Utskrift av telefonsamtal.
En tjänsteman från Statens jordbruksverk ringer den 18 november 1996 kl. 8.50 upp en
privatpraktiserande veterinär, (TS). Vittne och medhörande till telefonsamtalet är veterinär
(EL). TS spelade in samtalet på band.
Första 5-10 sekunderna saknas. Här presenterar sig tjänstemannen (SJV) och frågar den i Tdistrikt privatpraktiserande veterinären (TS) om denne vill ha en tjänst som statlig
distriktsveterinär i T-distrikt.
--------------------------------------------SJV: Vill du delta eller?
TS: Nej.
SJV: Helt uteslutet?
TS: Ja.
SJV: Ja, då har jag egentligen fått svar på frågan.
TS: Jag har hört om detta innan också men jag trodde att det var ett skämt.
SJV: Ja, men vi har ju det svartaste alternativet nämligen att avskeda E och J p.g.a. arbetsbrist
och så lägger vi ner skiten. Det är ju liksom det mest negativa. (Kommentar: E och J är de
statligt anställda distriktsveterinärerna i V-distrikt)
TS: Ja.
SJV: Och sen är det optimistiskt hejdlösa att vi lägger en stor veterinärstation i T-distrikt och
så försöker vi att förutom de här två äldre kollegerna eller de nuvarande satsa på någonting
häftigt va.
TS: Jaha.
SJV: Jag har inte sagt att vi ska göra det men vi kan ju säga att vi har ju alla möjliga alternativ
och så finns det flera, halvbra eller halvdåliga där emellan va.
TS: Ja. Nä, jag blev lite chockad över det här samtalet, jag blir helt snurrig i huvudet.
SJV: Ja, (skrattar). Jag har väldigt fria händer kan jag väl säga, jag kan göra och ringa vem jag
vill va.
TS: Ja.
SJV: Men, och naturligtvis kommer vi att kolla det här väldigt ordentligt innan vi gör något.
TS: Men skulle ni klara upp det här med F-distriktarna? . (Kommentar: T-distrikt är granne
med F-distrikt)
SJV: På något sätt. Det är väl det som i så fall tankarna är va.
TS: Ja.
SJV: Men vi har ju vår uppgift av riksdagen, vi skall ha riks och rikstäckande och det kommer
vi liksom inte runt va.
TS: Nej. Men det kommer ju alltid att vara så här, privata kommer ju att köra och staten
kommer ju vara jämbördes ungefär va.
SJV: Ja.
TS: Så den normala situationen är ju det att det är de privata som kör akutsjukvården
SJV: Och då får vi stå för skiten.

TS: Ja, det är så i de flesta länder i Europa, att privata kör akutsjukvården och de statliga
sköter själva äh, prövningar och kontroller.
SJV: Ja just det, det handlar i det verkliga läget jag säger inte att det är så det är i ditt område,
men i många är det ju så att alltså att privata kör på dagtid och så får vi sköta jouren.
TS: Mmm.
SJV: Det är naturligtvis en helt ohållbar situation.
TS: Men vi sköter jouren också här.
SJV: Men det finns faktiskt delar av Sverige där det är på det här sättet.
TS: Ja.
SJV: Det är på framförallt när det gäller smådjuren har man alltid öppet dagtid och sen så bryr
man sig inte på nätterna.
TS: Ja men du, det kan jag säga satsar ni här kommer det att bli en ren flopp.
SJV: Ja.
TS: Det kommer att bli ännu mer katastrof. Jag har varit här i 17 år.
SJV: Ja.
TS: Jag känner varenda bonde precis som jag känner min bror.
SJV: Ja.
TS: Och jag har då, jag tror att jag har 95 % av samtliga lantbrukare i trakten.
SJV: Ja.
TS: Och dessutom har jag en väldigt bra ekonomi.
SJV: Ja.
TS: Jag skulle kunna halvera mina taxor utan vidare.
SJV: Ja.
TS: Fast det är liksom lönlöst.
SJV: Ja. Det är där liksom det där som föranleder samtalet. Nämligen att göra det här i direkt
strid mot er. Vi har ju i och för sig en ekonomisk uthållighet som är lite större än vad vanliga
har. Du kanske sitter i en lite speciell situation.
TS: Ja.
SJV: Men, det är klart att bygger vi ett nytt komplex och kanske hottar upp det lite med
smådjurskompetens och alltihopa så blir det naturligtvis en konkurrent till dig.
TS: Men det beror på vad det blir för människor på den här stationen?
SJV: Ja. Det är det som det står och faller på va.
TS: Ja. Så E t.ex. jag förmodar att han går i pension, ja när som helst.
SJV: Ja.
TS: Och sen är det väl inte några större förmågor som är kvar.
SJV: Ja, det är J, han har ju då sitt problem inte bara för att han heter J, det syns att han heter J
också va.
TS: Nä, det är inte det jag menar.
SJV: Och det är inte så lätt va. Jag menar den där lilla han kan vara hur duktig som helst fast
det tar en väldig tid för honom att arbeta in sig, det är helt klart.

TS: Ja, men även om dom har bott här kan de vara dåliga (skratt) det är ju inga fördomar på
något sätt va, men för att vara utlänning så behöver man ju inte vara duktig. Det brukar vara
ofta både sämre och bättre än vad en normalveterinär gör idag. I detta fallet så vet jag vilket
håll det är åt.
SJV: Nej. Det är vissa brister i språkförståelsen och det gör att det är svårt att få honom
slagkraftig så att säga. Men skall vi ha någon möjlighet till framgång i T-distrikt så skall vi ju
ha några sjuhelsikes kolleger som vi laddar dit va.
TS: Ja.
SJV: Annars så blir det ju ingenting va.
TS: Nej.
SJV: Något jäkla vuxendagis kan vi ju inte ha va.
TS: Nej.
SJV: Men det är en otänkbar tanke för din del?
TS: Ja.
SJV: Därför att, jag menar annars kan man ju då tänka sig att, att äh man gemensamt försöker
med något för att naturligtvis finns ju fördelar med det här statliga också va.
TS: Jag har aldrig haft det så bra som jag har det nu.
SJV: Nej.
TS: Jag lever på det här jobbet dygnet runt kan man säga.
SJV: Ja, det är ungefär som jag gjort i 25 år.
TS: När man är privat är man ännu mera serviceminded och ställer upp på allting och jobbar
liksom övertid, jobbar på kvällar tittar inte på klockan när den är 5 och så vidare utan, och gör
lite extra och så där, och jag tjänar bra jag har egen firma nu och ideologiskt är det
fullständigt otänkbart. Jag hoppade av redan i maj – 95 då var jag helt klar över vad jag skulle
gå.
SJV: Ja. Men det är bra då har jag fått de svar jag ville ha.
TS: Mmm.
SJV: Jag vill inte heller att vi ska ge oss in i någonting som jag redan från början vet kommer
att misslyckas.
TS: Ja.
SJV: (ohörbart) chans till framgångar.
TS: Ja.
SJV: Äh, bra. Då får du ha det så bra.
TS: Ja. (skratt).
SJV: Vi kanske hörs någon gång igen.
TS: Ja.(ohörbart)
SJV: Ha det bra.
TS: Ja, tack hej.
SJV: Hej.

