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Till Oskar, Kajsa och Martin 
 

NÅGRA INLEDANDE ORD 
Först vill jag säga att jag är tacksam för att Du läser denna text. Mitt forskningsbidrag och min text är inte 
stimulerande i den meningen att så mycket förändras av de ord jag skrivit. Men jag har i alla fall för egen del 
upplevt en spännande vandring. Och kanske kan någon inspireras av att göra ett liknande äventyr. 
Hur kom det sig att jag valde ämnet? Jag tror att det var ett intresse för livsfrågorna och det i kombination 
med ett slags intresse kring det som inte är systematik inom företagsekonomi. En lång ämnesprocess från ”heliga 
rum”, via livskvalitet i arbetet ledde så till ämnet kallelse. 
Det hade förmodligen varit annorlunda ifall jag hade tagit upp en redan uppvärmd forskningstråd. Jag hade då 
kunnat ha mer hjälp av det som redan fanns. Däremot är mitt ämne av den beskaffenheten att det är något alla 
kan känna sig in i. Är jag explorativ? Ja, i meningen att jag är ute och ”rekar” för något som senare kan 
utvecklas. Däremot krävs att en del utvecklas ännu mer för att kunna kallas för någon slags grund.  
Det finns ett ordspråk som säger att för att döma någon ska man gå i dennes ”mockasiner” under en längre tid. 
Det som till slut blev vad som här ges är inte förhastat. Jag har prövat många mockasiner. Då jag började med 
detta arbete fick jag lära mig att man åtminstone alltid måste skriva om texten ”tio” gånger innan något blir bra. 
Jag har skrivit om ”110” gånger och skulle förmodligen behöva skriva om några gånger till. Mitt arbete har tagit 
lite tid. Jag skulle vilja skylla på att då man skriver om livsprocesser, så måste man förstås känna sig in i vad det 
gäller och det tar tid. Så har det förstås varit, samtidigt som det inte alls försvarar min tidsåtgång. 1996 (1998) - 
2011 är ett faktum. 
Jag vill tacka professor Pierre Guillet de Monthoux, min handledare, för att mellan varven ha hjälpt mig att 
förstå vad jag själv gör, tacka för all inspiration, uppryckning då jag fastnat och inte minst visat tålamod! Tack 
till docent Miriam Salzer-Mörlings minne. Det var Miriam som öppnade mina ögon för de styrkor som kunde 
finnas i att ha en slags etnografiinspirerad observation som metod. Då jag var helt ny doktorand var professor 
Roland Grankvist den som jag under den allra första tiden bollade mina förvirrade idéer med. Tack! Tack till 
mina opponenter. Tack, till alla på Vårdcentralen som tålmodigt lät mig sitta där som "flugan på väggen". Sedan 
alla de där mer informella samtalen jag haft med kollegor, familj, släkt, vänner och bekanta: Tack till alla 
kollegor och andra som fanns på ”feken” 1996-2003. Paradoxalt nog är en av mina slutsatser att man utvecklas 
bättre i sociala sammanhang. Ja, paradoxen ligger i att jag så att säga var ensam om att studerade detta. Det i 
kombination med att det är ett ämne som alla på olika sätt kan diskutera, gjorde att jag gärna och ändå ofta fick 
diskutera mitt ämne. Och varje diskussion har gjort mig rikare. Tack, till alla på institutionen! Min kompis Ann 
(Åberg Ericson) har ständigt visat en slag orubblig tro på att det skulle bli något färdigt till slut. Tack Ann, det 
har varit ett viktigt bidrag! Tack, min syster Lisa (Simonsson) för en ständig uppmuntran i det dagliga livet och 
tack för rosen och titelsidan! Tack min syster Pia (Hankö) för att du är en god förebild i driftighet. Tack till 
Kickan (Brandén) för alla diskussioner om livsprocesserna! Tack Agneta för att du alltid lyssnar! Tack Evy 
(Persson) för din uppmuntran. Tack faster Margot (Beckman) för alla inspirerande diskussioner om allt möjligt! 
Tack till faster Ingas Söderbloms minne. Min faster Inga ”pushade” i det akademiska. Tack till mina föräldrar 
Lill och Bertil för det där man behöver ha med sig i "ryggsäcken". Tack all övrig släkt, alla övriga vänner och 
bekanta som på olika sätt har inspirerat mig! Tack Benno för din omtänksamhet! Och så mina barn Oskar, Kajsa 
och Martin; de var 11, 9 och 6 år då jag började mina forskarstudier. Förmodligen var det för dem från början 
något mystifikt mamma sysslade med, jag var (är) för dem en slags ”flower-power-mamma”, samtidigt som jag 
tror att mina studier också har lyft in positiva saker i vårt hem. Men jag vill tacka för att ni med tanke på ämnets 
andliga karaktär och mitt arbete med att dissekera livsprocesser ändå hållit oss på jorden. Tack för att ni finns! 
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EN INLEDNING TILL DEN MODERNA KALLELSEN 
En början 
”Det hörs i hjärtat”, sa en av dem som jag intervjuade om kall.  
Det var inte bara ord. Det ansiktsuttryck som denna individ samtidigt visade 
gestaltade en tydlig övertygelse. Kanske är det som med mycket annat, att 
förståelsen inte blir fullständig förrän man upplever det själv. Och denna individ 
sa med en synbar övertygelse att om man hittar sitt kall så vet man det; ”det hörs i 
hjärtat”. Det är lika med att det känns tveklöst rätt. Det kan tolkas som att bli 
förälskad eller att bli drabbad på ett djupgående sätt1. Om ingen annan referens 
visas i detta kapitel angående ett kall, så är källan egna intervjuer om kallelse. Ett 
kall ses i följande text synonymt med ordet kallelse och båda begreppen kommer 
att användas. Ibland passar det ena bättre in än det andra. 
 
Det finns ett visst dunkel kring om det ska heta att finna sin kallelse eller att skapa 
sin kallelse. Den moderna kallelsen är inte likt den religiösa kallelsen 
predestinerad på det sätt att den ligger färdigpaketerad inom var och en. Den 
moderna kallelsen handlar mer om att i en egen process utifrån egna 
förutsättningar upptäcka och utveckla sin kallelse.  
Kallelsen är unik för var och en, men utvecklas i interaktion med andra.2 Det är 
endast individen själv som med viss hjälp kan finna sin egen kallelse. Andra kan 
teoretiskt sett kanske se någon annans kallelse, men en av poängerna är att den 
aldrig kan bli verklig om den inte går genom den egna insikten. Samtidigt är 
själva upptäckten ett resultat av en samverkan, samspel och processer där grupper 
eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Interaktionen 
sker via till exempel språk, gester, symboler.  
 
Kallelse finns i det större sammanhanget inom det som vi kallar ”meningen med 
livet”. Men där jag har försökt att lyfta ut kallelsebegreppet. Från att inte riktigt 
veta vad man vill till att nå en slags insikt sker en process likt en tankemässig 
omstrukturering, vilket ska leda till att man förstår hur något skall lösas. Man 
måste på något sätt för att se vad man har pröva nya saker. Miljön är inte det 
primära, men inte oväsentlig. Lämplig miljö underlättar för processen.  
 
