge behandlingsaccepten blandt deres patienter. Til dette anbefaler vi, at tandlægekæder benytter en 

narrativ tilgang til at facilitere den kultur, der ønskes. Vigtigst er det, at narrativet skal være på et 

sprog, som alle kan tale. Derfor nytter det ikke noget at snakke om kunder og salg, når dem, som 

skal udføre salget, er sundhedsfaglige personer. Derimod bør man bruge ord som patienter og 

behandlingsaccept. I forhold til den førnævnte problemstilling om, at tandlæger kan være 

tilbageholdende med at tilbyde dyre behandlingsforslag, så kan årsagen være, at de ubevidst tager 

hensyn til, hvordan de fleste mennesker tænker om at gå til tandlægen: En vedligeholdelsesudgift, 

der helst skal holdes så lav som mulig. Men hvis man vil ændre patienters syn, så skal man starte 
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med selvopfattelsen på klinikken. Er man en klinik, der vedligeholder tænder, eller er man en 

klinik, der forbedrer menneskers udseende, helbred og livskvalitet? Ser man sig selv som en klinik, 

der vedligeholder tænder, så er det klart, at man forsøger at minimere patientens omkostninger, men 

er man af sidstnævnte opfattelse, så vil man altid forsøge at overbevise patienten om at få lavet den 

bedste behandling, hvilket mange gange også er den dyreste. Det anbefales derfor tandlægekæder at 

skabe et narrativ på deres tandklinikker om, at man er en tandklinik, der forbedrer menneskers 

livskvalitet. Dermed er der lagt et grundlag for en win/win situation: De sundhedsfaglige får opfyldt 

deres ambition om at forbedre patienternes livskvalitet, mens investorerne får øget salget.  

 
Som det er beskrevet undervejs i opgaven, har kæderne indtil videre ikke valgt at involvere deres 

stakeholdere ret meget i forhold til, at de er nye på et marked, som har været drevet af konservative 

kræfter i mange år. Denne beslutning kan synes underlig, hvis man anskuer dette ud fra et 

legitimitetsperspektiv. Så hvordan kunne det se ud, hvis de i stedet valgte at engagere disse 

stakeholdere? Et af de problemfelter som de står overfor, er den politiske sfære, som er meget 

betydningsfuld for kædernes virke, da overenskomsten er bestemmende for ejerskabsstrukturen og 

de tilbud, som der må gives. Lige nu virker det til, at tendensen ved Tandlægeforeningen angående 

kæder og kædedrift er negativ, hvorfor kæderne ville stå overfor en stor opgave, hvis disse personer 

skal engageres i kædernes interesse. Men hvorom alting er, så ville det i et sådan tilfælde handle for 

kæderne om at åbne op for de forespørgsler, der er kommet undervejs fra Tandlægeforeningens 

side. Tandlægeforeningen har blandt andet efterspurgt at måtte gennemgå kædernes kontrakter, for 

at sikre sig, at de levede op til kravene i overenskomsten. Men som det ser ud lige nu, har kæderne 

ikke responderet på disse tilnærmelser, hvorfor der ikke er opbygget en relation – der er snarere 

opbygget en kløft imellem de to aktører. Hvis man i stedet for at distancere sig yderligere, ved at 

afvise alle tilnærmelser, valgte at indgå i dialog med Tandlægeforeningen, kunne de måske være 

med til at få afmystificeret kæderne og deres agenda, der på nuværende tidspunkt synes at være 

uklar for Tandlægeforeningen. Som det er beskrevet i den narrative analyse, er der en negativ 

holdning til kæderne blandt de adspurgte tandlæger, som er nyuddannede. Nogle af tandlægerne 

beskriver blandt andet, at det er en skepsis de har – hvilket betyder, at det ikke nødvendigvis er 

noget de tager for at være sandt. Hvis man aktivt fik involveret og informeret stakeholdere som 

Tandlægeforeningen, tandlæger, brancheorganisationer og kunderne i yderligere grad, omkring ens 

eksistensgrundlag og ønsker for fremtiden, kan det være, at der i højere grad kunne oprettes 

alliancer, baseret på sandfærdig information, og herved kunne man være med til at få indflydelse 

frem for at reagere på de tiltag, der laves i branchen. Man kan forestille sig, at man herved kunne 
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indgå i det uformelle forum og derigennem være med til at påvirke det formelle forums 

beslutningstagen. På denne måde kan man måske fordre for, at branchen kan udvikle sig, som man 

har set det indenfor optikerbranchen, hvor kædernes kommercielle fokus går hånd-i-hånd med det 

sundhedsfaglige aspekt. 

 

11.1. Kritisk refleksion over videnskabsteori, metode og teori anvendelse 

Det teoretiske apparat, som er anvendt i den narrative analyse, tager normalvis udgangspunkt i et 

mikro-analytisk niveau, hvorved man anskuer og dykker ned i de narrativer, der eksisterer i en 

konkret organisation, for at udlede de narrativer, som bringer problematikker såvel som succeser 

med sig. Derfra kan man arbejde med disse på et mikroniveau, hvor man kan afholde workshops og 

klæde lederne på til at håndtere disse narrativer, udfordre dem og ikke mindst forstærke de positive 

og forsøge at fordre for alternative fortællinger, til de narrativer, som udfordrer organisationen. 

Denne måde at anvende teorien på, vurderer vi ikke mindsker kvaliteten af undersøgelsen, da denne 

har fundet anvendelse på samme måde rent praktisk, som den er tiltænkt - i stedet for at gå på 

udforskning efter fortællingerne i en organisation, har vores fokus været på disse fortællingers 

indvirken på branchen og hermed kædernes mulighed for at konsolidere sig i denne. Derfor har 

denne teoretiske tilgang været understøttet af vores videnskabsteoretiske ståsted efter den 

hermeneutiske proces.  

Den socialkonstruktivistiske tilgang har tilvejebragt et fokus på netop de fortællinger, som 

informanterne kommer med, og samtidig har vi derfor haft for øje, at alle fortællinger er en 

viderelevering af individernes fortællinger, som indgår i en kontekst. Derfor kan disse ikke antages 

for at være universelle sandheder, men snarere sandheder for individet, som kan kodes sammen til 

et plot, der er med til at beskrive en tendens indenfor en branche. Dette er med til at besværliggøre 

kvalitetsanskuelsen af projektet, da der ikke er blevet reproduceret i et i forvejen velkendt felt. Den 

forskning, som vi er stødt på i vores hermeneutiske fase, er anvendt som sekundær litteratur og har 

været med til at udvide vores forståelser for feltet. Ud fra disse forståelser er vores 

analysespørgsmål og reelle analyser udsprunget, hvilket har ledt til konklusioner, som ikke 

nødvendigvis kan gengives af andre, da netop vores forforståelser og udvidelsen af disse har haft en 

stor indvirkning på vores analytiske arbejde. Derfor kan man argumentere for, at netop vores 

konklusioner er resultatet af vores forforståelser og disses påvirkning på vores efterfølgende 

arbejde. Andre individer med anderledes forforståelser ville givetvis have grebet opgaven 
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anderledes an, eller foretaget andre koblinger undervejs, hvilket blandt andet kunne have ledt til et 

markant anderledes design, som formodentligt kunne have medført væsentligt anderledes resultater. 

Denne sondring af reliabilitet er ikke uvæsentlig, men den er ikke afgørende for denne opgaves 

gyldighed, da dens afsæt i hermeneutikken og videreførsel indenfor det socialkonstruktivistiske 

ikke fordrer for ensformighed eller positivismens objektivitet (Kvale et al., 2009, s. 273). Netop den 

almindelige diskussion omkring kvalitet antages ofte på baggrund af et positivistisk grundlag. 

Derfor kan der være en trang til, at noget skal kunne opfattes som objektivt sandt, førend det 

karakteriseres som havende en vis kvalitet, som kan bruges til noget. Men hvornår anses noget for 

at være valid data, hvis det ikke opstår på baggrund af en måling, eller hvis en kendsgerning ikke er 

objektiv sand? Ofte når validitet behandles, bruges frasen: “validitet er spørgsmålet om hvorvidt vi 

måler på det, vi tror, vi måler på?”(Ibid., s. 272) Alene denne sætning er, i forhold til en 

socialkonstruktivistisk tilgang, fejlagtig, da kvalitativ forskning derfor ikke er valid, hvis den ikke 

udmønter sig i målinger. Hvis man i stedet ser på, om man undersøger det, man ønsker at 

undersøge, kan man skabe valid data.  

 

Disse tanker leder til endnu et interessant element, som kan være væsentligt at anskue i forhold til 

vores roller, når vi har indgået i samspil med vores informanter. Edgar Schein (2003) beskriver 5 

fælder, som man kan falde i som konsulent. Den første beskriver blandt andet, hvordan ens 

formodninger om god praksis kan lede én til at antage et bestemt design, der fordrer for valid data, 

som er pålidelig. Herved kan man vælge sit design ud fra disse kriterier, uden at tænke over 

hvordan dette vil påvirke ens klient. I dette speciale har vi været meget refleksive omkring vores 

handlinger og disses betydning for den videre proces og for vores informanter i deres virke. Men 

hér er det vigtigt, at man også forholder sig kritisk til sine informanter, da disse kan have egne 

agendaer og måske ikke taler sandt af forskellige årsager, hvilket kan være med til at sænke 

reliabiliteten af undersøgelsen. Derfor er det vigtigt at have dette for øje, hvilket vi til dels har haft. 

Udsagn er efterfølgende blevet taget op, men i interviewsituationerne har dette være svært, hvorfor 

man godt kan have startet tankeprocesser hos interviewpersonen, som har forårsaget en bestemt 

retning for det resterende interview, eller har ledt til videre tanker for individet - på godt og på ondt. 

En fælde, som vi kan være faldet for er Scheins 4. fælde, som beskriver, hvordan man tror, at 

individuel anskuelse leverer valid data i forhold til et gruppefænomen. Vi har netop i dette speciale 

arbejdet med individuelle interview omkring et emne, som vi har generaliseret på (Ibid., s. 80). Dog 

har vi ikke formodet, at disse individuelle udtalelser nødvendigvis karakteriserer et gruppefænomen 
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ud fra enkeltstående udtalelser. De tendenser, som vi er nået frem til, er netop karakteriseret herved; 

de er tendenser, som er iagttaget ud fra forskellige individers udsagn. Ligeledes er deres udsagn 

behandlet som deres egne oplevelser og ikke gruppens. Denne fælde er nem at falde i, da man kan 

blive opslugt af en informants udsagn, omend disse netop er deres egne - ikke nødvendigvis 

repræsentative for gruppen. Den 5. fælde er også interessant i vores tilfælde, hvor man har en 

tendens til at bruge design, som tidligere har virket. Her har vi arbejdet med en tilgang, som vi før 

har anvendt, men forskellen har hér ligget i, at vores tidligere erfaringer har været meget 

forskellige, og herved er vores design blevet bearbejdet fra to vinkler, for ikke at antage én specifik 

tilgang, som man nemt kan forfalde til. Dog har vores forskellige tilgange formentlig også tegnet 

det billede, der er blevet denne opgave.  

 

Det var ambitionen at indsamle en større datamængde i form af flere interviews med nyuddannede 

tandlæger samt flere besvarelser til spørgeskemaundersøgelsen, således at vi kunne drage nogle 

stærkere konklusioner i specialet. 

De 5 interviews vurderes dog til at være en tilstrækkelig mængde til at kunne frembringe nogle 

betydningsfulde narrativer, som vi kan analysere ud fra. Da vi har valgt en socialkonstruktivistisk 

indgangsvinkel i specialet, er vi bevidste om, at der i realiteten kan eksistere lige så mange 

narrativer, som der er nyuddannede tandlæger. Derfor anses mængden af interviews med 

nyuddannede tandlæger ikke for et problem i specialet.  

Med hensyn til spørgeskemaundersøgelsen, er det naturligvis relevant at overveje antallet af 

besvarelser, for at vurdere hvor meget der reelt kan konkluderes på baggrund af den indsamlede 

data. En større stikprøve ville have styrket metoden og grundlaget for at kunne fremsætte mere 

valide konklusioner, da data dermed ville være mere retvisende for de virkelige tendenser (Bryman 

et al., 2011, s. 187). Der blev indsamlet 112 besvarelser, hvoraf vi måtte se bort fra 16 besvarelser, 

som faldt uden for vores ønskede population. De 96 besvarelser vi dermed konkluderer ud fra, kan 

derfor kun anvendes til at påvise tendenser blandt vores målgruppe, men da denne undersøgelse er 

den første af sin slags, så er dette trods alt acceptabelt, da resultaterne dermed kan fungere som 

inspiration for yderligere forskning. Den eksterne validitet er derfor lav, idet resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelsen ikke kan generaliseres til den generelle befolkning (Ibid., s. 43). Der 

vurderes dog at være høj validitet af målingerne, idet resultaterne vidner om respondenternes 

kendskab og holdninger til tandlægekæder. Der måles altså reelt på de parametre, der ønskes (Ibid., 

s. 42). Såfremt der skulle være opnået en større stikprøve, kunne det være fordelagtigt at have 
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foretaget dataindsamlingen i bedre tid. Spørgeskemaet kunne så være delt yderligere gange på 

Facebook og via andre kanaler, så stikprøvestørrelsen kunne være øget. Hertil kan tilføjes, at der på 

et socialt medie som Facebook jævnligt opslås og deles spørgeskemaer i forbindelse med skriftlige 

opgaver som indeværende. Hermed bliver der pludselig kamp om respondenternes opmærksomhed 

og responsvillighed, når der løbende deles flere og flere spørgeskemaundersøgelser. Det vurderes, 

at en gentagelse af spørgeskemaundersøgelsen ville tilvejebringe resultater, der i overvejende grad 

vil vise de samme resultater, såfremt rekrutteringen af respondenter foretages på samme måde via 

Facebook og CBS. Indsamlingen af denne empiri er altså reproducérbar (Bryman et al., 2011, s. 

41). Derfor anses reliabiliteten af spørgeskemaundersøgelsen for at være høj, da besvarelserne ikke 

vil tage sig anderledes ud, selvom undersøgelsen gennemføres på et andet tidspunkt. Der er dog en 

indlysende sandsynlighed for, at spørgeskemaet kan nå ud til andre mulige respondenter, og dermed 

kan deres besvarelser potentielt få indflydelse på de samlede resultater og tendenser i besvarelserne.  
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12. Konklusion 
Vi vil i det følgende besvare vores problemformulering, som lyder: 

Hvordan påvirkes danske tandlægekæders legitimitet af diskurser fremstillet i den offentlige debat 

samt de narrativer, der hersker blandt nyuddannede tandlæger? 

 
Med udgangspunkt i diskursanalysen kan det konkluderes, at den sundshedsfaglige diskurs er den 

dominerende. Dog er der i mediebilledet også blevet identificeret en blanding af diskurstyper fra 

forskellige diskursordener, hvilket er et udtryk for, at måden man taler om tandklinikker er udvidet 

til også at omfatte bl.a. kommercialiserings, forbruger- og konkurrencediskurser. Denne udvidelse 

af diskursordenen, som anvendes inden for tandlægeinstitutionen gør, at der i højere grad kan blive 

udfordret holdninger i samfundet, hvilket er fordrende for social forandring. Hvis det bliver mere 

almindeligt at tale om patienter som eksempelvis forbrugere, og at tale om tandklinikker med en 

kommercialiseringsdiskurs, så kan dette på sigt blive anset som værende acceptabelt, hvilket i 

højere grad vil legitimere tandlægekæder. Der foregår i skrivende stund en hegemonikamp i det 

offentlige mediebillede, som altså er en kamp om at få indflydelse i samfundet ved at gøre sin 

diskurs til den dominerende. Overordnet er følgende to diskurser i kamp mod hinanden: Diskursen 

om, at faglighed og kommercialisering er uforenelige, og diskursen om at faglighed og 

kommercialisering godt kan gå hånd i hånd. Hegemonismen har ikke indfundet sig, da der som 

sådan ikke er én diskurs, der er alment accepteret. Blandt de tekster, der er blevet arbejdet med i 

dette speciale, lader det dog til, at der er størst tilslutning til diskursen om, at faglighed og 

kommercialisering ikke er forenelige, hvilket medvirker til, at tandlægekæderne mister legitimitet 

over for deres stakeholdere. 

 

Ud fra vores interviews med 5 nyuddannede tandlæger, kan det konkluderes, at der hersker flere 

narrativer af negativ karakter. Disse karakteriserer bl.a. tandlægekæderne som ‘farlige pengemænd’ 

og ‘fabrikker’, der kun har profit for øje. Disse narrativer, når de stilles overfor den sundhedsfaglige 

diskurs, synes at aflegitimere kæderne, da de nyuddannede tandlæger vælger at reproducere disse 

narrativer - omend de forholder sig skeptiske overfor dem, og ikke accepterer dem som universelle 

sandheder. De identificerede narrativer kan lede til organisatoriske problemstillinger såsom 

kulturforskelle og manglende motivation. Ligeledes kan det konkluderes, at diskurserne i 



 
Side 105 af 158 

mediebilledet har været en medvirkende årsag til, at der hersker visse skeptiske narrativer blandt de 

nyuddannede tandlæger, når det kommer til at arbejde i en tandlægekæde. Det er derfor afgørende 

for en kæde i en rekrutteringsproces, at opstille realistiske forventninger til, hvordan det er at 

arbejde i netop deres organisation, for at mindske muligheden for utilfredshed, konflikter og i sidste 

ende frivillig afgang. 

