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Dan Dahlström har drivit Göta Dentallaboratorium 
i Lilla Edet i 27 år. Han är 63 år i dag och har 
efter pandemin inte så många kunder kvar.

– Omsättningen har gått ned de senaste åren, men jag 
hade ändå tänkt hålla på några år till, åtminstone till 
pensionen, men nu får det vara nog. 

– De höjda registreringavgifterna från Läkemedelsver-
ket tillsammans med behov av investeringar i ny teknik 
och dålig prisutveckling gör att jag kastar in handduken, 
Det är inte värt att fortsätta om man måste betala 30 000 
kronor om året, säger han. 

När Dan lägger ned verksamheten måste hans kun-
der, som alla finns i lokalområdet, se sig om efter nya 
tandtekniker. 

– Min största kund vet inte vart han ska vända sig nu. 
Han tycker att det är tråkigt att tappa närservicen och 

att behöva skicka arbeten med post till ett större labb.
– Den här höjningen kommer ju att slå mot alla små 

dentallabb på mindre orter i Sverige som försöker att 
följa reglerna. Och mot alla tandläkare. 

Att höja priserna tror Dan är omöjligt. 
– Sedan år 2000 har jag höjt priserna en gång, det var 

2008. Då höjde jag priserna med fem procent och det 
gjorde att jag förlorade en av mina största kunder. Den 
kunden kom tillbaka några år senare och sade att han 
var villig att börja anlita mig igen, men bara om jag 
sänkte priserna med 30 procent.  

För tre år sedan drabbades Dan av en hjärtinfarkt. 
– Då hade jag jobbat uppemot 20 timmar om dygnet för 
att försöka konkurrera med all ny teknik och import 
från utlandet. Efter det fick jag mig en tankeställare 
och insåg att det var omöjligt och att jag måste gå ned i 
arbetstid. 

– När man berättar för folk att man i dag tar nästan 
samma priser som man gjorde på 1990-talet tror de inte 
att det är sant. 

Att försöka konkurrera genom att investera i ny teknik 
tror Dan inte heller är lönt. 

– Det är för dyrt och inte riktigt min grej. För mig är 
det här ett hantverk och jag gillar att jobba med händer-
na. Dessutom skulle jag behöva utbilda mig och försöka 
ragga fler kunder.

Dan tycker att det ändå blir en massa sittande framför 
skärmar, datorer och tv-apparater, under dagarna. 
 – Att sitta en hel arbetsdag och göra allt på datorn lock-
ar mig inte. Det är inte samma yrke som jag en gång 
började i.  

Dan kom in i branschen redan som 16-åring 1974.  
– Det var efter tandvårdsreformen och man skrek efter 
folk. På den tiden travade labben jobben efter väggarna 
så mycket fanns det att göra. 

Han började som springsschas och körde ut med jobben 
på moped. 

– Det var kul. Efter ett år hade jag heltidsjobb med att 

göra proteser och 900 kronor i månadslön.
Redan 1982, som 24-åring, öppnade han eget, men det 

företaget gick i konkurs. I stället gick han tandtekniker-
utbildningen i Malmö 1985 och 1986 fick han jobb på 
ett av Folktandvårdens laboratorier i Göteborg. 

Folktandvårdens nio labb såldes senare till Olle Hul-
tén för en krona. 

– De slogs ihop till ett enda och jag kommer ihåg 
känslan att hamna i helt nya renoverade lokaler. Det var 
lite skillnad mot labben jag hade jobbat i tidigare. 

Efter en kortare tid på ett mindre labb provade han 
ånyo sina vingar och startade Göta Dentallaboratorium 
1994. 

– Den här gången gick det bättre. Jag har inte varit 
utan jobb sedan dess och har nu 47 år i branschen. Jag 
har under åren gjort i princip alla typer av tandtekniska 
jobb, förutom tand regleringar, men med Läkemedelsver-
kets nya avgift får det som sagt vara nog.  
 
Känns det bittert?  
– Nej det gör det inte. Jag har haft ett bra arbetsliv, men 
allting förändras. Så är det i alla branscher. 

Vad ska du göra nu? 
– Engagera mig ideellt. Jag var tidigare kassör för en 
tennisklubb och det kan jag tänka mig att göra igen nu 
när jag får lite tid över. 
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