Det är lättare att förstå hur Guds tjänare rent metodiskt går tillväga för att nå 
insikter, än vad det är att förstå hur det praktiskt sett kan gå till i vår tids vardag. I 
munkars och nunnors arbete ingår bestämda ritualer och det ingår tid för 
kontemplation, medan vi andra kan meditera eller på annat sätt få ro för egna 
insikter men inte på samma sätt har något regelrätt utrymme för detta i vår 
tillvaro. 
 
Kallelse som begrepp tillskrivs oftast det religiösa fältet, medan kallelse också kan 
ses som ett filosofiskt begrepp och därmed också något som inte tillhör en viss 
krets. Begreppet återfinns både explicit och implicit i filosofiska texter. Georg 
Simmel, Tönnies och Martha Nussbaum är exempel på filosofer som antingen 
tydligt uttalar sig om kallelse, eller berör fältet. På Simmels och Tönnies tid vid 
förra sekelskiftet var begreppet kall något mer internaliserat i människors vardag 
än i vår tid. En av orsakerna kan vara att religionen och i vårt fall kristendomen på 

                                                 
1 Lindegård, Valborg&Viberg, Åke (2000) Drabbad 
2 Simmel, Georg (1981) Hur är samhället möjligt? 
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den tiden mera genomsyrade samhället än vad den gör idag. Orsaken till att i en 
nutid studera kallelse är en idé om att kallelsen kanske är en av de saker som blivit 
bortrationaliserade i den utveckling som skett de senaste hundra åren. Runt 
omkring år 1920 var det något som hände i utvecklingen och där spåren av 
kallelse blir allt mer otydliga3. 
 
Avsikten med att använda kallelse som begrepp är att försöka ringa in en slags 
unik och personlig kompetens utifrån något mer än vad som sker idag. Varför är 
det intressant? Det är allmänt sett viktigt i vår tid att få vara självständig4, men det 
är inte samma sak som att få lov att agera utifrån låt säga egna referensramar. 
Självständighet är att ha förmågan att handla och tänka utan att rätta sig efter 
andra. Men det säger inget om ramarna. Självständigheten är bara en del i 
kallelseprocessen. Kallelseprocessen inkluderar relationer med omgivningen. Det 
som de religiösa kallar att ”hjälpa andra” och vilket Simmel kallar interaktion 
eller utbyten är något som tillsammans med självständigheten och annat skapar 
kallelseprocessen. I vår tid pratar vi om egen utveckling, men där oftast ramarna 
är givna. Att se det utifrån perspektivet kallelse blir det omvända. Det blir den 
egna utvecklingen som skapar ramarna. I vår tid tycks det som om att inte förrän 
vi blir drabbade av utmattningssyndrom eller liknande, så tycks det vara intressant 
att beakta mer hur allt hänger samman och att börja om5. Kanske kan en studie om 
kallelse lämna ett litet bidrag eller inspiration till de studier som avser att 
förhindra utmattning. 
 
Ett närliggande och i vår tid ofta använt begrepp är kompetens. Men kompetens 
som begrepp i arbetslivet handlar inte om något som explicit utgår från individen. 
Man ska skilja på klokhet och visdom. De kloka kopierar andra, medan de visa 
blir visa av att skaffa sig egna erfarenheter6. Att anta en kompetens blir som att 
”kopiera” andra. Man anpassar sig i en ram eller mall där det inte helt handlar om 
formning, men ett större eller mindre utrymme för personliga 
anpassningsmöjligheter. Kallelse kan däremot ses som individens unika 
kompetens, något som helt utgår från individens egna förutsättningar och där det 
handlar om att hitta den kompetens som passar personligheten.  
Nussbaum säger att den ”praktiska visdomen” skapas genom egen erfarenhet. 
Man antar inte olika saker, utan man kommer fram till saker genom att själv pröva 
(eller att kunna ta till sig och själv pröva andras insikter). Man låter den egna 
tanken och känslan informera varandra och så att säga skapa en egen tro.7  
 
Att upptäcka och utveckla sin kallelse kräver både ett avståndstagande och ett 
interagerande med yttervärlden. För att ”finna sig själv” krävs en viss ro, 
samtidigt som det är i interaktionen med yttervärlden som det unika blir tydligt.8 
Det är inte ovanligt att föräldrar, med goda avsikter, försöker påverka sina barns 
vägval. Ibland slutar det med att barnet/ungdomen kompromissar, vilket inte är 
önskvärt i kallelseprocessen. I arbetslivet finns det färdiga arbetsbeskrivningar 
vilka individen i stor utsträckning får anpassa sig till. Det behöver inte vara fel, så 

                                                 
           3 Andersson, Åsa (2002) Ett högt och ädelt kall  

4 Lyttkens, Lorentz (1993) Mellan lust och nytta 
5 Schaufeli, Wilmar and Enzman, Dirk (1998). The Burnout Companion to Study and Practice 

           6 Respondenter – egna intervjuer i katolska kyrkan 
7 Nussbaum, Martha (1995) Känslans skärpa tankens inlevelse 
8 Simmel, Georg (1981) Hur är samhället möjligt? 
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länge den egna kallelsen ryms inom uppgiften. Men i upptäckten och utvecklandet 
av kallelsen är inga kompromisser möjliga. Varje kompromiss blir avsteg från 
kallelsen. Däremot behöver man pröva sig fram och man behöver någon slags 
handledning med hjälp att få synas utifrån sina förutsättningar. Det kan ses som en 
slags hjälp till självhjälp. Det är den egna förståelsen angående av vad det är man 
har som ska utvecklas.  
 
Luthers kallelse var knuten till plikt och ett sätt att organisera samhället9. Luther 
har skapat en allmänt bestående uppfattning om att det finns ett slags 
likhetstecken mellan kallelse och plikt10. Den moderna kallelsen är i stället knuten 
till lust. Den moderna kallelsen är inte knuten till någon religion, men starkt 
inspirerad av den katolska läran som talar och lust. Att våga gå efter det man har 
lust till kan leda kallelseprocessen in på rätt väg. Inte minst då en människa 
drabbas av utmattningssyndrom blir det nästan omöjligt att över huvud taget göra 
något annat än det man har lust till och vilket kan vara en indikation på att det är 
viktigt att handla utifrån vad som korresponderar med ens inre. Om man jämför 
kallelseteorier med teorier om utmattningssyndrom skulle det kunna vara så att då 
kallelseprocessen uteblir finns det större risk att man drabbas av 
utmattningssyndrom. I normala lägen finns ett slags stressutrymme lika med 
möjlighet att något avvika från kallelsen, men då kanske belastningen och 
avvikelserna blir för stora så är det större risk att nå det utmattade läget. I det 
utmattade läget är det sedan saker som liknar en kallelseprocess som är det som 
hjälper individen att komma tillbaka till samhället. Det kan handla om att hitta sin 
egen "tråd". 
 