 

Det kan konkluderes, at tandlægekæderne ikke forekommer at være legitime ud fra mange af deres 

stakeholderes anseelse. Men anderledes forholder det sig i forhold til den, for kæderne, vigtigste 

stakeholder; kunderne. Så længe de overholder loven, så har de ikke nødvendigvis brug for at 

fremstå legitime i deres egen branche. Derimod ønsker tandlægekæderne at fremstå legitime overfor 

kunderne, da de dermed vil stå stærkt. Ifølge vores spørgeskemaundersøgelse, hvor populationen 

bestod af personer bosat i Region Hovedstanden i aldersgruppen 18-27, havde 67,7% af 

respondenterne ikke et kendskab til tandlægekæder forud for deres besvarelse af spørgeskemaet. I 

forhold til deres umiddelbare holdning til tandlægekæder, svarede ca. 60%, at de var indifferente, 

mens ca. 25% svarede, at deres umiddelbare holdning til tandlægekæder er positiv eller meget 

positiv. På den måde lader det altså til, at den overvejende negative diskurs om tandlægekæder i den 

offentlige debat ikke har påvirket kunderne, hvorfor de dermed ikke udgør den store trussel for 

tandlægekædernes legitimitet.  

Overordnet kan det konkluderes, at de diskurser og narrativer om tandlægekæder, der bliver 

bragt i spil af relevante stakeholdere, i overvejende grad påvirker kædernes legitimitet negativt, men 

at det for kædernes vedkommende kun har betydning, hvis kunderne begynder at anse dem som 

illegitime, hvilket det på nuværende tidspunkt ikke tyder på.  
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13. Perspektivering 
I dette speciale har vi valgt at arbejde generelt med tandlægekæder. Da vi traf dette valg, var vi 

bevidste om, at vi ikke ville kunne sige noget specifikt om enkelte tandlægekæder, men snarere ud 

fra et bredere perspektiv. Derfor ville et andet interessant perspektiv være at se nærmere på én 

tandlægekæde, hvor man kunne arbejde videre med nogle af de fund, vi har gjort os i dette speciale. 

Eksempelvis kunne det være interessant at undersøge, hvilke narrativer der eksisterer i en enkelt 

tandlægekæde, og hvordan de internt bliver påvirket af den diskurs, som vi i dette speciale har 

kortlagt. Det kunne også være interessant at undersøge, hvordan en tandlægekæde praktiserer 

rekruttering i forhold til de problemstillinger, som vi har beskrevet. Eksempelvis om de i 

tandlægekæden gør noget særligt i forhold til at forventningsafstemme med deres ansøgere, eller 

om de måske slet ikke oplever dette som et problem? 

 
Det kunne også være interessant at se nærmere på de problemstillinger, som opstår, når en 

tandlægekæde køber en tandklinik. Et opkøb kan og vil tit lede til et sammenstød mellem to 

kulturer. I et sådan tilfælde, hvor en tandklinik opkøbes af en kæde, kan der være et sammenstød 

mellem den kultur, som kæden ønsker at fordre for, og den kultur der eksisterer på klinikken på 

forhånd. Dette kan forekomme som en acculturation (Weber et al., 1992, s. 288), hvor to kulturer 

skal lægges sammen. I denne proces kan konflikter opstå på grund af blandt andet mistillid, negativ 

attitude overfor virksomheden og samarbejdet. Jo større kulturforskelle, desto større vil konflikterne 

være. Hertil er kommunikationselementet ekstremt vigtigt, hvis kæden ønsker at fordre for et godt 

arbejdsmiljø. Derfor kan en narrativ tilgang til organisationsudvikling være brugbar for en kæde, da 

de hermed kan låse op for de narrativer, der hersker på klinikken. Eksempelvis er der i dette 

speciale blevet argumenteret for nogle narrativer af negativ karakter, som hersker blandt 

nyuddannede tandlæger. I vores undersøgelse ses dette blandt andet i form af tandlæge 3, og det hen 

har hørt på sin arbejdsplads til en konference: ”De var ikke så glade for kæderne kan man roligt 

sige. Så mit første indtryk af tandlægekæder var faktisk ret negativt. Jeg kunne ikke lade være med 

at blive påvirket af stemningen.” (Tandlæge 3, bilag 6, s. 143). Hvis dette kan anses for at være en 

generel tendens, er det vigtigt, at kæden klart får negligeret disse fortællinger, og undgår 

irrationelle tanker. Disse kan karakteriseres, som værende en indre dialog, som ofte er baseret på 

misforståelser og fejlagtige antagelser, som kan føre til følelsesmæssige og adfærdsmæssige 

forstyrrelser. Hertil får de individer til at lave egne fortolkninger af, hvad der skal ske, hvordan de 
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opfattes af andre og hvad de tænker eller har til hensigt at gøre (Bovey et al, 2001, s. 374). Man kan 

forestille sig, at medarbejderne på en opkøbt klinik, såfremt de har disse irrationelle tanker, vil have 

svært ved at se sig selv arbejde for en kæde qua de kognitive strukturer, hvori de værdier som 

kæderne formodes at have, falder udenfor de, der er acceptable indenfor det fælles verdensbillede, 

som synes at være opbygget indenfor tandlægebranchen. At få nedbrudt disse strukturer er en større 

opgave, som ville betyde, at man skal til at samarbejde med stakeholderne, for at bearbejde det 

verdensbillede, som tandlægerne helt fra deres uddannelse tillærer sig.  
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Bilag 1: Interview guide + Transskriberet Interview – Bo Forsberg, PS4 A/S 
 
Interviewguide: 
 
Tema 1: Baggrund 
Kan du starte med at fortælle lidt om din baggrund og din nuværende stilling? 
 
Tema 2: Kæder generelt 
Er det en normal tendens, når der bliver dannet kæder i brancher, hvor der ikke før har været 
kæder, at der opstår en magtkamp? 
 
Tema 3: Legitimitet 
Hvad betyder legitimitet for en kæde? 
 
Virksomheder som kæmper med legitimitet - hvilke udfordringer har de på det organisatoriske 
niveau? 
 
Hvad kan en kæde gøre for at sikre deres legitimitet? 
 
Transskriberet interview 
 
Interviewer: 
Bo, vi vil gerne lægge ud med at høre lidt om din stilling og erhvervsmæssige baggrund.  
 
Bo Forsberg:  
Min nuværende stilling er, at jeg er partner i konsulenthuset PS4, hvor jeg har to primære 
funktioner og platforme at arbejde ud fra. Den ene kalder vi her i huset House of Leadership, hvor 
jeg hjælper virksomheder eller enkeltpersoner og organisationer med at manage eller 
organisationsudvikle. Den anden del er på PS4 Franchisepartner, som hjælper virksomheder, der har 
succes med at vækste fra enkelt eller få afdelinger til at blive en succesfuld kæde og gerne igennem 
franchising som vækstværktøj.  
I kædedrift har jeg været involveret i alle former for kædedrift – lige fra forpagtning til franchising. 
Ligegyldigt hvilken form, så har jeg været der på et eller andet tidspunkt igennem min karriere. Jeg 
plejer at sige, at jeg har lavet alt lige fra at rengøre toiletter til at sidde i europæisk bestyrelse. Men 
jeg har siddet både som franchisegiver og tager. Jeg har været på begge sider af bordet, og set 
hvordan de forskellige dynamikker fungerer, når de fungerer rigtig godt. Men jeg har også set den 
modsatte side, når man er på koalitionskurs, og når der er kæmpe konflikter, når man ikke får de 
rette ting på plads.  
 
Interviewer: 
Nu er vi jo ved det – hvilke dynamikker er det, der fungerer, når de kører godt? Og hvilke er det, 
der ikke fungerer, når det er tilfældet?  
 
Bo Forsberg:  
Det fungerer lidt som et fodboldhold. Holdet er bevidst omkring deres vision – afklaret med deres 
præstation og mål er. Man kan sammenligne hvert individ og afdeling med spillerne. Hvordan 
supporterer jeg allerbedst til opnåelsen af vores mål? Når vi arbejder fælles om nogle fælles mål og 
afklaret med vores best practices, ingen skjulte agendaer og alle kan se, hvad der skal til for at nå de 
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fælles mål. Når det ikke virker, så er det når der sættes fokus på det, der er relativt godt for 
franchisegiver og tager hver for sig, hvis man ikke ser på de samme parametre, så går det galt. Hvis 
man sætter funktioner ind, som modarbejder hinanden, så vil tingene falde sammen.  
 
Interviewer: 
Kan det være kulturclashes, eller?  
 
Bo Forsberg:  
Jeg har jo været i McD også. Det er interessant ud fra et kulturmæssigt standpunkt, for de har ens 
processer, procedurer, produkter, systemer, rammer og ja alt er ens – på nær lige kulturen. Det 
handler om at prøve at finde ud af, hvordan man har haft succes. Det har intet at gøre med den 
geografiske kultur, men i stedet at få en overordnet forståelse for virksomhedens kultur. Og få styr 
på de kerneværdier og DNA, som virksomheden gerne vil signalere, og som er den egentlige 
definition på, hvorfor man eksisterer i den gældende branche.  
 
Interviewer: 
Hvordan går toppen af franchisevirksomheden ind og arbejder med det i forhold til hver afdeling?  
 
Bo Forsberg:  
Det starter med en fælles forståelse for de værdier, og det man leverer til kunden. Når tingene 
fungerer godt i en kæde, er det fordi, at alle har en grundlæggende forståelse for de værdier, der er. 
Selv som CEO i McD skal man gå igennem samme træning som en almindelig ansat på gulvet. 
Hvilket kan give en grundlæggende forståelse for, hvad virksomhedens DNA er.  
 
Interviewer: 
Er det en normal tendens, når der bliver dannet kæder i brancher, hvor der ikke før har været kæder, 
at der opstår en magtkamp? 
 
Bo Forsberg:  
I et kommercielt marked, hvor udbud og efterspørgsmål er de gældende markedskræfter, er det klart 
at, når der kommer en spiller ind, der kan udkonkurrere en selv, at man føler det som en trussel. 
Men i min verden, er det værste man kan gøre at være reaktiv. Hvis man fokuserer netop på de ting, 
man er stærk til, fokuserer på ens præferencer og der hvor ens DNA er tilstede, så bringer man 
bolden over på egen banehalvdel og bevarer derved initiativet. Men hvis man følger det reaktive, 
hvor man spiller ud fra konkurrentens perspektiv, så bliver bolden, så at sige, på hans banehalvdel. 
Hvis der så kommer en ny stor spiller, så vil den typiske reaktive måde at håndtere det på, typisk 
være at finde alle de her ulemper, som den pågældende nye spiller bringer med sig. I stedet for at se 
på, hvad er det jeg skal manøvrere i, og hvor er det mine kompetencer ligger? Det kunne være, at 
man kunne se en fordel i at blive en del af det her nye setup, eller hvad det kunne være. Man kan 
sige, at hvis man har indsigt i og forstår, hvad der sker, så forpligtiger det jo til, at man eventuelt 
horisontudvider sig selv og sin opfattelse af landkortet. Eller måske ser jeg elementer, hvor jeg er 
nødt til at blive stærkere.  
 
Interviewer: 
Kan du forestille dig, hvis man ser på en branche som tandlægebranchen, hvor nogle af de private 
aktører har været der i mange år. Nogle har haft praksis i måske 30 år. Hvordan skal de agere på 
dette tiltag? Hvordan forholder de sig proaktive?  
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Bo Forsberg:  
Det er et super godt spørgsmål. Fremtiden er svær at spå. Det handler lidt om AGIL ledelse. Charles 
Darwins ord runger her: den med højest tilpasningsevne overlever – og sådan er det også med vores 
virksomheder. Der er mange eksempler gennem historien på stærke koncepter og kæder, som har 
lidt døden, fordi de ikke kunne tilpasse sig til udviklingen. Her kan den lille lokale spiller i 
realiteten nemmere agere og manøvrere. De ledelsesmæssige redskaber er de samme, men 
størrelsesforholdet er væsentligt anderledes. Det er nemmere for en spiller med 10 ansatte fremfor 
dem med 1000 ansatte. Dog lytter flere ører bedre eller opfatter mere end få.  
 
Interviewer: 
Hvordan ser du, at en diskursiv magtkamp kan udspille sig imellem de private spillere og så 
kæderne?  
 
Bo Forsberg:  
Formår man at få signaleret, og tager udgangspunkt i det, som kunden gerne vil se ske eller det som 
kunden vil opnå, så er det svært at argumentere imod det, der kan være til kundens bedste. Starter 
man dér, så har man en større mulighed for succes og samspil på at udvikles i fællesskab, i stedet 
for at fortælle om en masse synspunkter, som er meget fra egen banehalvdel. Tag detailbranchen 
som et eksempel. Den har ændret sig meget. Præferencerne har ændret sig, kundernes behov har 
ændret sig – nogle gange. Derfor findes der stadig specialforretninger, til når vi gerne vil ud at 
opleve varerne. Det, der er sket her, er at udviklingen har ledt forandringer med sig. Og én ting er 
helt sikkert- hvis man undlader, at være forandringsparat, men holder fast i nogle grundlæggende 
værdier for ens kunder – så går det galt.  
 
Interviewer: 
Man kan måske sammenligne tandlægebranchen med taxabranchen lige nu. For det som diskursen 
går på – taxa beskylder Uber for at bryde med loven, og klinikejerne udenfor kæderne beskylder 
kæderne for at bryde med markedsføringsloven. Hvad gør man så? Er det legitimt at køre en 
diskurs, som bliver en magtkamp?  
 
Bo Forsberg:  
Det legitime i det her er ikke helt legitimt, for på nuværende tidspunkt er der en lovgivning og det 
sætter jo ret beset rammerne for, hvad der er legitimt, og hvad der ikke er. Så kan der være nogle 
politiske bevægelser, der rykker det i den ene, eller den anden retning. Men i sidste ende, og sådan 
er det i alle kommercielle markeder, kunden bestemmer. Om det er taxa eller de konservative 
aktører indenfor branchen. Det kan godt være, at de lige nu har den legitime ret, fordi de har loven 
på deres side lige nu. Men hvis vi tænker på, hvor meget der har ændret sig bare de seneste 20 år. 
Se på åbningstider, for at nævne én. Det havde ingen troet ville blive ændret for 20 år siden. Det 
legitime var ikke kundens behov, men lovgivningen der var på området. Alle brancher vil forsøge 
sig med lobbyisme, fordi de ikke ønsker at blive disrupted, fordi de ikke endnu har været i stand til 
at genopfinde sig selv. De er nemlig de her supertankere uden den rette form for ledelse og uden 
den rette form for omstillingsparathed. Og hvad gør de så? De bruger deres magt. Den enorme magt 
de har baseret på deres størrelse, men ikke på de kundeinput, som er tilgængelige. På sigt vil jeg tro, 
at det lovgivningsmæssige vil følge med kundens behov og gøre behovet legitimt.  
 
Interviewer: 
Tror du også, at det gælder, når vi snakker sundhed? Grunden til, at der er en fast pris på 
undersøgelser er, at der ikke skal laves for mange, så patienten overbehandles. Vil der være en 
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forskel? For de fleste vil nok efterspørge en gratis undersøgelse. 
 
Bo Forsberg:  
Hvor der er forvirring er der profit, og sådan er det også i den kommercielle del af verdenen. Og der 
er ingen tvivl om, at du jo nu påkalder dig sundhedskortet og siger, at det er helt specielt, når det 
handler om os selv og vores sundhed. Men ret beset... selvfølgelig skal der være noget kontrol, så 
alt foregår efter bogen... Men det er et spørgsmål om at være oplyst. Og være sikker på, at man ud 
fra et lovgivningsmæssigt synspunkt sikrer sig, at der er nogle minimumskrav, mere end at det er 
begrænsende overfor de ønsker, som kunderne har. Og pris er i allerhøjeste grad i kommerciel 
betragtning. Og som jeg har set det, så er det gået galt i alle de brancher, hvor man har forsøgt at 
bypasse udbud-efterspørgsels ligningen på et tidspunkt. 
 
Bo Forsberg:  
Må jeg ikke spørge jer om noget – kan i ikke forestille jer, at tandlægebranchen kan blive 
fuldstændig disrupted?  
 
Interviewer: 
Jo, vi tror, at det er ved at ske.  
 
Bo Forsberg:  
Ja, de har jo deres etablerede afdelinger.  
 
Interviewer: 
En stor del af dem, der udfører arbejdet, altså tandlægerne, er i mod. Hvis de er imod og ikke køber 
kædernes legitimitet og berettigelse – så har man et problem.  
 
Bo Forsberg:  
Det er det samme, man har set på de her markeder, der er blevet totalt disrupted. Hvem er verdens 
største hoteludbyder? – Hotels.com, som ikke ejer ét hotel selv. Det er nøjagtig samme udvikling, 
de går igennem, hvor de konservative kræfter har lidt for travlt med at lytte til, hvad kunderne vil 
have, og for travlt med at beskytte dem selv og deres egne interesser. Og det kan man godt forstå 
som forretningsmand, men det må da være sjovere at sidde i førersædet af det disruptive tog, som 
buldrer derudad, fremfor at blive bypasset totalt bogstavligt talt. Det er fordi, der sidder de her 
dinosaurusser, og de bliver altså kørt over. Og det vil også ske i tandlægebranchen, hvis man ikke er 
klar til at genopfinde sig selv. Sådan er det også som leder – de ledere, der er stjernedygtige er dem, 
der er gode til at motivere og gøre sig selv undværlig. Dem, der mener, de er uundværlige sidder og 
klamrer sig til taburetten… Ja undskyld, det måtte jeg bare ud med.  
 
Interviewer: 
Har du en ide om, hvad legitimitet betyder for en kæde?  
 
Bo Forsberg:  
Der er ingen tvivl om, at der skal være en form for system. På den ene side har vi de her 
dynamikker, som skal levere den best practise, som skal sørge for, at vi leverer dét som kunden vil 
have. Og der skal være nogle rammer – et sæt spilleregler, som gør tingene legitime. Men igen her 
er jeg nødt til at sige – den styrende del om det er franchise giver, bestyrelsen eller hvad det er. Så 
er det den styrende magt, der officielt siger, hvad der er legitimt. Men i det øjeblik, der forekommer 
en diskurs eller diskrepans i forhold til det kunderne gerne vil se, eller for den sags skyld, at jeg 
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ikke kan se, hvorfor vi gør som tingene nu engang bliver gjort, så bliver legitimiteten undergjort. Vi 
har spilleregler efter, hvordan vi er danske borgere – vi må køre så og så hurtigt på motorvejen osv. 
Hvis alle havde en klar forståelse for det her, og den var klar og konstant, så havde vi ret beset ikke 
behov for en udøvende magt. Intet politi – selvfølgelig såfremt vi har kompetencerne til at kunne 
overholde de institutionaliserede regler. Alle forstår, hvorfor der sættes en fotovogn ved en skolevej 
– men sættes den op kl. 3 om natten på en øde motorvej, så er der meget lidt forståelse for dette. Og 
legitimiteten i forhold til den styrende magt bliver undermineret, fordi man ikke længere har 
forståelsen for det her. Det er det samme med kædedrift, hvis der begynder at ske det her. Hvis en 
McD ikke lever op til fødevarelovgivningen, så skader det dem alle. Derfor er forståelsen så vigtig, 
og derfor har man også kontrollen på McD – men det lever næsten altid op til best practise. Men 
hvis der sker noget, som man ikke længere har en forståelse for, vil man begynde at stille 
spørgsmålstegn ved det. Ved hvad det støtter vores formål og indtjening. Kan være et nyt produkt, 
der ikke kan betale sig. Så skifter præferencen og doktrinen undermineres. På et tidspunkt vil en 
franchisetager sige, at de har fået nok. Der er den legitime del i det her, at franchise giver udtryk 
for, hvad der skal være på menuen, men hvis det ikke fungerer, er det jo heller ikke i 
franchisegivers interesse, for så tjener de jo heller ikke penge. Så vil en sådan beslutning nok 
relativt hurtigt blive ændret.  
 
Interviewer: 
I relation til tandlægebranchen. En amerikansk undersøgelse viser, at tandlægerne sagde fra, når de 
blev fortalt, at de skulle udføre flere af en bestemt behandling, fordi de tjente mere på netop den. 
Det går frygten også på her i DK. Investorerne vil tjene så meget som muligt. Vil det være en 
strategi, som kun kan betyde, at en kæde vil slå fejl?  
 
Bo Forsberg:  
Jeg vil sige, at hvis man i overhængende grad ikke lytter til kunderne og glemmer hvad man 
eksisterer for, så ja. Ret beset er det jo kunderne, der bestemmer – det er klart, hvis man ikke har et 
personale til at udføre, det der skal udføres, så har man et problem. Men jeg vil sige, at hvis man tog 
udgangspunkt i, hvad det er kunderne gerne vil have, så er det ret beset ligegyldigt, om man er 
investor eller behandler. Hvis vi tager udgangspunkt i det, vi ved genererer vores fremtidige succes, 
så står vi på samme side af bordet. Så vil vi de samme ting, og så lytter vi efter den efterspørgsel der 
er. Så bruger vi vores kerneværdier, vores kompetencer og vores DNA til at sige – det er netop den 
indfaldsvinkel, vi møder markedet med. Så bliver man stærk! Men hvis man tager en benhård 
kalkyle – det svarer til, at vi som varehus siger, at vi kun sælger de 100 ting vi tjener mest på. Vil 
det være en fordel? Nej, for så tilfredsstiller vi ikke kunderne. Hvis der er områder i det, man 
udbyder, som er underminerende for forretningen, skal man selvfølgelig skære det fra. Set ud fra en 
optimeringsbetragtning kan det være fornuftigt at sige – vi er dygtige på det her, så må vi lade andre 
om nogle andre områder. Det er det samme, der er sket i detail. Nogle er gode til hverdagsvarer og 
nogle er gode til specifikke bøffer. Så går du til slagteren.  
 
Interviewer: 
Kan man lade kunden bestemme, når kunden ikke ved, hvad behovet er. Det er jo en professionel, 
der tager vurderingen for en. Kunne det ikke være en udfordring for en kæde, hvis interessen bliver 
en anden end at udbyde den bedste behandling? Hvis man påvirker de ansatte til at udføre en 
behandling fremfor den bedste behandling, fordi vi tjener mest på den her...  
 
Bo Forsberg:  
Der hvor det bliver interessant – nu har jeg lidt indsigt i en anden tandlægekæde. Det de gør smart, 
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er at de siger:  det perfekte gebis på dig ser sådan her ud. Så er der måske 10-20 behandlinger. Så 
vil det være helt perfekt, dine tænder ville sidde perfekt og være hvide, alt det der. Det er på den ene 
side og på den anden side, så siger de også: det her er det absolutte minimum. Du har et hul i 
tanden, og det skal laves inden det eskalerer. Hér vælger kunden. Vil du bare have burgeren, eller 
skal du have menuen. Vil du bare have lavet hullet, eller vil du også have tandrensning og 
afblegning. Eller hvad det skulle være. Det er jo en intelligent måde at gøre kunden opmærksom på, 
hvad hans behov egentlig er. Eller måske har han ikke behov for de sidste elementer, men jeg som 
kunde er blevet dygtiggjort og oplyst mig, så jeg selv kan træffe valget. Det kan man jo gøre på en 
smart måde – hjælpe kunden med at træffe en beslutning, som er god for kunden, og som også er 
god for min forretning. Det er jo ikke tilfældigt, og det er her hvor kædedriften er stærk. For her kan 
vi gå ind og se på, hvordan vi kan gøre sådan, at kunden bliver glad, og vi får mest ud af det som 
forretning. Men kun at tage det ene i betragtning, hvor man kun ser på sig selv og ikke tager kunden 
med i betragtningen, det går ikke. Hvis i spørger mig.  
I min verden er der kun én, der har magten – og det er kunden. Ikke nogle andre. Alle andre kan 
mene, hvad de vil. Sålænge kunden er den egentlig magt, og fødderne under dem bringer dem ind, 
så er det, det der tæller.  
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Bilag 2: Interview guide + Transskriberet interview – Darnell Vagnild, 
Redmark 
 
Interviewguide: 
 
Baggrund 
Kan du kort fortælle lidt om din baggrund, og hvad du arbejder med her i Redmark? 
 
1 - Tandlægekæder generelt 
Kan du kort forklare, hvordan tandlægekæder skiller sig ud fra almindelige tandlægeselskaber? 
 
Hvad er det som kapitalfonde og forretningsmænd ser i tandlægebranchen, der får dem til at 
investere heftigt i denne? 
 

2 - Legitimitet 
Kai Ambrosius har i jeres pjece ”Klinikejerens overvejelser ved salg til en tandlægekæde” skrevet, 
at det er hans vurdering, at kædernes hovedformål er at opnå så god en forretning som muligt, 
snarere end sundhedsfaglige ambitioner. Kan man så godt forstå bekymringen omkring kæder fra 
f.eks. tandlægeforeningen, tandlæger og politikere? 
 
Vurderer du, at tandlægekæder vil komme til at lide under, at der tilsyneladende er en overvægt af 
tandlæger, der er negativt stemte over for dem? 
 
Hvilken diskurs har de klinikejere, som i har haft dialog med, haft omkring kæder?  
 
Har i set en lignende modstand mod kæder i andre brancher (f.eks. revision eller fysioterapi)? 
 
Hvordan sikrer man en kædes legitimitet?  
 
 
Transskriberet interview: 
 
Interviewer: 
Først kunne vi godt tænke os at høre lidt omkring din baggrund, og hvad du laver i Redmark. 
 
Darnell Vagnild: 
Jeg er statsautoriseret revisor, og har været det i 10-11-12 år. Og jeg reviderer selskaber, og sørger 
for, at de nu er korrekte i forhold til det omverdenen forventer. Rådgiver kunderne i forhold til alt, 
hvad der hedder økonomi. For tandlæger er det måske interessant, hvis de nu skal ud og skifte en 
unit. Hvordan får de finansieret en unit? Vi skal have en ny lejer ind, hvordan gør vi så? Så et bredt 
spektrum af de ting. Meget lidt omkring organisation, fordi det ligger lidt uden for mit område. Jeg 
har været i Redmark i et år, og har tidligere været i tre af de fire store. Jeg har tandlæger som et af 
mit specialer. Et andet er insolvens. Der har jeg så en lang række selskaber. 
 
Interviewer: 
Og en del af dem, er så også nogle af kæderne formoder jeg, eller er det hovedsageligt fra 
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tandlægernes vinkel? 
 
Darnell Vagnild: 
Primært fra tandlægernes vinkel. Jeg har ikke nogle kæder. De er primært styret af de fire store. Der 
er jo primært 3-4 store kæder i Danmark. De to danske har valgt en af de fire store, og de 
udenlandske ønsker et internationalt samarbejde. Og der er de fire store altså Deloitte, KPMG, Ernst 
& Young og PWC. De er jo meget stærke, og der får de simpelthen at vide af de store pengemænd, 
der ligger bag, at de skal vælge en af de fire store, for det er dem de kender. Så det er primært fra 
tandlægerne af, at jeg ser tingene. 
 
Interviewer: 
Kan du forklare, hvordan tandlægekæderne skiller sig ud fra almindelige tandlægeselskaber? 
 
Darnell Vagnild: 
Det gør de jo på grund af den ejerstruktur, der har ligget omkring tandlæger. Fordi tandlægerne har 
været båret af, at der skulle være en tandlæge, der ejede minimum 51%. Det har man sådan tidligere 
opfattet i større eller mindre grad, at en tandlæge er knyttet til én klinik. Og det har den klinik og 
ikke andet. Der er nogle enkelte tandlæger, der så har bredt sig ud over to eller tre klinikker, men 
det har sådan set været det. Og det har fungeret i et stykke tid. Og det har været lidt på den måde, at 
det har fungeret i Danmark. Og når en tandlæge så skulle ud og sælge sin klinik, så fandt de så en 
tandlæge, der kunne overtage klinikken. Når tandlægekæderne er kommet ind, så er de jo kommet 
ind på en helt anden led, hvor de selvfølgelig skal have den her ejerstruktur på plads, men de kan 
godt komme ind og eje 49% af tingene. Og så kan man lave forskellige aftaler rundt om, der gør, at 
pengene flyder op til kapitalfonden i stedet for tandlægen. Og i takt med den model er blevet 
udbredt, jamen så har tandlægekæderne kunne købe op, og dermed blevet større og større. Så man 
kan sige, at det er noget relativt nyt, at de er dukket op, de her kæder. 
 
Interviewer: 
Hvad er det som kapitalfonde og forretningsmænd ser i tandlægebranchen, der får dem til at 
investere så heftigt i den? 
 
Darnell Vagnild: 
Tandlægebranchen er jo en sikker branche på den måde, at indtjeningen ikke ligger og svinger 
voldsomt. Der er en god indtjening i en tandlægeforretning, så man har en forholdsvis sikker 
indtjening. Det er ikke et produkt, man risikerer forsvinder. Alle vil efterspørge tandlægeydelser. Så 
man ser jo en stabil indtjening, som er forholdsvis høj. Og det som jeg tror, at de her kapitalfonde 
har fundet ud af, jamen det er jo, at den måde man har handlet tandlægeklinikker på tidligere, det 
har været, at man har taget et antal patienter og så ganget en faktor på, som er et eller andet sted 
mellem 12 og 1600 kroner. Og hvis kapitalfondene så går ind og siger, hvis vi nu prøver at ligge 
den pris op mod, hvad vi rent faktisk vil lave på en ebitda gange en afkast, så er den pris virkelig 
lav. Så de kan gå ind og købe de her tandlægeklinikker utroligt billigt i forhold til, hvad de ville 
skulle give for en tilsvarende forretning af en anden type. Så der er simpelthen et enormt økonomisk 
incitament til at gå ind i den her branche. Og de har kun været stoppet af den her ejerstruktur, som 
man nu har fundet modeller for at løse.  
 
Interviewer: 
Hvad er det, der er fristende ved at sælge til en kæde, set fra en klinikejers synspunkt? 
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Darnell Vagnild: 
Der kan være utrolig mange ting i det. Og vi møder mange forskellige ting. Øhmm.. 
Tandlægebranchen er også midt i et skifte. Hvis man kigger på de tandlæger, der bliver uddannet. 
Langt de fleste tandlæger, der bliver uddannet for øjeblikket er kvinder. Og det er kvinder, som 
egentlig ikke har lyst til at være selvstændige. Så de går ud og vil gerne være ansatte tandlæger, og 
det gør selvfølgelig, at når der er nogen, som er ved at gå på pension, så spørger de så, hvem er 
køberen til min klinik? Hov, der er ikke nogen. Så kommer der en kapitalfond eller en kæde med et 
godt tilbud, så kører vi af der. Fint, ingen problemer der. Så er der nogle tandlæger, der så netop har 
taget beslutningen om at blive selvstændige, og siger så alligevel, at det er noget rod alt det der 
administration. Og så kommer der så igen en kæde, og siger nu skal du bare se her. Jeg vil give dig 
en pris, der er dobbelt så høj som den du gav for denne klinik, og så overtager vi alle de her ting for 
dig for dig. Og så siger tandlægen, at det er en rigtig god ide. Jeg har stadig et ejerskab, og jeg får 
en stor pose penge med det samme, og så kan jeg begynde at koncentrere mig om det jeg egentlig 
brændte for, da jeg blev uddannet som tandlæge. Så der er dem, der synes, at det her er en rigtig god 
ide, og der går meget hurtigt penge i det. For man får en ret stor pose penge for at være med i en 
kæde. Men så er der også de her tandlæger, der siger, at jeg vil ikke være med i en kæde. Og det gør 
de jo fordi, at de selv vil styre. De vil selv være chef. I en kæde vil der jo være en direktør et eller 
andet sted, der bestemmer, hvad de skal gøre. Jeg har været ude for eksempler på, når de skriver de 
her kontrakter, så en tandlæge er jo stolt af sit arbejde, og siger derfor, at det sundhedsfaglige… Det 
vil de gerne selv have. Så jeg har været ude for, at der er nogen, der har forsøgt at skrive ind i den 
her salgskontrakt, at de bliver en del af kæden, men hvis de er uenige i det sundhedsfaglige, så vil 
de gerne kunne træde ud. Og der siger kæden: den går ikke. Og grunden til, at det ikke spiller 
sammen er fordi, at kæderne går ind og laver alle de her rabatordninger. Det vil sige, at de kan 
komme ind og sige, at det er det her implantat vi skal bruge. Og hvis tandlægen så siger, at 
sundhedsfagligt, så synes jeg, at det andet er bedre, så kan de ikke have, at de står og skal købe 
noget andet, end kæden har en rabatordning på. Så der går nogle gange lidt mudder i det der med, 
hvem har egentlig det sundhedsfaglige ansvar i det her? Og der er selvfølgelig nogle regler i forhold 
til sundhedsstyrelsen, men hvem har ansvaret internt. Hvem er det, der beslutter, at nu bruger vi det 
billige kinesiske i stedet for det dyre danske. Og det skaber nogle udfordringer nogle gange. Det er 
så også det som nogle af de her tandlæger, der går ind i kæder, så lige pludselig opdager. At det de 
troede de selv kunne bestemme – det ligger lige pludselig et andet sted. Nogle får altså en 
overraskelse. Dem, der så er oppe i alderen, kan jo sige, jamen det kun 2-3 år endnu, men for de 
unge er det en anden sag.  
 
Interviewer: 
Kai Ambrosius har i jeres pjece ”Klinikejerens overvejelser ved salg til en tandlægekæde” skrevet, 
at det er hans vurdering, at kædernes hovedformål er at opnå så god en forretning som muligt, 
snarere end sundhedsfaglige ambitioner. Kan man så godt forstå bekymringen omkring kæder fra 
f.eks. tandlægeforeningen, tandlæger og politikere? 
 