Vi är varken oskrivna blad då föds, eller predestinerade till något11. Var och en 
har något unikt inom sig. Var och en föds med något unikt, vilket måste upptäckas 
innan man vet vad man ska göra med det. Kroppens DNA är som vi vet unikt för 
var och en. En kallelse kan ses som själens DNA, men där ”mätmetoderna” är 
mycket svårare och mer komplicerade. För att fastställa kroppens DNA finns 
exakta metoder, men det finns inte lika exakta sätt att fastställa själens DNA. Det 
kan vara så att bland annat våra sinnen och vår varseblivning tar emot inryck som 
håller oss informerade om vad som händer runt om oss och vår relation till det, 
vårt tänkande, tvivel, tro, bevisföring, vetande, vilja är exempel på andra 
aktiviteter som i sin tur leder till erfarenheter som formar själen. Och det finns 
ingen exakt formel för detta. Då det handlar om det vi kallar själen handlar det om 
att försöka förstå egna, andras och gemensamma erfarenheter, samtidigt som 
själen utvecklas i någon riktning med varje erfarenhet.12 Kallelse kan ses som 
något som kan ingå i en själs utveckling. Kanske kan ett kallelseperspektiv ses 
som en metod att nå specifika erfarenheter och en del av det som skulle kunna 
beskriva själens ”arbetsmetoder”. 
 

                                                 
             9 Wingren, Gustaf (1993). ”Luthers lära om kallelsen” 
           10 Egna informella samtal med människor i allmänhet. 

11 Nussbaum, Martha (1994) Känslans skärpa tankens inlevelse 
           12 Syntes och egen tolkning utifrån Marc-Wogau, Konrad (1992). Filosofin genom tiderna (1600-1700),                 
               och  Marc-Wogau, Konrad (2000). Filosofin genom tiderna (efter 1950) 
 



8 
 

Säg att kallelsen ”drabbat13” dig. Du har nått en insikt om en slags inriktning. 
Nästa steg blir att knyta inriktningen till en jordisk uppgift. Det är här 
kompetensen kommer in. Inriktningen måste i sitt förverkligande ta en väg som är 
rimlig och praktisk möjlig, men inte för den delen avvika från den ursprungliga 
huvudinriktningen. Säg att någons inriktning är att på ett grundläggande sätt 
hjälpa andra människor. Att hjälpa andra mer bokstavligt än vad den religiösa 
kallelsen föreskriver. ”Hjälpare” kan ses som dem som hjälper andra med mer 
grundläggande saker. Då till exempel arbetet inom vården utvecklas så att det inte 
längre känns som om man hjälper andra på ett grundläggande sätt, så går 
förmodligen de faktiska uppgifterna i strid med den egna övertygelsen om hur 
man bör göra. Om ovanstående teori är sann, så finns det risk att om man stannar 
kvar så kan man i värsta fall drabbas av ett utmattningssyndrom. Alternativet är 
att lämna verksamheten och finna nya vägar. Men där det kan finnas många skäl 
till att dröja sig kvar.  
 
Nu kan det ses som organisationer är statiska och endast den enskilda människan 
dynamisk. Det kan ses som en begränsning i detta arbete, att endast se 
arbetssituationen utifrån individen. Visserligen är det att finna sin kallelse ett eget 
ansvar, samtidigt som det i realiteten inte är fritt upp till var och en verka fritt 
utifrån egna förutsättningar. Organisationens ledning har också sitt ansvar och 
hela kontexten påverkar på olika sätt. För att kunna utveckla sin egen kallelse 
måste det förmodligen till ett nytt tänkande i organisationerna och vilket i sig är 
både ett måste och primärt. Men man kan se denna studie som explorativ och som 
steg ett i en eventuell förändring för att ge kallelse ett forum. Studien undersöker 
alltså inte hur man ska göra för att förändra det organisatoriska arbetet. 
 
Kallelseprocessen: att finna sin kallelse och att förverkliga den är inte det hela. 
Kallelsen behöver en ständig utveckling lika med ett prövande. I en förlängning 
handlar det om att ständigt utveckla sin kallelse och att kunna balansera sin 
kallelse med den faktiska uppgiften. Det handlar om att ständigt ha möjlighet att 
lyssna på sig själv, få synas och att kunna interagera med andra på ett sådant sätt 
som möjliggör kallelsens utveckling. Men det handlar inte om en egotripp. För att 
själv få del av den viktiga interaktionskomponenten, så krävs det att man själv 
interagerar på ett sådant sätt att man låter andra synas. 
 
Kallelse kan ses som ett slags paradigm, något övergripande som styr livet. Nu är 
det inta alls säkert att det är så i verkligheten att kallelser styr människors liv. Det 
finns många andra ”paradigm” som kan styra livet. Då andra paradigm blir 
rådande, får kallelsen angående hur man prioriterar en underordnad betydelse och 
verkligheten förklaras utifrån andra teorier.14 
 
”Ordet kallelse har en negativ klang i svenskt språkbruk.” Det är inte ovanligt att 
människor lägger betydelsen uppoffring i ordet kall och säger att deras arbete inte 
är ett kall då de inte vill stå ut med vad som helst och inte få rimligt betalt.15 
Förmodligen är det så att fler av de yrkesuppgifter som förr sköttes av kvinnor i 
hemmet, av nunnor eller mer eller mindre oavlönade oftast kvinnor som därtill 
också tvingades att leva i celibat, att dessa yrken av någon slags tradition 

                                                 
13 Lindegård, Valborg&Viberg, Åke (2000) Drabbad 

            14 Jfr. Guillet de Monthoux, Pierre (1978) Handling och existens 
 15 Dominikansystrarna Sainte Marie des Tourelles (2001-2003) Kallad 
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fortfarande hör till de minst avlönade. Samtidigt är dessa yrken både fysiskt och 
inte minst känslomässigt mer krävande än många andra yrken. För att ge dessa 
mer grundläggande värden är det nödvändigt att på ett professionellt sätt engagera 
sig på ett mer eller mindre djupgående sätt. Istället för att förneka kopplingen till 
kallelsen i arbetet, borde man undersöka varför vi i samhället inte värderar ett 
professionellt känslomässigt engagemang högre.  
Den moderna kallelsen är inte kopplad till religion. Så du som läsare får gärna i 
den fortsatta läsningen lyfta av dig eventuella förutfattade meningar om begreppet 
kallelse. Detta är förvisso ett citat från en religiös källa, men kan även ha mer 
allmän relevans.  Dominikansystrarna skriver så här: ”Hur kan man bli lycklig i 
ett yrke man inte är kallad till?” Det kan man översättas till och utvecklas till hur 
ett kallelseperspektiv kan hjälpa oss i vårt sökande efter att trivas med jobbet. 
 