Darnell Vagnild: 
Jeg tør ikke svare for politikerne eller tandlægeforeningen. Det må man spørge dem om. Men der er 
jo ikke nogen tvivl om, at reglen om, at der skal være en 51% ejer, som er tandlæge, den er der af 
en grund. Og det er jo fordi, at man siger, at det her er indenfor sundhedssektoren, så derfor skal 
man have denne her personlige ansvarlige. Sådan så hvis det er noget, der går galt, så kan man sige, 
kære ven… det er dit navn, der står her på. Ting kan jo gå galt, så det er ikke bare lige. Og der er 
jeg ikke sikker på, at politikerne er vågnet op endnu. Tandlægeforeningen har jo set, hvad der sker, 
og dem kunne jeg godt forstå, hvis de var bekymret. 
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Interviewer: 
Tror du, at tandlægekæderne kommer til at lide under, at der tilsyneladende er en overvægt af 
tandlæger, der er negativt stemte over for dem? 
 
Darnell Vagnild: 
Det ser jeg ikke som noget problem for kæderne. Og det gør jeg ikke fordi, at mig bekendt, så er der 
ikke nogen af dem, der ønsker at have 50% af det danske marked. De jo fint tilfredse med 10%, og 
det kan de sagtens få. Og så kan det godt være 60% er negativt indstillede over for en kæde, men så 
rammer man en pensionsalder, og der ikke er andre, der vil købe den andet end en kæde, og hvad 
gør man så? Lukker man den bare ned, eller sælger man den til en kæde? Så jeg er ikke sikker på, at 
de ser det som et stort problem. Og med EU, så har de jo heller ikke noget problem med at finde 
tandlæger til at blive ansat. Nordmænd, tyskere, polakkere… Der er mange, der gerne vil være 
tandlæger i Danmark. Så det tror jeg ikke er noget problem for dem. 
 
Interviewer: 
Hvilken diskurs har de klinikker, som i har haft talt med, omkring kæder? 
 
Darnell Vagnild: 
Altså det jo ikke noget jeg har drøftet på den måde. De kommer først til os, når de er længere 
fremme i processen. Så har de allerede haft de overvejelser.  
 
Interviewer: 
Har i set lignende modstand mod kæder i andre brancher? 
 
Darnell Vagnild: 
Det bliver jeg svar skyldigt på, for mit speciale ligger inden for tandlæger.  
 
Interviewer: 
Hvordan sikrer man legitimiteten fra kædernes side? 
 
Darnell Vagnild: 
Jamen… Jeg tror man skal skille tingene ad. Fordi den almindelige dansker er ligeglad. Altså de går 
til en tandlæge de kan lide, eller en der er billig. Og om den så er en del af en kæde, er for dem ret 
uinteressant. Det betyder ikke noget for dem. Så der er ikke rigtigt noget fra markedet af, der flytter 
sig. Så er der om tandlægerne vil sælge eller ej. Det tror jeg egentlig ikke er noget problem, sålænge 
der er en stor del, der vil. De skal nok finde et vist niveau. Og så vi tilbage til, hvad vil politikerne 
med det her? Og det bliver jeg svar skyldigt på, men jeg kan ikke forestille mig, at der er noget 
problem for dem heller, sålænge det ligger på et niveau af 10-20% af markedet. Ligesom man med 
læger har problemer med at lokke dem til udkants Danmark, så er det også sådan for tandlægerne. 
Og det løser tandlægekæderne for dem. De køber de klinikker op, og så kan de ansætte en derude, 
som måske godt nok kommer fra udlandet, men lige pludselig er der stadig en tandlæge derude. Så 
jeg tror ikke politikerne ser det som et stort problem, men det jo også fordi, at kæderne ikke er så 
store endnu. 
 
Interviewer: 
En af de områder, hvor man har læst, at tandlægekæderne vil spare på omkostningerne, er 
tandlægernes løn. Tror du det vil være en udfordring, at få tandlæger til at arbejde for en lavere løn? 
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Darnell Vagnild: 
Nej det er også noget, der flytter sig stille og roligt. For 5-10 år siden var der jo ikke en tandlæge, 
der ikke var provisionslønnet. Men nu man jo begyndt at se nogen blive ansat på en fast løn. Og der 
jo fordel og ulemper ved de to. Nogle tandlæger vil bare gerne dukke op om morgenen, og så tage 
de patienter, der kommer. Uden at skulle tænke over, at de skal huske at sælge mere, fordi det får 
indflydelse på deres løn. Der stadig en stor del, der gerne vil have den her provision, fordi det får 
man bare mere ud af i sidste ende, men i takt med at flere af de nyuddannede måske ikke har drivet 
til at blive selvstændige, men gerne bare vil have en balance, jamen så kan man måske forhandle 
hjem, at så får de balance i livet mod en fast løn. Så jeg tror ikke, at det kommer til at være et stort 
problem. Og mig bekendt er der ikke nogle af kæderne, der er begyndt at trykke lønnen endnu. 
Indtil videre har de holdt fast i markedslønnen for tandlæger, men det kan være det ændrer sig for 
udlændinge, da de ikke er vant til en dansk tandlægeløn.  
 
Interviewer: 
Tror du, at modstanden er et udtryk for, at der er mange, der er nervøse for, at de vil ende som 
taberne i konkurrencen med kæderne, og derfor er bange for konkurrencen? 
 
Darnell Vagnild: 
Jeg tror, at der er mange ting i det, men det er også konkurrencen. Mange af de ydelser som 
tandlægen leverer, er reguleret af overenskomsten, så de er ligesom fastsat. Så det kan man ikke 
arbejde så meget med, men man kan selvfølgelig arbejde med sine omkostninger, og det gør mange 
tandlæger også. Men det jo noget internt et eller andet sted. Men jeg tror mere det er usikkerheden 
omkring, hvad der sker. Altså den almindelige tandlæge tænker måske, hov nu dukker de der store 
flotte kæder op på den anden side af gaden. Hold da fast, hvordan skal jeg nu håndtere den 
situation? Man så også at bagerne nærmest blev udryddet af supermarkederne. Så der er et eller 
andet i alle, at når de store kommer, så skal vi til at passe på. For hvordan er det nu, at min lille 
verden blive ændret? Og jeg tror mere, at det er den usikkerhed, der er skyld i modstanden. De kan 
selvfølgelig køre flere markedsføringskroner af, og de kan selvfølgelig også tage nogle patienter fra 
de eksisterende tandlæger, men det jo svært at se, hvad der sker. Der er ikke en specifik frygt, det er 
mere usikkerheden. 
 
Interviewer: 
Hvordan rådgiver i jeres kunder i forhold til den usikkerhed? 
 
Darnell Vagnild: 
Jamen det gør vi som udgangspunkt ikke. Vi siger ikke, at de skal kæmpe mod kæden, fordi det er 
et andet sted det trykker. Og man kan gøre rigtig rigtig meget som tandlæge med ganske få midler. 
Så vi kigger mere på, hvad kan man som enkelt klinik kan gøre. 
 
Interviewer: 
Jamen jeg tror vi har, hvad vi skal bruge. Du skal have mange tak for din tid. 
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Bilag 3: Interview guide + Transskriberet interview – Rune Kirkeby, Plus1 
 
Interviewguide: 
 
0 Baggrund 
Kan du kort fortælle lidt om kæden PLUS1 
 
Hvad er din rolle i kæden? 
 
I er en af de mindre kæder lige pt. Er det planen, at i skal vækste i lige så høj grad som f.eks. 
tandlægen.dk eller godt smil? 
 
1 - Tandlægekæder generelt 
Hvad oplever du som værende den største udfordring for tandlægekæder lige pt.? 
 
2 - Legitimitet 
I USA peger de på legitimiteten som værende den største udfordring for tandlægekæder. Oftest 
fordi tandlægekæder beskyldes for at prioritere indtjeningen højere end tandsundheden. Kan du 
genkende denne kritik i Danmark? 
 
En kæde som tandlægen.dk har ikke lagt skjul på, at de ønsker at sælge kæden videre om nogle år. 
Kan man så godt forstå bekymringen i tandlægemiljøet? 
 
På Facebook har i skrevet, at mange af jeres kollegaer har kaldt jer nogle idioter, og at i bør 
smides ud af landet. Hvorfor delte i den historie på Facebook? 
 
3 - Organisation 
Giver det nogle organisatoriske udfordringer, at I bliver mødt med skarp kritik i tandlægemiljøet?  
 
4 - Rekruttering 
Når man bliver ansat i PLUS1, er man så ansat i hele kæden, eller er man tilknyttet en af 
klinikkerne? 
 
 
Transskriberet interview 
Interviewer: 
Kan du helt kort forklare os lidt om kæden Plus1?  
 
Rune Kirkeby: 
I den form som vi er i nu stammer vi fra år 2009, hvor vi købte 4. Min kone startede med en klinik 
på Amagerbrogade, hvor hun praktiserede de første 3-4 år, indtil vi så valgte at sælge den, da vi 
havde vanskeligt ved at finde nogle klinikker at slå den sammen med og vi havde vanskeligt ved at 
finde lokaler til den. Så vi valgte simpelthen bare at lukke den. Det er vanskeligt at drive de der små 
klinikker for en kæde.  
 
Interviewer: 
Rune, din rolle i kæden. Kan du fortælle lidt om den?  
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Rune Kirkeby: 
Vi har delt det sådan ind, at Camilla står for det faglige ansvar – hun har også det faglige ansvar i 
og med hun står som ydernummerindehaver. Så det er hende og tandlægerne, der i fællesskab står 
for det faglige niveau. Jeg står mere for det ledelsesmæssige og udviklingen af klinikken.  
 
Interviewer: 
Så i har en meget skarp opdeling?  
 
Rune Kirkeby: 
Ja, det er også mig, der faciliterer de her behandlermøder, og sørger for, at vi har en ensretning, men 
ikke hvad ensretningen skal være. 
 
Interviewer: 
I er jo en af de mindre tandlægekæder pt. hvis man sammenligner med tandlægen.dk og så videre. 
Er det planen, at i skal vækste på det niveau også?  
 
Rune Kirkeby: 
Ikke nødvendigvis på det niveau, nej. Der er en forskel. Vi er jo vokset nedefra og de er jo vokset 
ovenfra. Vi har jo en helt anden form for integration mellem klinikkerne end de andre har. Og det er 
simpelthen historisk betinget, det er sådan vi er, og sådan vi er startet ud. Det er sådan, at vi har 
medarbejdere, der arbejder på tværs af klinikkerne. IT er på tværs af klinikkerne, så alt hvad der er 
muligt er på tværs. Vi har personalemøder en gang om ugen, og så kører vi det via Skype, så vi alle 
er på.  
 
Interviewer: 
Hvor mange ansatte er i i alt så?  
 
Rune Kirkeby: 
Vi er 35.  
 
Interviewer: 
Rune… Lidt mere generelt om tandlægekæder. Hvad anser du for at være den største udfordring for 
tandlægekæderne pt.?  
 
Rune Kirkeby: 
Øhm… Der er jo to udfordringer. Den ene er den omkring ejerskab. Som jo hele tiden ligger der, og 
som man har fundet en model, hvor man arbejder udenom de her begrænsninger. En model, som 
man vel godt kan sige er blevet godkendt af Tandlægeforeningen – hvor man kan sige, at strukturen 
lever op til kravene i overenskomsten. Vi ser jo meget gerne, at det var et ganske almindeligt 
ejerskab, hvor det var klart for enhver, hvem der ejer, og hvem der har et fagligt ansvar, og hvis 
man er bange for kæder, så kan man jo gøre som i andre tilfælde, hvor man simpelthen deler det 
juridiske og faglige ansvar op. Man kan jo godt have noget ansvars gennembrud, hvor man kan 
sige, at den her tandlæge står som fagligt ansvarlig da vedkommende er ydrenummerindehaver. 
Vedkommende behøver nødvendigvis ikke at eje noget, men han eller hun er fagligt ansvarlig. Så 
hvis noget går galt, så er der her et ansvarsgennembrud. Herved sikrer man sig, at der er noget hånd 
i hanke. For det er det, der er bekymringen, da man tror, at der er profit over det etiske.  
Nogle, der kommer udefra, vil sige, at der ikke er nogen konkurrence i den her branche – det synes 
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jeg nu der er. Vi kæmper hårdt for hver eneste patient. Det er også derfor vores klinikker ligner 
praktiserende lægers klinikker. Fordi der kan du tale om, at der ikke er nogen konkurrence. Men det 
er der altså trods alt her. Og det er jo fordi, at patienterne kommer ind med en anden forventning – 
det er jo dyrt, og de opdager jo ikke, at der kommer et tilskud fra regionen. Overordnet er det så kun 
14-16 procent, så det opdager i ikke. Men det er dyrt, og så kommer man ind med den her kunde, 
som har en forventning om det, og så gider de ikke vente osv... Plus så er der nogen konkurrence på 
pris – på nogle af ydelserne. Ikke på sygesikringsydelserne, dem må vi jo ikke komme omkring – 
eftersigende. Det har vi jo så gjort alligevel.  
 
Interviewer: 
I USA har de haft kæder i et stykke tid efterhånden, og der peger direktøren for den største kæde 
derovre på, at det er legitimiteten, som de oplever som værende den største udfordring – som du 
også nævnte så bliver i anklaget for at prioritere indtjening over tandsundhed. Er det en kritik du 
kan genkende, og er det en berettiget eller uberettiget kritik, hvis det stod til dig.  
 
Rune Kirkeby: 
Jeg synes ikke jeg kan genkende den. Der er selvfølgelig også patienter der har brokket sig over, at 
det er for dyrt og sådan, men det er dyrt at gå til tandlæge. Det er en lang historie, men det er også 
dyrt at drive en tandlægeklinik. Nej... Det oplever jeg egentlig ikke.  
 
Interviewer: 
Du tænker i forhold til patienter... Det er faktisk i forhold til tandlægemiljøet – at de bliver anklaget 
af andre.  
 
Rune Kirkeby: 
Jamen det gør vi også. Også af vores egen forening. Og det er fuldstændig malplaceret. For når 
foreningen, eller hvem det nu er, går ind og siger – jamen kæder de sætter profit over etik, fordi der 
en investor bagved, som skal have noget ’return of investment’ og alle de her overskudsgrader og så 
videre. Så overser de jo to ting – det ene er, at vi jo fungerer på markedsvilkår. Det gør vi – 
kæderne – og det gør tandlægen nede på hjørnet også. En anden ting er så, at vi gerne vil have et 
overskud – selvfølgelig vil vi det, og have et afkast på alt det her – klart det vil vi. Men det vil han 
jo også. Han ved bare ikke hvad ROI er. Han vil bare gerne have et samtalekøkken og en længere 
ferie. Så de har samme interesse i at maksimere overskuddet, som vi har. Så derfor er vi alle i 
samme båd. Den anden ting er jo så, at vi rent faktisk gør meget ud af, at vi har en form for 
ensretning. Så når vi har en patient, og kigger ham ind i munden, så er vi enige om, at der skal laves 
en bro eller lignende. Selvfølgelig bliver vi aldrig hundrede procent enige om det. For der er jo det 
ved tandlægefeltet, at det er sådan lidt ’hot’. Man kan gøre det på den her måde, du kan vælge at se 
tiden an, og hvis du har læst i Århus, så gør man det på en tredje måde. Så der er det her brede 
spektrum, hvor man kan blive rygende uenige omkring, hvad man vælger at gøre. Det vi gør, er at 
vi forsøger at indsnævre den bane, man spiller på, sådan at vi trods alt er nogenlunde enige om, 
hvad vi gør. Hvornår vi foreslår dit, og hvornår vi foreslår dat. Hvis vi laver dit, så laver vi det på 
den her måde, så vi er enige om, hvad der skal laves, og hvordan det skal laves, så vi ikke stikker i 
alle mulige retninger. Så kan det godt være, at der er en fra kontant, der river et kamera med ind til 
en tandlæge, får et tilbud og tager det ind til en professor, som mener, at det er helt forkert, men det 
er jo den risiko, der er. Vi ser forskelligt på tingene – og det kan godt være, at tandlægen har 
foreslået noget kosmetisk, som de er lodret imod inde på tandlægeskolen – det er fy, det må man 
ikke lave. Man må ikke gå ind og bore i en tand, som ikke fejler noget. Uanset om den så sidder 
fuldstændig på hovedet. Det er så deres holdning, hvor vores holdning er, at man også skal have det 
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godt med, hvordan ens tænder set ud. Men okay, det er så en helt grundlæggende ting...  
Så vi arbejder så meget som muligt med, hvad vi laver, og hvordan laver vi det. Det gør tandlægen 
nede på hjørnet ikke. Der er ikke den her sparring, der er ikke den her dialog. Så det kan godt være, 
at man synes vi gør for meget af det ene og for lidt af det andet, men vi har trods alt talt om det, og 
der sidder så de her 10-15 tandlæger om et bord og taler sig til rette om de her ting. Langt hen ad 
vejen eller 99% af gangene er de sådan set enige om, hvordan tingene skal være. Fordi man er del af 
et fællesskab, så er der det her checks and balances, så patienterne cirkulerer. Der er cases der bliver 
udvalgt til nærmere undersøgelse, gennemgang af videoer, statistikker – vi fører statistikker på alt, 
hvad vi laver. Så der er rigtig meget vi gør for at følge op på, hvad der laves, og hvordan det laves. 
Så ham dernede han gør det på den måde han lærte det på tandlægeskolen for 50 år siden og minus 
det han har glemt, og så kan han i øvrigt få lov til at køre ud af en tangent. Og det ser vi, for vi har 
jo opkøbt en del klinikker i tidens løb, og der er en del, der ikke tåler offentlighedens lys – det er 
der simpelthen. Det skulle det meget gerne kunne. Selvfølgelig kan vi ikke undgå, at der sker fejl – 
det kan man ikke så snart, der laves noget. Og der kan også være en tandlæge, der har lavet noget, 
som ikke skulle have været lavet, men vi har trods alt gjort, hvad vi kunne for, at det er indenfor de 
rammer, som vi har sat op. Det gør vi selvfølgelig fordi, at hvis vi har en tandlæge, der kører 
’rogue’, så ødelægger det navnet for hele kæden, og det er trods alt ikke det værd. Sidst men ikke 
mindst, så kommer de her tandlæger ind med en ret høj etik og moral fra starten af. Man kan ikke 
bare sige, at de skal lave x antal kroner om dagen – det får man dem ikke til; det tror jeg simpelthen 
ikke på. De har de ting på plads, det synes jeg. Selvfølgelig er der også rådne æbler, men langt hen 
af vejen synes jeg, at godt kender den slagne vej. Jeg har sågar en tandlæge, der ikke ville sælge dig 
en tandblegning, fordi han mener det kan ødelægge dine tænder.  
 
Interviewer: 
Og det er i orden?  
 
Rune Kirkeby: 
Der er nogle kampe, der er værd at tage, og andre der ikke er det. Jeg synes selvfølgelig, at man 
skal lave det – eller foreslå det – hvis der er behov for det.  
 
Interviewer: 
Tandlægen.dk har klart meldt ud, at deres mål er at sælge indenfor et par år – så må man gå ud fra, 
at de er gået ind i det, for at skabe en forretning som er så meget værd som muligt. Kan man godt 
forstå bekymringen i sådan et tilfælde, vil du mene?  
 
Rune Kirkeby: 
Nej, faktisk ikke. Jeg kan godt se, at hvis de kan øge overskuddet med en million, så får de måske 
10 millioner – det er da noget af en motivator. Men jeg tror det simpelthen ikke, fordi de her 
tandlæger har de her ting i orden, og de er flakset op med dem. Jeg tror, at hvis der var nogle der 
kunne, så var det i virkeligheden os – her starter det nede fra. Hvis de køber en klinik og siger til 
tandlægen, at han i dag skal lave 100 kroner ekstra, så siger han – ja det er godt med dig. Altså så 
skulle det være en kæde som os, hvor vi får tandlægerne ind fra unge af, og så kan præge dem – 
men det tror jeg ikke de kan indenfor en overskuelig fremtid. Jeg tror ikke, de vil gøre det, og jeg 
har heller ikke hørt om, at de gør det, det har jeg altså ikke.  
 
Interviewer: 
Så det er en uberettiget kritik og en som de har uden rigtig at kunne basere den på fakta – er det 
sådan du ser det?  
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Rune Kirkeby: 
Helt klart forkerte fakta. Men der er jo ganske almindelige tandlæger, hvor man går ind og siger – 
her er omsætningen ikke god nok. Og det kan jo godt være, at den ikke er god nok. Så det er nok 
noget alle klinikker arbejder med; Hvad er din omsætning, hvor mange patienter har du. 
Omsætningen er jo et sammensurium af alt muligt. Vi arbejder faktisk ikke selv med omsætning på 
den måde, men mere på hvor mange patienter har du, og hvilke typer behandlinger laver du. Mere 
for at se, om der er nogle, der laver for meget af en ting eller for lidt af en anden ting. Bare for at 
tjekke det. Men der må jo gerne være forskel, for der er jo også forskel på patientsammensætningen.  
 
Interviewer: 
Hvorfor tror du, at den kritik kommer? 
 
Rune Kirkeby: 
Fordi de er imod kæder.  
 
Interviewer: 
Hvorfor tror du, at de er det?  
 
Rune Kirkeby: 
Fordi det er nyt, og de tænker på, hvad der kommer til at ske for deres forretning, og hvad kommer 
det til at betyde for branchen i helhed og for konkurrencen om kunder og medarbejdere.  
 
Interviewer: 
Er det mest fra andre tandlæger eller måske decideret Tandlægeforeningen, at i oplever den kritik, 
synes du?  
 
Rune Kirkeby: 
Det er egentlig Tandlægeforeningen og grenen der hedder PTO, der er en parallel til 
tandlægeforeningen. De to er jo bare lodret imod kæder. Og jeg tror der sker det inde i 
tandlægeforeningen, at de vist lavede en undersøgelse der viste, at over 50% stadig var imod kæder. 
Så tror jeg, at så længe holdningen er sådan, og når i øvrigt formanden personligt er imod kæder, så 
er det den position de tager.  
 
Interviewer: 
Ja, jeg tror det var 64 procent, der var imod.  
 
Rune Kirkeby: 
Ja, men det er nyt, og der sker jo det, at når man så lige får lov til at møde kæderne, så får man lige 
sat et ansigt på, og man får at se, hvad værdierne er. Så mon ikke tingene ændrer sig over tid. Men 
jeg er da lidt bekymret for, hvad der kommer til at ske med reguleringen. For tandlægeforeningen er 
imod og formanden er imod. Han har haft nogle indlæg og læserbreve i børsen blandt andet den 
sidste måned, hvor han blandt andet får det til at lyde for pålydende, at konkurrence skal være 
velkommen og kæder er velkomne – selvom det selvfølgelig ville være allerbedst, hvis de var ejede 
af tandlæger, men nu er det sådan det er. Så det er alt sammen godt og fint, hvis etikken og moralen 
er der. Det han så ikke skriver er, at det mener han ikke, at den er. Hvis du spørger mig, og jeg har 
talt med ham – så mener han ikke, at det er i orden det de gør. Han mener ikke, at kæder og etik kan 
følges. Derfor er jeg lidt bange for, at den næste overenskomst, som kommer i 2018, nødvendigvis, 
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hvis det står til tandlægeforeningen, bliver liberaliseret i den retning.  
 
Interviewer: 
Der er nogle, som har støttet op om kæderne, fordi de mener det er godt med øget konkurrence. 
Men du tror ikke, at de kræfter er stærke nok? 
 
Rune Kirkeby: 
Med tiden skal det nok komme... Jeg ved ikke lige, hvad det skal være. 
 
Interviewer: 
Har i selv mulighed for at påvirke noget eller nogen? 
 
Rune Kirkeby: 
Vi har selv forsøgt at påvirke det her. Vi har jo anmeldt tandlægeforeningen til 
konkurrencestyrelsen, fordi vi mener, at den aftale, der ligger – som er en privatretlig aftale mellem 
regionerne og tandlægeforeningen – og vi mener i virkeligheden, at den er konkurrenceforvridende. 
Og den skal jo opfylde konkurrencelovgivningen, ligesom alt muligt andet. Den forrige 
Sundhedsminister gav så ikke konkurrencestyrelsen lov til at undersøge sagen, det skal de gøre, når 
det er et sundhedsmæssigt område, så skal de have den tilladelse der. Det gav hun dem ikke lov til, 
og det synes jeg jo egentlig var lidt ærgerligt. Den nuværende har også sagt, at hun ikke vil blande 
sig – det er en aftale imellem regionerne og foreningen. Så jeg ved ikke, om det er fra den kant vi 
skal forvente os den store hjælp. Det at konkurrencestyrelsen ikke måtte undersøge det, betyder 
ikke, at det er lovligt. Det er en politisk beslutning.  
 
Interviewer: 
Rune, vi har kigget lidt på jeres Facebook. Der har i på et tidspunkt skrevet, at det var på tide at 
ruske op i branchen, og at det har fået mange af jeres kollegaer til at sige, at i er nogle idioter og i 
skulle smides ud af landet. Hvorfor delte i den historie på Facebook?  
 
Rune Kirkeby: 
Det var jo fordi, at vi havde et tilbud, hvor man kunne komme ind og få undersøgelse og 
tandrensning til 199 kroner. Det koster jo normalt omkring 500 kroner, hvor der så kommer et 
tilskud fra regionerne oveni. Vi kørte så det her tilbud. Det man kan sige om overenskomsten er, at 
der jo er fastsat nogle priser, som er reguleret. Det er de basale, de forebyggende, hvor der er aftalt 
nogle priser. Så du må ikke tage mere, hvilket man måske kan forsvare, fordi regionerne giver et 
tilskud, så skal det så også være så billigt, at folk vil komme. Men du må heller ikke tage mindre og 
så hæve tilskuddet, for så ryger det ud af kontrol - er frygten. Det kunne man også godt styre, for 
der er statistikker på alt. Så bliver den lidt... Det er egentlig ikke uklart, hvis du spørger mig, så 
bliver det sådan, at du må ikke lave et tilbud, hvis du hiver tilskuddet, men du må gerne give et 
tilbud, hvis du ikke hiver tilskuddet og det var så det vi gjorde. Så vi har ikke hivet tilskuddet – så 
der er ikke nogle, der har snydt det offentlige i hvert fald, det er 100% klart. Men holdningen er så, 
at vi er under en overenskomst, så skal vi tage priserne. Vi må ikke gøre andet. Det har vi jo 
egentlig gjort, fordi vi jo havde startet en klinik, og vi skulle have nogle patienter, og så fordi vi 
ville udfordre overenskomsten, fordi vi ikke mener, at det er lovligt at have gjort, hvad de egentlig 
har gjort ved at aftale sådan nogle begrænsninger. Hvis det ikke er lovligt at begrænse med pris, så 
er det faktisk heller ikke lovligt med de her ejerskabsbegrænsninger, som der er i overenskomsten. 
Så det var lidt en måde at sparke døren ind i forhold til det andet vi gerne ville opnå – nemlig at få 
de der ejerskabsbegrænsninger ud.  
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Interviewer: 
Men gør i det også for at sige, måske ud til patienterne eller befolkningen, for at sige til dem, at i 
gør det i deres interesse i mens de andre måske prøver at modvirke det?  
 
Rune Kirkeby: 
Ja, det var jo for at få rørt op i gryden og for at få den her politiske medvind, der skal til. Godt Smil 
gjorde det jo også på et tidspunkt – de blev så ringet op af tandlægeforeningen og fik så at vide, at 
det må de så ikke. Det blev vi også, men sagde så, at det var noteret, og så kørte vi ellers videre. Så 
har Københavns Tandlægeforening – som i realiteten er adskilt - men det er jo egentlig 
tordenskjolds soldater, der er spredt ud, opfordret deres medlemmer til at indgive en klage, for så 
kan den klage nå ind til systemet. Og det var så det, der skete. Så blev vi sat foran et 
samarbejdsudvalg, og de turde ikke røre ved det. Så skulle det i landssamarbejdsudvalget i 
regionerne, hvor der sidder nogle politikere, som skal tage stilling til det her senere i år. Om 
hvorvidt tilbuddene er lovlige eller ej. Der håber vi så, at vi kan få tilhold, for det er svært at 
forsvare synes jeg. Og jeg tror også det er svært for regionerne at forsvare efterhånden. Jeg kan slet 
ikke forstå, hvordan regionerne kan indgå sådan en aftale. De skulle have sagt, at de kan vi ikke.  
 
Interviewer: 
Nu bevæger vi os lidt mere ind i nogle organisatoriske spørgsmål omkring jer. Påvirker det internt i 
jeres organisation, at i prøver at rykke på nogle grænser?  
 
Rune Kirkeby: 
Der er nogle tandlæger derude, som ikke kan lide os, og der er sikkert nogle, som ikke ville søge 
job hos os. Men nej det synes jeg ikke. Når folk først kommer ind, og får forklaret, hvordan vi ser 
reglerne, og hvordan vi synes, at det giver mening. Vi får jo rent faktisk lokket patienter til 
tandlægen, som ikke har været der længe. Så vi får folk ind til tandlægen, vi sparer det offentlige for 
penge, fordi vi ikke hiver tilskuddet til de ydelser her, så er det svært at sige, at det er rigtig skidt, 
det vi gør. Det synes jeg folk er gode til at forstå.  
 
Interviewer: 
I forhold til rekruttering nævnte du, at det kan gøre, at nogle ikke vil søge job hos jer. Gør i noget 
særligt for at påvirke dem i får ind, så de forstår jeres bevæggrunde? 
 
Rune Kirkeby: 
Dem der kommer ind her er typisk yngre tandlæger, og de kommer igennem et uddannelsesforløb, 
hvor der er noget sparring, og de bliver altså rigtig dygtige tandlæger. Og de skal jo virkelig være 
dygtige, der er kernen af det vi laver. Jeg kommer selv fra advokatbranchen, og der er man også 
dygtig til at uddanne og gøre folk klar – og det gør vi også. Du kommer altså herfra, hvis du skulle 
have lyst til at gøre det på et tidspunkt, som en markant bedre tandlæge, end du ville gøre på andre 
klinikker. Det er i hvert fald vores mål. 
 
Interviewer: 
kan du fortælle lidt mere om jeres interne uddannelsesforløb?  
 
Rune Kirkeby: 
Der er både et fagligt aspekt og et kommunikationsaspekt eller salg. For selvom du er verdens 
dygtigste tandlæge, hvis du ikke kan sælge de her behandlinger, sådan så du er troværdig, og de så 
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vil købe det, så vil du aldrig komme til at lave det. Det er spørgsmål om tillid, og hvordan man får 
opbygget det, så det gør vi en hel del ud af.  
Så de kommer ind og følger en erfaren tandlæge, som de kan kigge over skulderen. De sidder med 
vores klinikchefer, og får løbet alt igennem, omkring hvordan man gør hvad – hvordan man tager 
røntgen, og hvordan klinikken fungerer rent praktisk. De kommer igennem alle vores vejledninger – 
vi har cirka 90 vejledninger om, hvordan man udfører hvilke behandlinger – som de kommer 
igennem. Så får de en af de mest erfarne klinikassistenter til at følge dem og løbe dem i gang. De 
kan gennemgå nogle standard cases, som vi har udvalgt, som de får gennemgået. De kan gennemgå 
nogle af de videoer, som vi har optaget af behandlingssituationer, hvor vi også kan komme ind på 
nogle ting omkring kommunikation og samarbejde med klinikassistenten og kommunikation med 
patienten. Så er der en 1-til-1 sparring, hvor de sidder med Camilla. Hvor hun blandt andet ser dem 
behandle, og får sparring om det. Vi har også de her tilfældigt udvalgte cases, som vi kan hive på 
behandlermøder, hvor der er en patient i stolen. Så de kommer igennem rigtig mange ting, plus de 
får en løbende sparring, fordi de altid har nogle kollegaer ved hånden.  
 
Interviewer: 
Er det så noget i bruger, når i skal tiltrække folk?  
 
Rune Kirkeby: 
Ja, meget. Det er det de efterspørger de yngre tandlæger, de kan faktisk godt lide, at de kommer ind, 
og det er sådan vi gør. De kan godt lide at vide, at det er det her vi skal.  
 
Interviewer: 
Nu har vi snakket lidt om faglighed og fokus på salg og mål. Har i oplevet konflikter på baggrund 
af det, eller gør i noget for, at det ikke skal opstå i forhold til, at man har et fagligt fokus og 
samtidig har et fokus på salg?  
 
Rune Kirkeby: 
Nej det synes jeg egentlig ikke. Vi har været meget gode til at holde det nede. Som sagt kommer de 
ind med den her gode holdning til etik og moral. I virkeligheden er udfordringen for mange 
tandlæger, at de laver for lidt. Det lyder måske forkert. Men der er for mange tandlæger, der har 
fokus på patientens pengepung og ikke på, hvad der bør laves. Vi har tandlæger som måske kan 
være bange for at foreslå en, der er godt oppe i alderen at få lavet en stor behandling fordi 
vedkommende er 72 eller hvad ved jeg, og 100.000 kr. er jo også mange penge, men hvis du er 72 
og har pengene, vil du så ikke også gerne kunne spise flæskesteg de sidste år af dit liv? Det tror jeg 
gerne man vil fremfor sondemad. Så på den måde er de faktisk meget forbeholdende i forhold til 
det. Ja de har i virkeligheden svært ved at blive for dyre.  
 
Interviewer: 
Så det har i nemt ved?  
 
Rune Kirkeby: 
Nej, jeg vil ikke sige, at det er nemt. Men det er en kontinuerlig proces, og det udvikler sig jo også i 
forhold til, hvad der er oppe i tiden af behandlingsmetoder og så videre. Så det er en stor del af det 
vi arbejder med – hvad skal der laves og hvordan. Hvad kan vi tillade os og de her ting. Kutymen 
er, at ansatte tandlæger får mellem 32-35 % procent af deres omsætning i provision, og derfor har 
de jo en direkte motivation til at sælge og være effektive. Men vores er på fast løn, for vi vil jo 
gerne have, at de har fokus på andre ting, som at de udvikler sig og hjælper deres kollegaer og 
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leverer en god service. Selvfølgelig vil vi også gerne have, at de er effektive og alt det her, men det 
gør bare, at man også kan fokusere på nogle andre ting, for det bliver bare svært, når der er 
provision. Og når Tandlægeforeningen og andre er ude med riven, så kan vi jo sidde her og så sige 
– hold nu op – de fleste tandlæger er på provision, og vores er på fast løn, kom nu lige…  
 
Interviewer: 
Er det typisk for kæder, eller er det bare jeres måde at gøre det på?  
 