 
En mer filosofisk kallelse – Simmel och Tönnies 
Simmel var tysk och levde mellan åren 1858 och 1918. Hans studier omfattade 
historia, psykologi, etnologi, konsthistoria, italienska och huvudämnet filosofi. 
Simmel anses både som tidstypisk i sin akademiska miljö och som en ”trakasserad 
outsider”. Han var ingen traditionell vetenskapsman och inte mycket för 
akademiska ceremonier, vilket kanske var det vad som medverkade till att det tog 
lång tid för honom att trots att han oftast drog fulla hus till sina föreläsningar att 
bli accepterad som vetenskapsman. ”Simmels centrala undersökningsobjekt var 
det ´andliga livet`, det mänskliga medvetandet och praktikens processer och 
produkter.” Ett av huvudbudskapen i hans skrivande var att allt andligt liv står i 
oändligt många förbindelser till varandra och att sociologi kan ses som möten av 
själar.16  
 
Hos Simmel är kallelsen i min tolkning inte ifrågasatt, utan ses snarare som en 
självklarhet som har olika förutsättningar att utvecklas. Han skriver om 
omgivningen som samhället, har olika metaforer för utbyten där varje typ av 
utbyte ger kallelser olika möjligheter att upptäckas och utvecklas. Framför allt är 
kallelser enligt Simmel något fullständigt individuellt, men som aldrig kan 
utvecklas utan sin omgivning. Kallelser finns enligt Simmel någonstans mellan 
individen, samhället och den interaktion som sker mellan individen och 
samhället.17  
 
Ferdinand Tönnies är den andre som med sina teorier har stort inflytande på detta 
arbete. Tönnies vad tysk, levde 1855-1936 och har i ”Gemeinschaft und 
Gesellschaft” (1:st edition 1887) olika beskrivningar av interaktioner mellan 
människor. Kärleken mellan man och kvinna är det centrala i livet. Sedan kan 
relationer mellan människor delas in i olika närhetsgrader. Vissa människor lever 
man bredvid, medan man lever i mer nära relationer med andra. Relationer kan ses 
i olika ”osynliga platser” där individerna interagerar och delar olika saker på olika 
sätt.18 Simmel hjälper till att lyfta fram olika typer av utbyten, medan Tönnies mer 
lyfter fram olika forum. Dessa utbyten och forum kan ses som metaforer inom 
vilka det finns möjlighet att reflektera över kallelsebegreppet.  
 

                                                 
16 Simmel, Georg (1981) Hur är samhället möjligt? 
17 Simmel, Georg (1981) Hur är samhället möjligt? 
18 Tönnies, Ferdinand (2001) Community and Civil Society 
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Var i individen finns kallelsen? En idé är att den finns mellan tanken och känslan. 
Simmel och Tönnies talar om kärlek, egennytta, osynliga platser, hypotetiska 
paradis, konventioner, etc. och ger oss metaforer angående olika möten. Men var 
mer precist sker processerna inom individen? Martha Nussbaum ringar i sin bok 
in vad som händer mellan tanken och känslan. Dessa två informerar varandra. 
Både tanken och känslan kan i ett interagerande påverka varandra. Det finns 
regler/teorier och det finns den ”praktiska visheten. Den praktiska visheten är då 
någon lyckas att se den specifika situationen utifrån situationens egna 
förutsättningar. Det kan vara någonstans mellan utbyten, osynliga platser, utifrån 
den egna tanken och känslan som kallelsen upptäcks och utvecklas.  
 
 
Den moderna kallelsen 
Den moderna kallelsen kan ses som idén till arbetet. En idé kan ses som en mental 
bild till något man tänker sig att utföra. Skapandet av en idé är något som i 
kallelseteorin finns i personligheten. Den moderna kallelsen bygger på en stomme 
av den religiösa kallelsen, men görs mer anpassad till vår tid.  
 
Den moderna kallelsen kan ses som en process i ständig förändring och 
utveckling. För att komma framåt, hålla kursen, komma i mål och sen nystarta 
processen måste man pröva sig fram. 
 
Det måste rimligtvis ligga någon slags drivkraft bakom att vilja pröva idén. Det 
måste finnas en vilja till att gå in i processen, samtidigt som det kan finnas skäl till 
avkall. Det måste finnas en tro på det man gör, annars stannar det kanske vid 
drömmar. Det kan aldrig bli verkligt utan att man prövar. Och för att det ska 
fungera måste alla tre sakerna – tron, drivkraften och viljan finnas.  
 
Ett prövande kan ske som ett experimenterande, att se hur långt man kan komma 
med sin idé. Vad är det som sker i prövandet? I prövandet möts man av 
möjligheter, hinder och försakelser19. Dessa för prövoprocessen framåt på olika 
sätt.  
Hur sker prövandet? Prövandet kan ske i ett samspel och handlingar, vilket då det 
ger en slags bekräftelse (eller inte ger bekräftelse) leder till erfarenhet. Om ingen 
bekräftelse sker så går prövandet mer som i ett ekorrhjul.20 Men om bekräftelse 
sker så sker en utveckling där processen utvecklats på något sätt. Det kan också 
vara att man upptäcker att man är på fel spår och väljer att pröva ett nytt spår, att 
man i sitt prövande upptäcker vad man skulle vilja göra istället, eller att man 
känner att det är helt rätt och vill utveckla processen.  
 
Låt säga att man först hittar en inriktning. Sen gäller det att hitta någon konkret 
uppgift inom inriktningen. För att göra det krävs en slags anpassning i tid och 
rum21. Det handlar i detta skede om att för sig själv göra det åskådligt. Prövandet 
fortsätter egentligen som ovan, medan man lyft ner det på den konkreta nivån. 
Prövandet sker i ett slags samråd med konkreta uppgifter. Kanske är det så att 
kallelsen som modell är tidlös, men att innehållet måste anpassas till tid och rum.  

                                                 
           19 Simmel, Georg (1981) Hur är samhället möjligt? 
           20 Egna tolkningar utifrån Nussbaum, Martha (1995) Känslans skärpa tankens inlevelse 
           21 Kanske skulle Sartre har sagt att det endast är handling som räknas. 
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Vilka möjligheter, hinder och försakelser finns det i den konkreta uppgiften, vad 
det avser att uppfylla sin idé. På samma sätt är det också här ett samspel mellan 
tanke, känsla och handling, där förhoppningen är att processen ska ge den 
feedback tillika bekräftelse som ger den erfarenhet som utvecklar idén. 
 
”So good so far”: Säg att idéprocessen har lett till att man nått sitt mål. Men här 
får man inte luta sig tillbaka och vila på sina lagrar. Att nå målet innebär inte att 
det bakomliggande arbetet är slut. Eftersom allt annat runt om ständigt utvecklas 
och man själv utvecklas, så krävs en ständig utveckling också av den egna idén. 
Kallelsen är ett livslångt sökande. Den egna idén revideras. Den moderna 
kallelsen är inte lika formgiven som den religiösa kallelsen. Den moderna 
kallelsen kan revideras. Kanske finns det en slags kärna i den moderna kallelsen 
som är fast men att idén kan ta många skepnader i samråd med tid och rum. Ett 
engagemang vilar inte på orsaken till varför det blev till, utan befästs snarare av 
att bestå trots yttre förändringar (men vilket inte är likställt med att man utövar sitt 
kall under vilka omständigheter som helst)22.  
 
På något sätt kan man säga att utveckling är att omvandla något komplicerat och 
omfattande så att det blir ett resultat. Kallelseteorin är ett förslag till hur den egna 
idén till arbetet kan bli verklig. 
 
Jag har valt sjukvårdsbranschen och utgått från att det allmänt sett i sjukvården 
finns någon slags idé om att vilja hjälpa andra och att det optimala är det 
eudemoniska och antagandet att djupare glädje och tillfredställelse nås genom 
någon slags positiv strävan efter harmoni mellan den egna personligheten och 
yttervärlden. Simmel säger att: 
 

För att det överhuvudtaget skall finnas något ”kall”, måste det  
råda en harmoni – hur den nu har uppkommit – mellan samhällets uppbyggnad och  
livsprocess å ena sidan och de individuella egenskaperna å andra sidan. På denna allmänna  
förutsättning vilar slutligen dels föreställningen, att varje personlighet har en plats och en  
uppgift i samhället, som individen är ”kallad” till, och dels imperativet att söka tills man  
finner denna plats. 
(Simmel, Georg, 1981, Hur är samhället möjligt?, s. 78-79.) 
 
 

Det nutida självständighetsidealet går egentligen stick i stäv med att låta sig vara 
beroende av andra. Harmonin ska hos den självständiga människan snarare 
uppkomma inom var och en, medan Simmels skriver att också interaktion mellan 
individer är viktig för harmonin.  
 
Jag har valt en målgrupp inom kategorin ”hjälpare23”. Hjälpare arbetar dessutom 
med att hjälpa människor med olika vad som kan sammanfattas med 
grundläggande värden, vilket kräver ett speciellt känslomässigt engagemang. Med 
en slags grund av hälsa, säkerhet, utbildning och annat liknande fungerar det 
övriga livet bättre. Men att hjälpa människor som är sjuka, som är i kris, som ska 
ges kunskaper, etc. kräver något alldeles speciellt. På ett professionellt sätt 
använder hjälparen också sig själv, sina egna både tankar och känslor, i denna 
process. I den gamla kallelsetanken handlade det om att inte bara Guds tjänare 

                                                 
           22 …viktigt!!…vet att ngn ”riktig” ref sagt detta….men vem?... 
           23 Schaufeli, Wilmar and Enzman, Dirk (1998). The Burnout Companion to Study and Practice: A critical    
              Analysis 
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utan även vissa hjälpare avkrävdes att leva i celibat, att de 100%-igt skulle kunna 
ägna sig åt sitt ämbete24. En total fokusering ansågs vara hemligheten till 
framgång i hjälpandet. I vår tid i en mer sekulariserad värld och där varje individ 
har många livsroller, antas kallelse mer handla om lust och att verkligen känna sig 
engagerad. ”Brinner” man för sin uppgift, så kan också engagemanget bli djupt 
trots en mer splittrad tillvaro. Men det finns givetvis gränser även för ett genuint 
djupt engagemang. Många är de rapporter vi fått av media där olika ”hjälpare” 
inte längre anser sig kunna hjälpa på ett värdigt sätt. Samtidigt som det också ges 
olika bilder av hjälpare som gör goda insatser. 
 
 
Syftet 
Syftet med studien var varken att leta efter problem, eller att glorifiera hjälpandet. 
Syftet med studien har varit att i ett verkligt exempel förstå det forum (utrymme), 
den kontext av mentala konstruktioner och interaktioner, som en hjälpare med en 
modern kallelse kan verka i. Syftet är också att ur ett modernt kallelseperspektiv 
följa olika hjälparprocesser och att utifrån mötet med teori och verklighet kunna 
utveckla teorin om kallelse. 
 
 
Forskningsfrågor 
Vad kan ett forum för hjälpare vara, sett utifrån ett kallelseperspektiv? Hur kan, ur 
ett kallelseperspektiv, processerna i hjälpandet ske? Varför kan det ur ett 
kallelseperspektiv vara relevant att studera ett forum för hjälpande? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Broomé, Catarina&Cottin, Catherine (1989). I kyrkans mitt 
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MELLAN OMEDELBAR FÖRSTÅELSE OCH MER 
BESTÅENDE KUNSKAP (metod och tillvägagångssätt) 
 
Inledning 
 Alla psykiska processer av typen vilja, plikt, kallelse och hopp är andliga förlängningar  
 av livets fundamentala egenskap:att innesluta sin framtid i sin samtid på ett sätt som  
 endast förekommer just inom livsprocessen. Och detta gäller inte bara  
 enstaka utvecklingsförlopp och deras slutmål utan personligheten som helhet och enhet  
 bär inom sig liksom en bild, som på förhand tecknats med osynliga streck; då denna bild  
 realiseras uppnår personligheten så att säga sin fullt verkliga, istället för sin potentiella form. 
 (Källa: Simmel, Georg, 1981, s. 169.)  
 

Då jag läste det här kom jag att tänka på en av Tove Janssons sagor om 
Mumintrollen. I sagan har de besök av en liten nästan osynlig flicka, som de 
hjälper att bli synlig igen. Ett av budskapen man kan lägga in i sagan är att om 
man inte blir sedd som den man är, så kan man känna sig osynlig. Men blir man 
sedd, så syns man också. 
 
Man kan säga att det att finna sin kallelse är en psykisk process som skapar en 
möjlig form och att realisera bilden av sin kallelse ger personligheten sin verkliga 
form.  
 
Drivkraften att studera kallelse har varit just det att det verkade synd att gå ett helt 
liv med en bild inom sig som aldrig blir realiserad. Jag har begränsat mig och 
hållit mig till Simmels definition att kallelse är lika med en psykisk process och 
att det på något sätt gäller att komma på hur kallelsen kan bli verklig.  
 
Det är inte ”klockrent” inom vilket paradigm min undersökning är gjord. Jag 
skriver inom företagsekonomi och är skolad i ett företagsekonomiskt 
forskningssätt. Mina teorier tillhör mestadels sociologin och filosofin, men jag har 
inte dessa discipliners förhållningssätt till vetenskap. Mina samlade referenser 
återfinns oftare inom pedagogisk forskning än inom företagsekonomin, men inom 
pedagogik förhåller man sig metodologiskt till vetenskap på ett annat sätt. Mitt 
tillvägagångssätt vid de empiriska studierna är lånad från etnologin/antropologin, 
där möjligtvis kapitlet ”Händelsernas Centrum” kan falla inom den ramen som en 
”saga25” från mitt fält.  Ämnet i sig har en stark religiös anknytning, men där jag 
bara lånar begreppet som en slags förebild. Det handlar snarare om egna 
förnimmelserna som föregår det medvetna och ingår i delar av den interaktiva 
kallelseprocessen, medan andra delar av processen mer tar avstånd till det 
sinnliga. I min egen tolkning av de jag mött som talat om sin egen kallelse tycks 
det vara likt en inre skönhetsupplevelse, vilket jag som observatör endast kan tyda 
genom de yttre sakerna såsom olika uttryckssätt och genom att ta del av verbala 
beskrivningar.  
 