Rune Kirkeby: 
Det er bare os, ja.  
 
Interviewer: 
Er det så som et led og måde at forebygge imod overbehandling og lignende?  
 
Rune Kirkeby: 
Ja, det er det jo både fordi, at provision og det at det handler om sundhed. Tandlægerne er jo læger 
og det skal man også holde fast i. Det er vigtigt at holde fast i denne relation og etik og moral er 
grundstenene og det er altså sværere, når man er på provision. Så det er altså vigtigt, men det giver 
også et anden element, et andet samarbejde og fællesskabsfølelse for at udvikle sig i en anden 
retning og mulighed for at motivere. Her kan vi med en fast løn sige, at hvis du bliver bedre her og 
her, så kan vi gøre sådan og sådan. Når man har lagt sig fast på en provisionssats, kan det være 
svært, for de er selv herre over deres løn. Men når lønnen er fast, så kan vi begynde at tale om det 
her.  
 
Interviewer: 
Det her, hvor i sætter retningslinjerne. Der sagde du, at du var facilitator? Og så var i alle samlet? 
Hvordan fungerer det rent praktisk?  
 
Rune Kirkeby: 
Vi har de her møder, hvor vi får lidt at spise og snakker og får en masse praktisk på plads. Så har vi 
udvalgt nogle cases på forhånd, som kan være nogle cases, hvor vi oplever, at der er sket fejl eller 
lignende. Det kan også være en tandlæge, der kommer med en case selv, som de er stolt af. Så kan 
der være nogle tilfældigt udvalgte cases, hvor vi så gennemgår journal, røntgen, hvad der er lavet og 
så kommenterer man ellers på det. Det er noget af det de bedst kan lide i virkeligheden. Det 
forekommer en gang om måneden. Og når vi laver vejledninger, så foregår det i udvalget, og tages 
op fælles inden det ligges på vores intranet. Så ved klinikassistenterne også, hvad de skal gøre. 
Ellers kan der være stor forskel på, hvordan man gør det. Så på den måde bliver tingene lettere.  
 
Interviewer: 
Hvordan ser i på udenlandsk arbejdskraft?  
 
Rune Kirkeby: 
Vi har kun dansk uddannede tandlæger. Jeg ser egentlig ikke det store problem i det, men der er lidt 
indenfor branchen i forhold til udenlandsk uddannede tandlæger, at det så også er derefter. Grunden 
til at vi kun har danske er også, at det gør det endnu sværere, hvis de er fra udlandet. Men det 
kommer, for der er ikke mange tandlæger at vælge imellem, for der er hård konkurrence om de 
dygtige. Så jeg vil nok forvente, at der kommer flere ind. Men vi er jo ikke så gode til herhjemme at 
komme ind til en læge, hvor der er en læge, der ikke taler dansk. Det er også ved at ændre sig og 
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bare det, at man har danske tandlæger med en anden baggrund, kan nogle have svært ved. Men det 
kommer til at løse sig selv.  
 
Interviewer: 
Hvor meget tror du, at i kan få kunderne til at lægge et pres? Du siger selv, at det skal ske politisk, 
men hvor meget tror du i kan involvere kunderne? Vi har snakket med en ekspert indenfor 
franchising, der mener, at kunden er gud. Hvordan ser du på det?  
 
Rune Kirkeby: 
Det er ikke gået op for kunderne vel. Om det er en kæde eller ej ligger ikke top-of-mind, det tror jeg 
ikke. Der er selvfølgelig også Godt Smil, som også er godt etableret. Jeg tror ikke den her kamp er 
gået op for dem endnu. Jeg har et indtryk af, at folk vælger os fra... Hm jeg ser jo faktisk ikke dem, 
der vælger os fra. Vi har en pæn patienttilgang, og det ved jeg, at Godt Smil også har..  
 
Interviewer: 
Har du et indtryk af, at patienterne godt ved, at i er en kæde, eller føler du at de kommer ind som 
var det en almindelig klinik?  
 
Rune Kirkeby: 
Den er svær. For selvfølgelig ved nogle det, når vi siger, at vi ikke har en tid her i dag, men hvis du 
kører til Rødovre, så finder de ud af det.  
 
Interviewer: 
Vi har snakket med en revisor, som mener, at det er convenience eller pris der kan trække folk til. 
Hvordan ser du på det?  
 
Rune Kirkeby: 
Der er lavet en undersøgelse om, hvilke 10 faktorer der er væsentlige, når man vælger klinik. Kæder 
var ikke aktuelt dengang. Men tillid og beliggenhed scorede højest. Prisen var vist ikke så højt, som 
vi gerne vil gøre den til. Men bortset fra Godt Smil så konkurrerer vi ikke på pris. Vi er jo ikke 
billige. Men vi tilbyder nogle lækre klinikker og en højere service, og det er jo også 
konkurrenceparametre. Så kan man også se på medarbejdersiden, som patienten nok ikke ser. Men 
det kommer. Konkurrencen er der allerede.  
 
Interviewer: 
Mange tak for din tid, det har været super interessant.  
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Bilag 4: Interview guide + Transskriberet interview – Tandlæge 1 
 
Interviewguide: 
 
0 - Baggrund 
Hvor gammel er du, og hvornår blev du uddannet fra tandlægeskolen? 
 
1 - Diskurs 
Hvad har du hørt om Tandlægekæder, og af hvem? 
 
Har du selv talt om tandlægekæder med kollegaer eller patienter eller andre, og hvordan har du og 
andre omtalt dem? 
 
En kritik tandlægekæder ofte får er, at de prioriterer indtjening højere end tandsundhed. Er det 
noget du har hørt, og tror du der er noget om snakken? 
 
2 - Holdning til tandlægekæder 
Har du besvaret den undersøgelse Tandlægeforeningen lavede omkring holdningen til 
Tandlægekædernes indtog? 

o Hvis ja, hvorfor svarede du som du gjorde? 
o Hvis nej, hvad ville du svare og hvorfor? 

 
3 - Rekruttering 
Kunne du finde på at arbejde for en tandlægekæde? 

o Hvis ja, hvorfor? 
o Hvis nej, hvorfor ikke? 

 
Ville du være nervøs for, at en ikke-faglig person som en direktør eller klinikchef ville blande sig i 
de faglige beslutninger? 
 
4 - Identitet og Legitimitet 
Hvordan opfatter du din rolle som tandlæge set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv? 

o Hvilke forventninger er der til jer? 
 

Hvordan opfatter du en tandkliniks identitet? Og har den været under forandring de seneste år?  
o Hvilke forventninger er der til en tandklinik tror du? 

 
Er det din opfattelse, at der er en forskel mellem den måde man driver klinik i almindelige 
tandklinikker og i tandlægekæder?  
 
Hvordan er i som tandlæger med til at påvirke den praksis i agerer indenfor? 
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Transskriberet interview 
 
Interviewer: 
Hvor gammel er du, og hvornår blev du uddannet fra Tandlægeskolen? 
 
Tandlæge 1: 
Jeg er 28 år gammel, og jeg blev uddannet fra Københavns Tandlægeskole i 2014. Jeg har arbejdet 
1 år i det offentlige og 1 år i den private sektor. 
 
Interviewer: 
Hvad har du hørt om Tandlægekæder, og af hvem? 
 
Tandlæge 1: 
Jamen jeg har hørt fra bl.a. mine chefer og nogle af mine venner og bekendte, at man skal bruge 
bestemte materialer og en bestemt tandtekniker, når man arbejder i en kæde. F.eks. at man skal 
bruge en bestemt plast til fyldninger, og det er ikke nødvendigvis den bedste. Men jeg synes man 
skal være åben for at bruge andre materialer end man er vant til at bruge fra f.eks. Tandlægeskolen. 
Problemet opstår, hvis materialerne ikke er de bedste. 
 
Interviewer: 
En kritik tandlægekæder ofte får er, at de prioriterer indtjening højere end tandsundhed. Er det 
noget du har hørt, og tror du der er noget om snakken? 
 
Tandlæge 1: 
Det har jeg også hørt. Jeg tror, at for nogle kæder er det rigtigt. Jeg ved f.eks. fra nogle af mine 
venner, som er tandlæger, at de skal nå en vis omsætning, ellers ryger de ud. Jeg kan ikke sige, at 
det er generelt for kæder. Jeg vil også gerne sige, at en klinik er selvfølgelig også en forretning. Så 
det er ikke fordi, at det er forkert, at man også prioriterer indtjeningen. 
 
Interviewer: 
Har du besvaret den undersøgelse Tandlægeforeningen lavede omkring holdningen til 
Tandlægekædernes indtog? 
 
Tandlæge 1: 
Jeg tror jeg svarede på den… 
 
Interviewer: 
Kan du huske, hvad du svarede, og hvorfor? 
 
Tandlæge 1: 
Jeg tror jeg svarede hverken/eller. Det er fordi, at jeg ikke som sådan har en positiv eller negativ 
indstilling til tandlægekæder. Jeg kunne også sagtens finde på at arbejde for en kæde. 
 
Interviewer: 
Ja der svarer du jo fint på mit næste spørgsmål allerede. Det vender jeg lige tilbage til. Først vil jeg 
høre dig, hvorfor du tror, at størstedelen af dine kollegaer svarede, at de var negativt stemte over for 
tandlægekæder? 
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Tandlæge 1: 
Jeg tror det er fordi, at det er noget nyt. Og de er bange for, hvad der kommer til at ske. F.eks. så er 
der lige åbnet en Tandlægekæde over for vores klinik. Og der har jeg da også hørt mine chefer være 
lidt paniske. Kommer vi til at miste patienter? Hvad skal der ske? 
 
Interviewer: 
Tror du patienterne ved, at der er åbnet en kæde? 
 
Tandlæge 1: 
Nej det jo ikke fordi, at de har reklameret med, at de er blevet opkøbt af en kæde. Faktisk så kan 
man ikke se forskel på den før og nu. 
 
Interviewer: 
Nu vil jeg godt lige vende tilbage til det med at arbejde for en tandlægekæde. Du sagde, at du godt 
kunne finde på at arbejde for en kæde. Hvis du skulle søge job i en kæde, ville du så gøre noget 
anderledes end hvis du søgte job i en almindelig tandklinik? 
 
Tandlæge 1: 
Jeg ville helt sikkert lave en grundigere undersøgelse af kæden, inden jeg søgte jobbet. Fordi jeg har 
jo hørt ting og sager. F.eks. har jeg hørt, at man bare kan blive flyttet fra den ene klinik til den 
anden. Så selv om man har været til jobsamtale i én klinik, så skal du måske arbejde i en anden eller 
tredje. Så er der også spørgsmålet om, hvor meget jeg kan være min egen chef. Altså tager jeg mine 
egne beslutninger som tandlæge, eller er jeg tvunget til at bruge en bestemt tandtekniker? Jeg 
kender en, der fandt sin egen tandtekniker, der oven i købet var billigere og bedre end den kæden 
brugte. Men det fik han ikke lov til. Han skulle bruge den tekniker, som de havde valgt. Det er jeg 
ikke så glad for. 
 
Interviewer: 
Så i virkeligheden skulle der en større forventningsafstemning til, hvis du skulle arbejde i en kæde. 
Skal der ikke det på alle arbejdspladser? 
 
Tandlæge 1: 
Jo det har du nok ret i, men nu kender jeg lidt til at arbejde i en almindelig tandklinik. Jeg kender 
ikke til at arbejde i en kæde. Jeg tror det handler om, at jeg er stadig ny. Og jeg vil ikke blive snydt. 
En tandlæge, der har arbejdet i 20-30 år, kan du ikke lave de her numre med på samme måde. Men 
en som mig og mange af de nye tandlæger. De tager måske bare, hvad der bliver tilbudt. Og der har 
jeg personligt en frygt for at blive snydt lidt. 
 
Interviewer: 
Ville du være nervøs for, at en ikke-faglig person som en direktør eller klinikchef ville blande sig i 
de faglige beslutninger? 
 
Tandlæge 1: 
En direktør tænker jo på en anden måde, end en tandlæge gør. Det kan være en fordel, men kan 
også være en ulempe på andre områder. Som jeg har været inde på allerede, så ser jeg ikke noget 
forkert i, at man gerne vil optimere sin klinik så meget som muligt, men man skal bare have en 
forståelse for, hvordan det skal gøres. Og der handler det for mig om at give god service, god 
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tandbehandling og vise omsorg for sine patienter. 
 
Interviewer: 
Nu vil jeg spørge ind til, hvordan du opfatter din rolle som tandlæge set ud fra et samfundsmæssigt 
perspektiv? 
 
Tandlæge 1: 
Min rolle… Jamen vi er her for at afhjælpe folk med deres tandpiner og deres problemer med deres 
tænder. Mennesker sætter deres lid til os, når de sætter sig i stolen. Det er det samme som med en 
læge tror jeg. 
 
Interviewer: 
Hvilke forventninger er der til en tandklinik tror du? 
 
Tandlæge 1: 
En patient forventer, at de kan komme ind på en klinik og få løst deres problem hurtigt og effektivt.  
 
Interviewer: 
Er det din opfattelse, at der er en forskel mellem den måde man driver klinik i almindelige 
tandklinikker og i tandlægekæder? Og hvori ligger disse forskelle?  
 
Tandlæge 1: 
Der er en klar forskel rent organisatorisk. Når der f.eks. er sygdom eller fravær ude ved os, så kan 
man mærke det. Man kan mærke, at der mangler nogen. Det kan være ret frustrerende, fordi når 
man er bagud på en tandklinik, så kan alle mærke, at stressniveauet stiger. Særligt for en som mig, 
der er ny. På en tandlægekæde kan man jo lige få en erstatning ind fra en anden klinik. Man kan 
hurtigt flytte rundt på patienterne også. De har jo flere ressourcer, så det er lettere for kæder at løse 
sådan nogle organisatoriske problemstillinger. 
 
Interviewer: 
Hvilke andre fordele ser du ved kæder? 
 
Tandlæge 1: 
Jeg ser en stor fordel i, at man har mange kollegaer. Der er mulighed for en kæmpe vidensdeling. 
Man har mulighed for at have flere specialer måske.  
 
Interviewer: 
Hvordan er i som tandlæger med til at påvirke den praksis i agerer indenfor? 
 
Tandlæge 1: 
Jamen det er jo os, der møder og behandler patienterne. Så vi er ansigtet udadtil i de fleste tilfælde. 
Det er også os, der ejer klinikkerne rundt omkring. Så vi påvirker jo, hvordan der drives tandklinik i 
Danmark. Selvfølgelig er vi underlagt regler osv., men udover det, så kan der være stor forskel på, 
hvordan man driver klinik. Hvis man udelukkende fokuserer på tandsundhed og ikke forretningen, 
så ser det ud på en måde, og hvis man udelukkende fokuserer på forretningen og ikke tandsundhed, 
så ser det ud på en anden måde.   
 
Interviewer: 



 
Side 138 af 158 

Jamen så har jeg ikke mere. Tak for din tid. 
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Bilag 5: Transskriberet interview – Tandlæge 2 
 
Interviewer: 
Hvor gammel er du, og hvornår blev du uddannet fra Tandlægeskolen? 
 
Tandlæge 2: 
Jeg er 27 år, og det er nu snart 2 år siden jeg blev færdiguddannet. Siden da har jeg arbejdet lidt i 
det offentlige, men ellers primært i det private. Jeg har haft et barselsvikariat, men er nu fast et 
andet sted. 
 
Interviewer: 
Hvad har du hørt om Tandlægekæder, og af hvem? 
 
Tandlæge 2: 
Man hører meget lige for tiden. Jeg er jo medlem af tandlægeforeningen, og læser jævnligt nyheder 
derfra. Der synes jeg ikke altid, at det er lige positivt. Ellers er det fra kollegaerne og gamle 
studiekammerater. Jeg kender to, der har haft dårlige oplevelser i en kæde. Nu vil jeg ikke hænge 
nogen ud, så jeg undlader at nævne navnet på kæden. Men de havde opfattelsen af, at de arbejdede i 
en ”fabrik”, og ikke en klinik. De var jo også relativt nyuddannede, og på tandlægeskolen får man 
altså en meget faglig vinkel til faget, hvilket selvfølgelig er en god ting, men det gør måske også, at 
man får lidt et chok, når man kommer ud til forretningsdelen af vores fag.  
 
Interviewer: 
Fik du selv et chok, da du mødte forretningsdelen? 
 
Tandlæge 2: 
Nej, men det er fordi, at jeg har været steder, hvor det faglige altid har været i centrum. Så jeg har 
aldrig fået skubbet forretning ned over mig. 
 
Interviewer: 
En kritik tandlægekæder ofte får er, at de prioriterer indtjening højere end tandsundhed. Er det 
noget du har hørt, og tror du der er noget om snakken? 
 