Jag har sökt mig fram och har försökt att skapa teori om kallelse samtidigt som 
jag gjort observationer av ett forum där kallelser kan tänkas finnas. Man kan säga 
att empirin hjälpt till att skapa delar av den teori som sedan blev en del av 
tolkningsramen. 
 

                                                 
25 Inspirerad av Salzer, Miriam (2004) Identity across borders 
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Georg Simmels teorier skapar ramar och ger huvudriktningar i detta arbete. Han 
beskrivs som ”samhällsanalysens bricoleur”, lika med det tropiska samhällets 
kreative mångsysslare och överlevnadskonstnär26, en bild av honom som kanske 
inte är helt rättvis.  Simmel var konsthistoriker, kulturforskare, filosof, sociolog, 
med mera. 27 Det sägs till exempel att han ville vara filosof, men ägnade sig åt 
sociologi för brödfödan. Samhällsvetenskap och sociologi var något som låg i 
tiden vid förra sekelskiftet och kanske berikade Simmel sociologin utifrån sitt 
tvärvetenskapliga engagemang. Däremot blev han under sin livstid inte helt 
erkänd av vetenskapssamhället, vilket kanske mer kan ses som de krav den tidens 
vetenskapssamhälle hade att ha en mer renodlad tillhörighet och krav på ett 
speciellt förhållningssätt. Simmel lär inte ha varit någon särskilt spännande talare, 
men kanske låg hans dragningskraft i det han sa. Om han talade som han skrev, så 
använde han enkla men tydliga formuleringar som blev som metaforer.  
 
 
Världsbild 
Simmel skriver att för att förstå saker, så måste det som sker gå genom 
”personlighetens kärna”28. Det är förstås stora krav och inte alls i linje med vår 
tids demokratiska livshållning där vi tycker att alla ska få tycka om allt när man 
helst vill. Men dessa studier försöker ändå att fokusera på Simmels perspektiv. 
Nussbaum operationaliserar Simmels tänk och skriver att ett slags induktivt 
förfaringssätt med hjälp av ett samarbete mellan tanken och känslan är det som 
skapar den bästa förståelsen. Det kan vara så att det att använda tanken och 
känslan i ett slags samarbete är en metod för att något ska gå genom 
personlighetens kärna. Mina respondenter talade också om personlighetens kärna, 
som ett slags centrum för kallelsens både uppenbarelse och utveckling. Tönnies 
har i sina teorier olika beskrivningar på närhetsgrader människor emellan och en 
teori om ”osynliga platser”, som kan vara en mötesplats för personliga kärnor. I 
Tönnies metafor om den osynliga platsen ligger det implicit att det att möta andra 
i samma situation ger ett väsentligt stöd.  Den ”personliga kärnan” kan säga vara 
navet i mitt arbete och där jag lånar in delar från dem som har teorier om detta – 
och där sociologi och filosofi kring förra sekelskiftet och i modern tid finns i en 
företagsekonomisk ”arkitektur” likt det brobygge Kuhn29 skriver om i sin 
paradigmlära. De övriga vetenskaperna blir de diverse ”flytetygen” som jag 
använder för att nå den andra sidan – det som du som läsare ges.   
 
 
Ett hantverk och kritik till hantverket 
Jag började mina empiriska studier med att vilja studera livskvalitet i arbetet och 
vilket ganska snart specificerades till kallelse. Under sex månader 1997-1998 
gjorde jag ett slags etnografiinspirerade studier på en vårdcentral. Jag följde olika 
yrkeskategorier, deltog i olika mötesformationer och försökte täcka in alla olika 
sammanhang. Hade jag gjort om min empiri nu hade jag varit mer offensiv. Jag 
var lite för försiktig angående att påverka de olika scener som förevisades mig, 

                                                 
26 Sörlin, Sverker, Mörkret I människan 
27 Sörlin, Sverker, Mörkret I människan och Simmel, Georg, 1981, Hur är samhället möjligt? 
28 Simmel, Georg (1981) Hur är samhället möjligt? 

           29 Kuhn, Thomas (1995) De vetenskapliga revolutionernas struktur 
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vilket gjorde att jag kanske missade en del information jag skulle ha kunnat fånga 
i de olika sammanhangen och i det ögonblick frågor dök upp hos mig.  
 
Samtida gjorde jag studier och intervjuer för att försöka förstå vad kallelse kunde 
vara. Jag läste och försökte använda mig själv för att förstå. Jag försökte i 
etnografisk anda vara så förutsättningslös som möjligt, samtidigt som jag 
fokuserade på möten, relationer och hur olika handlingar upplevdes.  
 
Sedan gick jag åter hem till min kammare och letade efter teorier och prövade 
vilket så småningom ledde till valda lånade teorier och gjorde därmed mina 
tolkningar. Så långt var allt väl. Utvecklingen av kallelseteorin har vållat den mest 
äventyrliga ”resan” i detta arbete och har tagit tid inkluderat perioder där jag 
antingen prövat saker jag hittat eller behövt vila från mina insikter.  
 
Begreppet kallelse blev efter ca 1920 ett om inte ”fult” ord, så ointressant. Det 
passade inte in i ett allt mer sekulariserat, ekonomiserat och industrialiserat 
samhälle. Men det är ändå som om fenomenet kallelse blivit adopterat av många 
olika vetenskaper och som i mina studier dyker upp som förklädda kallelser. Om 
det stämmer skulle det då finnas det ett slags grundfenomen dit kallelsen tillhör. 
Det skulle kunna vara ett djupgående grundläggande engagemang. Formerna för 
det djupgående grundläggande engagemanget har kanske följt samhällets övriga 
strömningar och haft olika former i olika tider. Möjligtvis var det psykologin som 
övertog kallelsen roll och kallar fenomenet motivation. Men som Giddens30 
skriver så är det skillnad på skäl och motiv. Och det blir viktigt angående 
kallelsen. Skälet finns mer djupliggande inom en individ, medan motivet är mera 
ytligt och något som häftas med en speciell uppgift. Att bara prata om motiv utan 
att nämna skälen, blir så ett mer ytligt förhållningssätt. 
Det tycks som om vi i vår tid går mer på det ytliga. 
 
För att få konkreta data om kallelse får man bege sig till religiösa respondenter 
och den religiösa litteraturen. Och för att få nyanserna, så måste man gå ut i livet. 
Min uppgift har varit att genom mig själv transformera den religiösa kallelsen till 
en slags sekulariserad modern kallelse. Jag har bland annat genom en slags 
introspektion försökt att skapa en slags ”nakenmodell” där jag lånar den religiösa 
kallelsens struktur.  
 