Tandlæge 2: 
Det har jeg jo jf. førnævnte studiekammerater. Men det er ikke sådan, at har været overvældende, 
hvad jeg har hørt. Det kunne vel også ske, hvis man var på en almindelig klinik, der bare gik meget 
op i deres forretning. 
 
Interviewer: 
Har du besvaret den undersøgelse Tandlægeforeningen lavede omkring holdningen til 
Tandlægekædernes indtog? 
 
Tandlæge 2: 
Ja jeg svarede, at jeg var neutral. Og det er fordi jeg ikke ved nok til at sige, at jeg er positivt eller 
negativt indstillet til kæderne.  
 
Interviewer: 
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Hvorfor tror du, at størstedelen af dine kollegaer svarede, at de var negativt stemte over for 
tandlægekæder? 
 
Tandlæge 2: 
Puha det synes jeg er svært at svare på. Det har måske noget at gøre med, at man er bange for, at det 
vil have en negativ indflydelse på tandlægefaget som helhed. Altså at det bliver mere ”normalt”, at 
man tænker forretning. Det er bare et gæt. Ellers så kan jeg huske, at der var mange, som var 
bekymret over, at Godt Smil skulle tage alle patienterne, når de åbnede en klinik ved siden af. Den 
frygt er dog aftaget så vidt jeg ved. 
 
Interviewer: 
Tror du patienterne ved, at der er åbnet en kæde? 
 
Tandlæge 2: 
Generelt ved patienterne ikke særligt meget om, hvad der foregår bag rammerne, hvis man kan sige 
det på den måde. Så nej det tror jeg bestemt ikke. Og selv hvis de gjorde, så tror jeg de ville være 
ret ligeglade. De skal bare føle sig tryg hos deres tandlæge, og så de glade. 
 
Interviewer: 
Kunne du godt finde på at arbejde for en tandlægekæde? 
 
Tandlæge 2: 
Jeg vil sige, at hvis jeg slet ikke kunne finde et job på en almindelig tandklinik, så ja. Men det ville 
aldrig være min første prioritet. 
 
Interviewer: 
Hvorfor ikke? 
 
Tandlæge 2: 
Nu har jeg bare hørt så meget om kæder, at jeg foretrækker den almindelige praksis. Jeg er bevidst 
omkring, at jeg måske dømmer dem uden et rigtigt grundlag, men jeg har ikke lyst til at tage 
chancer så tidligt i min karriere. 
 
Interviewer: 
Hvis du skulle søge job i en kæde, ville du så gøre noget anderledes end hvis du søgte almindelig en 
almindelig tandklinik? 
 
Tandlæge 2: 
Jeg ville som udgangspunkt være langt mere skeptisk i forhold til at arbejde der. Så jeg ville spørge 
ekstra grundigt ind til alle de forskellige forhold. Kontrakten ville jeg læse igennem 2-3 gange. Hvis 
jeg skal være ærlig, så ville jeg være bange for at blive snydt.  
 
Interviewer: 
Ville du være nervøs for, at en ikke-faglig person som en direktør eller klinikchef ville blande sig i 
de faglige beslutninger? 
 
Tandlæge 2: 
Det kommer an på, hvad de blander sig i og hvordan. Hvis det er i forhold til materialer, så tror jeg 
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ikke, at de er så arrogante, at de bare vælger et eller andet materiale ud uden at forhøre sig med 
tandlægerne. Hvis det er i forhold til, at man skal lave et vist antal kroner om måneden, så ville jeg 
sige op på stedet. Hvis de til gengæld fokuserede på nogle omsætningsmål, men på en måde, hvor 
jeg var involveret i processen, og at det foregik på en respektabel måde, så ville det være helt ok. 
 
Interviewer: 
Nu vil jeg spørge ind til, hvordan du opfatter din rolle som tandlæge set ud fra et samfundsmæssigt 
perspektiv? 
 
Tandlæge 2: 
Som tandlæger skal vi jo sikre, at danskerne har en høj tandsundhed. Ikke kun i forhold til her og nu 
behandling, men også forebyggende. Et eller andet sted så skal vi jo lære danskerne at passe deres 
tænder så godt, at de ikke har brug for at komme til os. Det er ikke særligt godt for forretningen 
vel?  
 
Interviewer: 
Hvilke forventninger er der til en tandklinik tror du? 
 
Tandlæge 2: 
Jamen at det er et sted, hvor man kan komme og få den rette behandling. Og hvad er den rette 
behandling så? Det er jo her, hvor tilliden kommer i spil. Det er derfor tillid er altafgørende i vores 
branche.   
 
Interviewer: 
Er det din opfattelse, at der er en forskel mellem den måde man driver klinik i almindelige 
tandklinikker og i tandlægekæder? Og hvori ligger disse forskelle?  
 
Tandlæge 2: 
Jeg ved simpelthen ikke nok til at svare på det. Min umiddelbare opfattelse er, at der er forskel, 
fordi at kæderne jo drives af professionelle forretningsfolk, hvorimod almindlige tandklinikker 
oftest drives af tandlægerne selv. Så der MÅ jo være en forskel. Det kan være, at kæderne laver 
mere statistik f.eks. Jeg ved, at nogle af kæderne måler på alt. F.eks. hvor meget man udnytter 
stolene, hvor mange af hver behandling man laver osv. 
 
Interviewer: 
Ser du nogle fordele ved kæder? 
 
Tandlæge 2: 
Jamen hvis en kæde bliver drevet med respekt for faget, så tror jeg faktisk, at det er en ret fed 
arbejdsplads. Kæder giver jo mulighed for specialisering, og rent fagligt er det jo møginteressant. 
Jeg gider bare ikke spilde min tid, hvis jeg skal føle et pres om at producere. Det er for mig et 
usundt arbejdsmiljø.   
 
Interviewer: 
Hvordan er i som tandlæger med til at påvirke den praksis i agerer indenfor? 
 
Tandlæge 2: 
Altså vi tandlæger kan jo sige fra, hvis vi bliver presset til at fokusere på økonomi frem for 
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sundhed. Men ellers så er det jo op til dem, der forhandler overenskomsten. De kunne jo i 
princippet ændre hele branchen, men det tror jeg ikke sker. 
 
Interviewer: 
Jamen så har jeg ikke mere. Tak for din tid.  
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Bilag 6: Transskriberet interview – Tandlæge 3 
 
Interviewer: 
Hvor gammel er du, og hvornår blev du uddannet fra Tandlægeskolen? 
 
Tandlæge 3: 
Jeg er 26 år. Jeg er en helt nyudklækket tandlæget. Jeg blev færdiguddannet sidste år 
 
Interviewer: 
Hvad har du hørt om Tandlægekæder, og af hvem? 
 
Tandlæge 3: 
Jeg må indrømme, at jeg ikke har hørt en helt masse om tandlægekæder. Jeg har deltaget til sådan 
en mindre konference med mit arbejde, hvor de havde tandlægekæder på dagsordenen. Der var 
faktisk en lidt dårlig stemning blandt dem, der deltog til konferencen. De var ikke så glade for 
kæderne kan man roligt sige. Så mit første indtryk af tandlægekæder var faktisk ret negativt. Jeg 
kunne ikke lade være med at blive påvirket af stemningen. Jeg spurgte nogle af de mere erfarne 
tandlæger ude ved mit arbejde, om hvad deres holdning til kæderne var, og de var sådan lidt 
ligeglade. De passede bare deres eget, og var ikke bestemt nervøse for, at deres tilstedeværelse 
skulle påvirke dem. Så jeg tror det er det. 
 
 
Interviewer: 
Har du så ikke rigtigt noget kendskab til hvilke kæder, der findes derude? 
 
Tandlæge 3: 
Jeg kender Godt Smil. Men dem har der også været skrevet en del om tidligere. Ellers så ved jeg, at 
tandlægen.dk er en okay stor spiller. De forsøgte i hvert fald at købe den klinik jeg er ansat ved nu, 
så dem kunne jeg ikke rigtigt undgå at støde på. 
 
Interviewer: 
En kritik tandlægekæder ofte får er, at de prioriterer indtjening højere end tandsundhed. Er det 
noget du har hørt, og tror du der er noget om snakken? 
 
Tandlæge 3: 
Det er sjovt nok netop den påstand, der blev slynget rundt til den konference jeg var til. Jeg tror 
godt, at der kan være noget om snakken. Hvorfor driver forretningsfolk kæder? Det gør man vel for 
at tjene flere penge? Jeg tror ikke, at det er fordi, at man vil gøre noget ekstraordinært for 
tandsundheden i Danmark. Så ville man vel arbejde som tandlæge, tandpleje eller andet inden for 
faget. 
 
Interviewer: 
Så det er en holdning, du også selv deler? 
 
Tandlæge 3: 
Det er snarere en fordom. Jeg er meget rationelt anlagt. Jeg vil ikke gå og sige, at de er det ene eller 
andet. Jeg tror godt, at det kan være sandt. Men i andre tilfælde kan det også være forkert. Jeg har 
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brug for mere at læne mig op af. Lige nu ved jeg f.eks., at der bliver skrevet den ene artikel efter 
den anden omkring tandlægekæder. Det er alt sammen følelser, så man skal ikke lægge for meget i 
det. Lad os vente og se om et par år, hvordan situationen er. I sidste ende kan de jo ikke negligere 
patienterne for så mister de deres forretningsgrundlag. Jeg tror nok, at man som patient ville undre 
sig lidt, hvis man fik at vide, at nu skulle man altså have lavet det ene og det andet. Patienter i dag 
er kloge nok til at vide, at de altså lige kan få en second opinion et andet sted, hvis de går hos en 
tandlæge de ikke er 100% trygge ved. Så lad os nu se.  
 
Interviewer: 
Har du besvaret den undersøgelse Tandlægeforeningen lavede omkring holdningen til 
Tandlægekædernes indtog? 
 
Tandlæge 3: 
Nej den kender jeg ikke til. Hvad gik den ud på?  
 
Interviewer: 
De sendte et spørgsmål ud til deres medlemmer, hvor de bad dem tage stilling til tandlægekæder. 
Her kunne de svare, at de var positivt stemte, negativt stemte eller neutrale over for kædernes 
indtog. Lidt over 60% svarede, at de var negativt stemte. Hvorfor tror du, at størstedelen af dine 
kollegaer svarede, at de var negativt stemte over for tandlægekæder? 
 
Tandlæge 3: 
Som jeg var inde på tidligere. Så handler det om følelser. Jeg tror mange har læst en artikel eller to, 
eller måske hørt nogle kollegaer tale om kæderne på en negativ måde. Måske har de hørt 
skræmmehistorier fra udlandet. Jeg har faktisk selv læst, at.. jeg tror det var i England, at der 
generelt skulle være en lavere faglighed blandt kæderne. Og det var fordi, at ikke kunne tiltrække 
de dygtigste tandlæger. Så der kan være en lang række forhold, der gør, at man ikke lige jubler 
over, at kæderne kommer. Jeg er selv neutral. 
 
Interviewer: 
Kunne du godt finde på at arbejde for en tandlægekæde? 
 
Tandlæge 3: 
Som udgangspunkt vil jeg sige ja. Jeg har det sådan, at sålænge jeg bliver respekteret, behandlet 
godt, har mulighed for at udvikle mig, jamen så er det en god arbejdsplads. Det kunne vel godt være 
en kæde. Fordelen ved at arbejde i en kæde er også, at du får mange kollegaer. Det er jo ren guld for 
en ny tandlæge som mig. Vi har brug for at suge en masse viden og erfaring til os. På den anden 
side skal vi også bruge tålmodighed. Hvis vi bliver mødt med mange omsætningsmål eller lignende, 
så er det stressende. For vi er som udgangspunkt langsomme som nye. 
 
Interviewer: 
Ville du bruge mere tid på at researche en kæde i forhold til en almindelig tandklinik, hvis du skulle 
søge job? 
 
Tandlæge 3: 
Øhhm.. Det tror jeg faktisk, at jeg ville. Bare fordi, at kæder typisk har en bestemt måde at gøre 
tingene på. Altså der er en klar procedure, hvis man kan sige det på den måde. Så jeg ville da spørge 
lidt rundt i mit netværk og høre, hvordan de f.eks. håndterede sådan noget som teknik, om der var 
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bestemte forventninger til omsætning osv.  
 
Interviewer: 
Ville du da ikke undersøge de ting, hvis du skulle søge job i en almindelig klinik? 
 
Tandlæge 3: 
Altså da jeg f.eks. skulle have det her job jeg har nu, der gik jeg slet ikke i så mange detaljer. Jeg 
tog det lidt som det kom, fordi jeg ikke som udgangspunkt havde en grund til at være skeptisk. 
 
Interviewer: 
Ville du være nervøs for, at en ikke-faglig person som en direktør eller klinikchef ville blande sig i 
de faglige beslutninger? 
 
Tandlæge 3: 
Altså jeg ville miste al respekt for min chef, hvis han ikke var tandlæge, og skulle fortælle mig, 
hvordan jeg skulle behandle patienterne. Men når det så er sagt, så er det ikke noget, jeg som sådan 
ville være nervøs for. Jeg tror lidt det er en usand fordom, der er om kæder. Jeg tror mere, at kæder 
trækker en masser statistikker på forskellige ting, der kan være med til at effektivisere driften. Altså 
så de f.eks. kan se, at den her tandlæge laver for mange tandrensninger i forhold til de mere tunge 
behandlinger.  
 
Interviewer: 
Nu vil jeg spørge ind til, hvordan du opfatter din rolle som tandlæge set ud fra et samfundsmæssigt 
perspektiv? 
 
Tandlæge 3: 
Vi er jo uddannet til at tage os af menneskers tænder. Vi er også rådgivere. Patienterne ved jo ikke, 
hvad deres behov er. De kommer ind til os, og så kan vi i princippet bilde dem alt muligt ind. 
Derfor har vi et ansvar over for de patienter vi behandler. Et etisk ansvar vi skal leve op til. Så jeg 
ser os tandlæger som professionelle rådgivere og behandlere. 
 
Interviewer: 
Hvilke forventninger er der til en tandklinik tror du? 
 
Tandlæge 3: 
En tandklinik skal være klinisk. Det vil sige, at der skal være en professionel atmosfære, det skal 
være rent og hygiejnisk. Der skal generelt være en atmosfære, hvor patienten føler sig tryg og i 
gode hænder.     
 
Interviewer: 
Er det din opfattelse, at der er en forskel mellem den måde man driver klinik i almindelige 
tandklinikker og i tandlægekæder? Og hvori ligger disse forskelle?  
 
Tandlæge 3: 
Det kommer an på, hvor progressive de almindelige klinikker er. Der er jo kæmpe forskel på 
klinikkerne derude. Der er dem, som stadig kører i gamle lokaler med gammelt udstyr, og gamle 
rutiner, og så er der dem, der er topmoderne og har nogle ambitiøse målsætninger. Kæderne kan 
godt ligne de klinikker, der har ambitioner, mens de er helt forskellige fra de klinikker, der er lidt 
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ældre. Det er dog sjovt nok ofte dem, de køber, fordi de måske ikke kører så godt, eller fordi 
klinikejeren er oppe i årene og skal sælge. Så det personale, der følger med, får noget af en 
omvæltning kan jeg forestille mig. Der ligger selvfølgelig også en forskel i personalet. Kæder råder 
jo over langt flere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og receptionister. Så der kan flyttes rundt 
mellem klinikkerne. Det tror jeg er en fordel rent organisatorisk, men måske ikke så smart i forhold 
til patienterne. Patienter vil gerne gå hos en fast tandlæge og ikke skifte mellem flere forskellige alt 
efter klinikkens behov. Jeg har ikke prøvet at arbejde for en kæde, så jeg kan ikke sige, om 
hverdagen for mig som tandlæge ville være anderledes. 
 
Interviewer: 
Hvordan er i som tandlæger med til at påvirke den praksis i agerer indenfor? 
 
Tandlæge 3: 
Altså mener du, hvordan vi påvirker hvilken retning branchen går? 
 
Interviewer: 
Ja netop 
 
Tandlæge 3: 
Der er jo en regel om, at en tandlæge skal majoriteten af en tandklinik. Så på den måde er det os 
som tandlæger, der kan skubbe til grænserne. Os der ikke er klinikejere, har jo også en vigtig 
stemme i forhold til, hvad vi mener, er rigtigt og forkert. Det er også os, der har størstedelen af 
kontakten med patienterne. Så vi er jo hele tiden i dialog med dem, og det påvirker jo hvilke 
forventninger og opfattelser de har af tandklinikker. På den måde kan kæder jo også skubbe til 
grænserne, hvis de har personalet med på vognen. Hvis de køber ind på, at en tandklinik skal drives 
på nogle andre præmisser end den konservative tilgang, som har eksisteret i +50 år, så kan der jo 
ske noget. Om det så er godt eller dårligt. Ja det må vi jo se. 
 
Interviewer: 
Jamen så har jeg ikke mere. Tak for din tid. 
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Bilag 7: Transskriberet interview – Tandlæge 4 
 
Interviewer: 
Hvor gammel er du, og hvornår blev du uddannet fra Tandlægeskolen? 
 
Tandlæge 4: 
Jeg er 31 år gammel. Til sommer er det 2 år siden jeg blev uddannet fra Tandlægeskolen i 
København.  
 
Interviewer: 
Hvad har du hørt om Tandlægekæder, og af hvem? 
 
Tandlæge 4: 
Jeg har selv arbejdet for en tandlægekæde i et års tid. Det var faktisk mit første job, da jeg kom ud i 
”den virkelige verden”. Der endte jeg med at sige min stilling op, og nu arbejder jeg så i en 
almindelig tandklinik. Nu vil jeg ikke udstille nogen, så lad os bare undlade at nævne, hvilken kæde 
det var.  
 
Interviewer: 
Kan du fortælle om dine erfaringer fra da du var ansat i kæden? 
 
Tandlæge 4: 
Selvfølgelig. De var ikke gode. Hvor skal jeg starte… Først og fremmest så blev jeg ansat på en 
forholdsvis lav løn. På det tidspunkt havde jeg søgt i nogle måneder, og jeg var lidt desperat. Den 
eneste måde jeg kunne få mere i løn var, hvis jeg omsatte mere. Jeg skulle nå at omsætte for 
100.000 kr. om måneden før min arbejdsgiver ville give mig en lønforhøjelse. For en ny tandlæge 
så er det sgu ikke rart at gå og tænke på, at man skal nå at omsætte for et vis beløb om måneden, når 
man først og fremmest skal blive sikker i det man laver. Det er jo begrænset, hvor meget erfaring 
man har med sig fra tandlægeskolen, så det er tosset at fokusere på omsætning hos en helt ny 
tandlæge. For det andet så blev der sparet på vores teknikomkostninger. Altså vores tandtekniker. 
Der var en samarbejdsaftale med et laboratorie i Kina, og det var selvfølgelig for at spare penge, 
hvilket vel er ok, men det gav bare dårlige arbejdsbetingelser synes jeg. Det største problem for mig 
var dog, at det føltes som en fabrik. Patienterne skulle bare igennem, og jeg synes der manglede tid 
til at kunne give dem den ekstra opmærksomhed, der gør, at patienterne føler sig prissat. Jeg kan 
huske, at jeg havde en patient, der var utrolig bange, og det eneste rigtige i den situation ville være 
at bruge så lang tid, som der skulle til, for at den her patient kom igennem behandlingen på en rolig 
og behagelig måde. Men når man tænker på, at der skal et vist antal patienter igennem, og at der 
bare bliver sat ekstra akutte patienter af til en, så bliver man ret stresset. Det var faktisk årsagen til 
jeg ikke gad være der mere. Det var utroligt belastende mentalt. 
 
Interviewer: 
En kritik tandlægekæder ofte får er, at de prioriterer indtjening højere end tandsundhed. Er det en 
kritik, der er berettiget? 
 
Tandlæge 4: 
Baseret på mine erfaringer i den kæde jeg var ansat, så er det helt klart berettiget. Ikke nok med at 
patienterne bare skal igennem, så blev der lavet kampagner, hvor man inkluderede gratis 
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røntgenbilleder og lignende, hvilket man ikke må af hensyn til, at patienterne ikke skal 
overbehandles. Jeg synes dog ikke, at det er fair at generalisere så meget. Jeg læser meget 
tandlægebladet f.eks., og der sættes alle kæder i samme bås, hvilket ikke er fair. Synes man skal 
være lidt bedre til at tale til dem, man ved, gør noget forkert. 
 
Interviewer: 
Har du besvaret den undersøgelse Tandlægeforeningen lavede omkring holdningen til 
Tandlægekædernes indtog? 
 
Tandlæge 4: 
Ja det har jeg.  
 
Interviewer: 
Hvad svarede du? 
 
Tandlæge 4: 
Ikke overraskende svarede jeg, at jeg var negativt indstillet til kædernes indtog. 
 
Interviewer: 
Hvorfor tror du, at størstedelen af dine kollegaer svarede, at de var negativt stemte over for 
tandlægekæder? 
 
Tandlæge 4: 
Fordi de også hører de her historier fra deres kollegaer og venner. Mange har også deltaget til 
diverse konferencer, og rådført sig med deres revisorer og lignende. Og de ved godt, hvad den 
ultimative konsekvens er, når en kapitalfond kommer ind over. Der skal optimeres, og så skal lortet 
sælges videre. Og der er en grænse for, hvor meget du kan optimere før det begynder at gå ud over 
patienterne. Heldigvis er de fleste tandlæger her i landet udstyret med en høj etik, og derfor så vil de 
ikke gå med til, at det sker. Det er årsagen til, at de har svaret som de har gjort, tror jeg. 
 
Interviewer: 
Kunne du godt finde på at arbejde for en tandlægekæde igen? 
 
Tandlæge 4: 
Jeg ville virkelig være skeptisk. Jeg vil dog ikke afvise det. Fordi jeg tror på, at der findes nogle 
kæder derude, som bare gerne vil tjene flere penge, end man kan på 1 klinik. Som ikke 
nødvendigvis skal presse hver en øre ud af biksen. Og som kan se fordelene ved at kunne have 
specialer osv. De kunne være interessante at arbejde for. Men som sagt. Jeg ville være meget 
skeptisk. 
 
Interviewer: 
Ville du bruge mere tid på at researche en kæde i forhold til en almindelig tandklinik, hvis du skulle 
søge job? 
 
Tandlæge 4: 
Det gjorde jeg ikke første gang. Og det fortryder jeg. Så ja helt afgjort. Med mine erfaringer, så 
ville jeg undersøge dem i hoved og røv før jeg sagde ja til at arbejde for en kæde igen.  
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Interviewer: 
Ville du være nervøs for, at en ikke-faglig person som en direktør eller klinikchef ville blande sig i 
de faglige beslutninger? 
 
Tandlæge 4: 
Meget. Det har jeg oplevet før, så det skal jeg helst ikke ud i igen. Det hører ingen steder hjemme, 
hvis man vil opretholde bare en nogenlunde forsvarlig klinik. 
 
Interviewer: 
Nu vil jeg spørge ind til, hvordan du opfatter din rolle som tandlæge set ud fra et samfundsmæssigt 
perspektiv? 
 
Tandlæge 4: 
Vi er jo uddannet til at behandle og rådgive folk om deres tænder. Der er ingen andre steder de kan 
tage hen og få den samme service end hos tandlæger. Så der hviler et stort ansvar på os som 
tandlæger til at sikre, at tandsundheden i Danmark bliver holdt højt. Selvfølgelig kan man ikke gøre 
noget uden, at folk selv er villige til at gøre deres del af arbejdet, som jo er at vedligeholde deres 
egne tænder og gå til tandlægen regelmæssigt. Men det er der heldigvis mange, der gør. 
 
Interviewer: 
Hvilke forventninger er der til en tandklinik tror du? 
 
Tandlæge 4: 
At man som patient kan få den rette behandling, at man ikke får smidt et større behandlingsbehov 
over hovedet på en, end det der er nødvendigt. Og at der er respekt for de mennesker man 
behandler. Med det mener jeg, at man giver dem den rette tid og opmærksomhed, der skal til.     
 
Interviewer: 
Er det din opfattelse, at der er en forskel mellem den måde man driver klinik i almindelige 
tandklinikker og i tandlægekæder? Og hvori ligger disse forskelle?  
 
Tandlæge 4: 
Nu har jeg jo som sagt prøvet at arbejde i begge. Jeg oplever, at ejeren i den almindelige tandklinik 
træffer flere af sine beslutninger ud fra et sundhedsfagligt perspektiv, mens ejeren i kæden traf flere 
beslutninger ud fra et økonomisk perspektiv. Hvis der f.eks. skulle købes noget udstyr. Så ville min 
nuværende chef tænke på, hvordan det her udstyr kunne sikre en bedre behandling, mens min gamle 
chef ville tænke på, hvordan det her udstyr kunne sikre en bedre indtjening. Om hvad der er rigtigt 
eller forkert, er ikke op til mig at sige. Men min holdning kan jeg i hvert fald ikke lægge skjul på. 
 
Interviewer: 
Hvordan er i som tandlæger med til at påvirke den praksis i agerer indenfor? 
 
Tandlæge 4: 
Jo flere tandlæger der støtter op om et højt sundhedsfagligt niveau, og jo flere der siger fra over for 
de kæder, der ikke har dette samme fokus, jo større magt har vi også som tandlæger.  
 
Interviewer: 
Magt til at gøre hvad? 
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Tandlæge 4: 
Til at sørge for, at tandbehandling i Danmark sker inden for nogle rammer, der tilsikrer patienter en 
god behandling. 
 
Interviewer: 
Jamen så har jeg ikke mere. Tak for din tid. 
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Bilag 8: Transskriberet interview – Tandlæge 5 
 
Interviewer: 
Hvor gammel er du, og hvornår blev du uddannet fra Tandlægeskolen? 
 
Tandlæge 5: 
Jeg er 26 år gammel. Jeg blev færdiguddannet sidste år.  
 
Interviewer: 
Hvad har du hørt om Tandlægekæder, og af hvem? 
 
Tandlæge 5: 
Jamen jeg har hørt masser fra andre tandlæger, tidligere medstuderende, fra Tandlægeforeningens 
intranet. For det meste er det dårligt. Der er lidt for meget fokus på penge i forhold til, hvad der er 
forsvarligt i den her branche.  
 
Interviewer: 
Og hvorfor er det dårligt, at der er for meget fokus på penge? Skal man som klinikejer ikke forsøge 
at drive en profitabel forretning? 
 
Tandlæge 5: 
Jo det skal man selvfølgelig. Der er ikke noget galt i, at man forsøger at drive en profitabel 
forretning, men det må bare aldrig ske på bekostning af ens patienter. F.eks. så har en af mine 
tidligere medstuderende, der arbejder for en kæde, fået fortalt, at hun skal bruge mindre tid på at 
tale med patienterne, da der ellers går for meget tid til spilde. Vi har altså med mennesker at gøre, 
og hver fjerde dansker har tandlægeskræk. Det må være ubehageligt at have arbejdsgivere, der ikke 
forstår det. Eller måske forstår de det, men er ligeglade, fordi de tænker på bundlinjen? Men altså 
jeg respekterer da, at man forsøger at spare penge, hvor det er fornuftigt, og man forsøger at 
optimere sin forretning, så man bliver mere effektiv. Så længe det bare sker med patienten i 
centrum.  
 
Interviewer: 
En kritik tandlægekæder ofte får er, at de prioriterer indtjening højere end tandsundhed. Er det en 
kritik, der er berettiget? 
 
Tandlæge 5: 
Jeg vil ikke generalisere. Det tror jeg er tilfældet for nogle kæder. Men det er garanteret også 
tilfældet for nogle almindelige mindre klinikker derude. Jeg tror, at størstedelen er kloge nok til at 
prioritere tandsundhed. 
 
Interviewer: 
Har du besvaret den undersøgelse Tandlægeforeningen lavede omkring holdningen til 
Tandlægekædernes indtog? 
 
Tandlæge 5: 
Ja det har jeg.  
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Interviewer: 
Hvad svarede du? 
 
Tandlæge 5: 
Jeg svarede, at jeg var negativt indstillet til kædernes indtog. 
 
Interviewer: 
Hvorfor svarede du det? 
 
Tandlæge 5: 
For det første så køber de klinikker for nogle store summer, der ændrer markedet. Det betyder, at 
det for mig på sigt, er blevet sværere at være klinikejer. Altså dyrere. Dernæst så bryder jeg mig 
ikke om, at der er nogle kæder, der benytter sig af tilbud, der er i strid med overenskomsten. Jeg 
synes konkurrence er fint, men man det skal ske på fair vis. Hvis man ikke mener, at 
overenskomsten er god nok som den er, så må man prøve at påvirke den via andre veje. Til sidst så 
er jeg bekymret for de kæder, der er finansieret af kapitalfonde og andre investorer, der er i det her 
game for at tjene mange penge via et videresalg. Jeg kan ikke se, hvordan det ikke skal gå udover 
patienterne, eller personalet.  
 
Interviewer: 
Hvordan mener du, at det skal gå udover personalet? 
 
Tandlæge 5: 
Jeg har fået fortalt af en tidligere medstuderende, som arbejder på en klinik, der er blevet opkøbt, at 
der er kommet et helt andet fokus fra den nye ledelse. Lige pludselig blev patienter skiftet rundt, 
fordi behandlinger skulle fordeles anderledes, og det gik lidt for hurtigt i forhold til, hvad der var 
forsvarligt rent tillidsmæssigt. Så hun synes det var irriterende at skulle forsvare nogle ændringer 
over for patienterne, som hun dybest set var uenig med.  
 
Interviewer: 
Kunne du godt finde på at arbejde for en tandlægekæde? 
 
Tandlæge 5: 
Nej nok ikke hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har faktisk ikke lyst til at skulle fokusere så meget på 
det økonomiske. Jeg vil da gerne tjene penge osv., men der skal ikke være nogen, der bruger 
økonomi som en parameter for min udvikling. Jeg er nok mere til den stille og rolige klinik, hvor 
man har tid til patienterne, og man kan opbygge nogle gode relationer. 
 
Interviewer: 
Hvis du skulle søge job i en tandlægekæde, ville du da bruge mere tid på at researche en kæde i 
forhold til en almindelig tandklinik? 
 
Tandlæge 5: 
Hvis jeg endelig skulle søge et job, så skulle jeg virkelig sikre mig, at jeg ikke ville blive målt på 
omsætning osv. Det er ikke noget for mig. 
 
Interviewer: 
Ville du være nervøs for, at en ikke-faglig person som en direktør eller klinikchef ville blande sig i 
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de faglige beslutninger? 
 
Tandlæge 5: 
Ja fordi jeg tror simpelthen ikke, at de vil have den samme forståelse for det sundhedsfaglige. Hvis 
man aldrig har prøvet at lave en behandling, så skal man ikke bede folk om at producere mere på 
kortere tid. Der er så mange små detaljer i en behandling, der kan være anderledes og ændre planen. 
 
Interviewer: 
Nu vil jeg spørge ind til, hvordan du opfatter din rolle som tandlæge set ud fra et samfundsmæssigt 
perspektiv? 
 
Tandlæge 5: 
Jeg tror, at tandlægebranchen er et af de fagområder indenfor sundhedssektoren, der er højst 
respekteret. Og det er fordi, at tandlæger generelt arbejder med en høj professionalisme og etik. Til 
gengæld mener mange, at det er dyrt at gå til tandlægen, så der kan kæderne gå ind og ændre på 
måden, man ser på tandlæger i Danmark. Patienter skal bare vide, at hvis det skal være billigt at gå 
til tandlægen, så vil det gå ud over deres egne behandlinger. Tandlægerne vil have mindre tid til 
dem, og de vil have mere travlt i hverdagen. Tro mig, det vil gå udover kvaliteten af det arbejde, der 
bliver udført. Tandlægefaget er et detaljeorienteret håndværk. Når nogle af detaljerne ryger, så 
falder kvaliteten. 
 
Interviewer: 
Hvordan er i som tandlæger med til at påvirke den praksis i agerer indenfor? 
 
Tandlæge 5: 
Jamen vi kan jo påvirke, hvordan tandlægebranchen skal udvikle sig og se ud om 10-20 år. Skal vi 
vænne vores patienter til, at et tandlægebesøg er en ”rushed” og upersonlig affære, eller skal vi 
vænne dem til, at det handler om omsorg og gode relationer. Mange mennesker sætter pris på, at de 
kan se den samme behandler igennem meget af deres liv. Jeg har talt med nogle tandlæger, der bare 
kender deres patienter ekstremt godt. Og det er fordi de har tid til at tale med dem og ikke kun 
behandle dem. Det er noget som både tandlægerne og patienterne sætter pris på. 
 
Interviewer: 
Jamen så har jeg ikke mere. Tak for din tid.  
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Bilag 9: Data fra spørgeskemaundersøgelse 
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Bilag 10: Resultater af spørgeskemaundersøgelse 
I det følgende afsnit skabes der et nærmere overblik over de indsamlede data fra 

spørgeskemaundersøgelsen. I alt har 112 besvaret spørgeskemaet, hvoraf 16 besvarelser er filtreret 

fra, da disse faldt uden for den ønskede populationen, som var afgrænset til at omfatte borgere i 

alderen 18-27, som er bosat i Region Hovedstaden. 

 

Der ses en helt lige kønsfordeling i besvarelsen af spørgeskemaet. Fordelingen ligner derfor 

fordelingen i landsgennemsnittet, som i 2016 var på 50,2 % kvinder og 49,8% mænd. (Danmarks 

Statistik, 2017). 

 
 

67,7% af respondenterne vidste ikke, at der fandtes tandlægekæder, inden de besvarede 

spørgeskemaet, mens 32,3% kendte til tandlægekæder forinden. I forhold til respondenternes 

umiddelbare holdning til tandlægekæderne, svarede ca. 60%, at de var indifferente, mens ca. 25% 

svarede, at deres umiddelbare holdning til tandlægekæder er positiv eller meget positiv. 

 

 
Til spørgsmålet om, i hvor høj grad, at respondenterne kunne finde på at være patient ved en 

tandlægekæde, var 57,3% indifferente. ca. 12% svarede slet ikke eller i lav grad, mens ca. 30% 

svarede i høj eller meget høj grad. 
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