 I vår tid har vi både något som kan kallas ”världsåskådningspluralism” och en 
”tilltagande individualisering av livsstilar”. Den moderna människan ser inte 
bestämda levnadssätt som exemplariska eller allmänt förpliktigande. Det rättvisa 
samhället överlåter istället till individen att bestämma vad de ska göra med sitt liv. 
Dagens filosofi begränsar sig till rättvisefrågor. Det är fortfarande så att trots ett 
behov av skapa sina egna livsprojekt, så är detta omöjligt utan intersubjektivitet.31  
I min kallelsemodell är det möjligt att skapa sitt eget livsprojekt, utan egentligen 
normativ styrning. Det handlar däremot inte om enbart en ”egotripp”. För att nå 
sina mål krävs interaktion med ett slags ömsesidigt givande – det som inom 
religionen kallas att hjälpa andra. Då den sekulariserade moderna människan ger 
blir det aldrig förutsättningslöst, så för att få måste man ge och ger man får man 

                                                 
30 Giddens, Anthony (1991) Modernity and self-identity: self and society in the late modern 
31 Habermas, Jurgen (2003) Den mänskliga naturens framtid 



16 
 

(förhoppningsvis). Men hur detta utformas är öppet för den moderna människan 
att utforma.  
Inspirerad av ett filosofiskt samtal32 inspirerat av Heidegger så är kallelsen inget i 
sig själv, utan blir något först då den blir någons projekt. Det är såsom vad 
Simmel skrev i det inledande citatet i detta kapitel. I moderna versioner kan det 
heta bland annat ”just do it”, men vilket då ur ett kallelseperspektiv kräver både 
ett förarbete och ett efterarbete. Alltså mera före än vad ”just do it” förespråkar. 
Först ska en slags enskild bild skissas. 
 
Var inom individen finns personlighetens kärna? Det är en komplex fråga. Jag har 
nöjt mig med att placera den inom vad som benämns själen. Inspirerat av Simmel 
är själen ett slags centrum för psykiska processer som till exempel kallelse. Och 
kärnan ”bor” i något mer än hjärnan. 
 
”En själs rapporter om sina egna angelägenheter besitter en visshet som är 
överlägsen den största visshet som kan finnas hos dess rapporter om förhållanden 
i den fysiska världen. Sinnesförnimmelser kan vara felaktiga eller förvirrande, 
medvetandet och introspektionen däremot inte.”33 Om det är så ger det tyngd åt 
mitt förfarande. Jag har under mina studieår pratat med väldigt många informellt 
om kallelse. Det finns intresse att prata om ämnet. Diskussionerna har fött saker 
att ta med mig i mitt eget inre. Man kan säga att jag varit ute bland andra och 
samlat på saker och sedan gått in i mitt eget inre och reflekterat över de olika 
sakerna. Jag är inte skolad i vetenskaplig introspektion34 och har inte använt där 
om precisa instrument. Men om Gilbert Ryle35 har rätt om att en resa i den egna 
inre världen ger större visshet än att hämta saker i den yttre världen, så äger 
resultaten av min introspektion en viss tyngd. Man kan säga att jag, för att låna 
Nussbaums36 definition av hur själsliga saker kan arbeta – vilket jag likställer med 
Simmels ovan beskrivna ”psykiska processer” - tänkte och kände jag omväxlande 
och att känslan på ett intuitivt sätt föregick tanken eller att tanken skapade 
prövningar med hjälp av känslan.   
 
 
Kritik till ämne och vald teori 
Varför har vi lagt kallelseprocessen som i en malpåse? Kant skrev att för att förstå 
(något), så är det nödvändigt att också ta hänsyn till tid och plats37. Utifrån det 
perspektivet kan det att använda en äldre teori bli som att rycka något ur sitt 
sammanhang. Hur försvarar jag att använda hundra år gamla teorier?  
 
En äldre teori kan spegla något som gått förlorat i en utveckling och vilket ligger i 
ansatsen till studien. Valet av gammal teori är också en konstruktion utifrån valt 
av ämne. För att finna teorier som implicit inkluderar ett kallelsetänkande eller 
åtminstone tar hänsyn därtill måste man gå hundra år tillbaka i tiden. Om jag nu så 
att säga har en empiri från en annan tid och plats än den där teorierna skrevs, så är 
det därför viktigt att försöka visa en del av den kontext som finns runt om och 

                                                 
32 Rorty, Richard&Vattimo, Gianni (2005) The Future of Religion 

           33 Marc-Wogau, Konrad (1998). Filosofin genom tiderna (1900-talet 
34 Frostling-Hemmingsson, Maria i Gustavsson, Bengt (2003). Kunskapande metoder 
35 Marc-Wogau, Konrad (1992). Filosofin genom tiderna 

         36 Nussbaum, Martha (1995). Känslans skärpa tankens inlevelse 
37 Kant, Immanuel (1952) The critique of judgement 
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som då förmodligen påverkat både teoriskrivningen och empirin. Jag ska försöka 
ge en glimt av hur man kanske tänkte på den tiden. För att här ge både någon 
allmänt och som samtidigt innefattar ämnet har jag kort, överskådligt utan 
filosofisk ambition tittat på själsbegreppet. För att både förstå hur man såg själen 
kring förra sekelskiftet och vad som annars fanns runt om Simmels och Tönnies 
teorier har jag gjort följande resonemang. 
 
Jag vill först kort nämna det själsbegrepp som härrör sig från Descartes. 
Människan är uppdelad i kropp och själ. Kroppen tillhör den yttre världen, som 
befinner sig på en viss plats, på gemensamma fält och kan iakttas av andra. Vad 
som rör sig i själen tillhör den inre världen och är något bara den enskilde klart 
kan uppfatta. Det kan beskrivas som ett avskilt fält. 38 Denna version har senare 
utvecklats. Jag ska inte ge mig in på det djupa vatten det innebär att referera 
kritiken och utvecklingen. Vad jag tror mig förstått och som kan nämnas är att 
man senare utvecklat att det finns mer än att fråga sig vad en människa är. Hur till 
exempel agerar en människa och varför gör hon så? För Simmel fanns det många 
samtida processer som säkerligen påverkade det han kom fram till. 
Kulturvetenskaperna skulle hävda sig gentemot de mer sanningssökande 
naturvetenskaperna och den närliggande psykologin hade en viss makt angående 
förklaringar av de själsliga processerna39. Kanske var det en flirt med psykologin, 
att kalla kallelse för en psykisk process. Simmel ser kallelse som en psykisk 
process likt vilja, plikt och hopp. Han säger att det är först när dessa saker 
realiseras som personligheten uppnår sin verkliga form40. Hur utvecklas en själ? 
Simmel skriver om att vara kultiverad, vilket inte innebär ett förfinat 
umgängessätt utan snarare det motsatta i meningen att det innebär något mer 
genuint. Kultiverad blir man då man genom att med hela sitt jag i sitt inre har tagit 
till sig något utifrån. Konst och moral, vetenskap och medvetet tillverkande, 
religion och rätt, teknik och samhälleliga normer är anhalter (”andens objektiva 
alster”) utanför individen som måste passeras i den inre resan till att bli 
kultiverad.41 Kanske var det Simmels både styrka och svaghet att vara 
tvärvetenskaplig bevandrad. Han kunde dra synteser mellan vetenskaperna och 
dra fördelar av det. De olika vetenskaperna blev som olika perspektiv på samma 
ämnen42, samtidigt som Simmel som vetenskapsman aldrig blev riktigt hemma 
någonstans. 
 
Om man ser det själsliga i Simmels och Tönnies teorier så behöver man inte 
längre tala om det avskilda fältet utan snarare ett mer eller mindre begränsat 
tillträde. Simmel beskriver det som att det finns en slöja mellan varje människa 
och att en människa aldrig klart kan se en annan människa43. Tönnies44 utvecklar 
sig kanske mer på denna punkt. Han beskriver möten av själar i osynliga platser. 
Han menar att olika själar kan gemensamt skapa en alldeles speciell förståelse. 
Bara de som varit med om samma saker, som delar olika insikter, kunskaper eller 
annat kan på ett mer ingående sätt förstå varandra. Det kan vara så att i ett 

                                                 
           38 Marc-Wogau, Konrad (1998). Filosofin genom tiderna (1900-talet, s. 219 

39Simmel, Georg, 1981, Hur är samhället möjligt? 
40 Simmel, Georg, 1981, Hur är samhället möjligt?, s. 169. 
41 Simmel, Georg, 1981, Hur är samhället möjligt? s. 170 
42 Simmel, Georg, 1981, Hur är samhället möjligt? s. 8. 
43 Simmel, Georg, 1981, Hur är samhället möjligt?  

          44 Tönnies, edited by Harris Jose (2001) Community and civil society 
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arbetsliv med samma kall och/eller delar liknande uppgifter också delar en osynlig 
plats, detta liknande så som människor som delat olika dramatiska upplevelser. 
Man kan säga att man kvalificerar sig till en osynlig plats om man på något sätt 
kan visa att man har gjort samma kortare eller längre introspektiva resa. Men vad 
är det då som händer på en osynlig plats, eller vad är det som försöker göra 
slöjorna tunnare? 
 
Själen kan ses som tänkandet, minnet, fantasin, kunskapen och vansinnet. Sedan 
har olika själar olika förmågor till kunskap, förnuft, upplysning, oro och ångest. I 
själen fås intryck genom bland annat sinnena som skapar idéer som i sin tur i en 
slags matchning med verkligheten leder till kunskap. De som tänker liknande, har 
gemensamma minnen, inspirerar varandras fantasi, har liknande kunskaper och 
har delat olika vansinnen – de kan blicka genom varandras slöjor. 
 
Att utveckla en kallelse handlar inte enbart om en introspektiv resa, utan kräver 
också hjälp av någon att se sig själv utifrån. Descartes ”jag tänker alltså finns jag”, 
skulle kunna tolkas som att då man på något sätt får inblick i hur man själv tänker 
kan man således få hjälp med att se sig själv. Och så som Simmel skriver att i 
olika möten med andra kan man lättare se sig själv. 
 
Kallelse eller kall är inget som i vår tid ingår i gemene mans vardagstänkande. Det 
lär som tidigare nämnts ha varit kring 1920 som kallelse som begrepp och 
internaliserat fenomen började avklinga.45 På 1920-talet var kulturfilosofin en 
tongivande disciplin. Religionen hade inte längre samma genomslagskraft, vilket 
gjorde det möjligt för andra sätt att få gehör angående sina sätt att förklara och 
styra samhällsfenomen. Samhällsforskningen i sig var relativt ny. Samtidigt har 
teorier om kropp och själ och relationen mellan det individuella och det 
universella varit saker som engagerat filosofer i alla år. Men man kan säga att 
kring 1900, så hade sociologin slagit igenom. Det förekom i olika tider och 
samtida en del olika uppfattningar om vad psykologi var. Psykologi kan ses som 
allt mellan läran om själslivet till de mer naturvetenskapliga förklaringarna till 
mentala processer. En del av kritiken till den vid förra sekelskiftet något mer 
etablerade men ändå relativt sett nyupptäckta disciplin psykologin, kom från den 
framväxande sociologin. Det är här som bland andra Simmel och Tönnies 
kommer in. Människan var inget i sig allena utan var något i sina relationer och 
utbyten med andra människor. Simmel lägger sig någonstans mitt emellan 
psykologin och sociologin. Varje människa är unik, samtidigt som en människa 
aldrig kan upptäcka sin unicitet eller upptäcka den samma utan interaktion med 
andra människor. I denna tid pågick också en konflikt mellan filosofin och 
psykologin, där det kan tyckas som om psykologin försökte ta filosofins plats. 
Psykologin hade skapat två grenar där den ena var mer filosofisk och humanistisk, 
medan den andra var mer experimentell och naturvetenskaplig46 och försökte ta 
över filosofins roll. Kring 1920 löstes detta genom att psyklogin blev en egen 
etablerad disciplin.  Alla dessa nämnda discipliner med teologi i tillägg har själen 
som en gemensam nämnare där det finns olika uppfattningar om själens existens, 
form, sätt att agera och interagera. 
 

                                                 
           45 Andersson, Åsa (2002). Ett högt och ädelt kall 
           46 Marc-Wogau, Konrad (1992). Filosofin genom tiderna, s 215 
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Det finns en uppsjö litteratur som är mer recept på hur vi ska vårda vårt själsliv. 
Jag har ögnat en del av denna litteratur. Många av dessa skulle kunna ses som 
berättelser om förklädda eller snarare uppklädda kallelser, men där man ger 
färdiga recept på hur man ska göra. Vad jag i vår tid kan bidra med är möjligtvis 
att genom en form/modell mer öppen för egen reflektion också transformera 
kallelsen till det vanliga livet i vår tid utan att nämnvärt döpa om fenomenet. 
 
 
Hur mycket har jag lyckats realisera bilden? 
Varför gjorde jag inte intervjuer på Vårdcentralen? Det måste onekligen vara 
intressant att få veta vad folk gömmer inom sig angående sin egen kallelse. Ja, det 
skulle vara mycket intressant, medan det är först nu efter avslutat arbete som jag 
själv känner mig mogen att intervjua i ämnet. Ämnet är inte egentligen fjärran 
från vår vardag, men att se kallelse som en modell för den egna idén till arbetet är 
något som kräver en hel del kunskap av den som intervjuar. Så det blir mitt nästa 
steg – att intervjua.  
 
Vad är det jag missat förutom att intervjua? Jag kunde ha gjort mycket annat av 
min ”Händelsernas centrum”. Kanske ett annat perspektiv hade kunnat se andra 
intressanta saker. Kanske finns det någon efterföljare till kallelse jag missat och 
som matchar. Jag skulle ha kunnat mer medvetet leta efter efterföljare. Kall 
kanske bara bytt namn och där efterföljarna kanske i mitt arbete har lekt 
kurragömma med mig. Jag skulle ha kunnat leva i kloster en period eller delat en 
prästs vardag och fått en större inlevelse i vad ett religiöst kall kan vara. Allt det 
jag hittade i den religiösa sfären gav ganska snart en stark konsensus. Om jag hade 
haft mer tålamod kanske jag hade hittat nya saker. Jag kanske hade hittat mer om 
jag hade letat på andra ställen. Jag skulle ha kunnat använda fler teorier – till 
exempel börjat i ”Empire of meaning” av  Dosse, François. 
 
Vad händer då man blir mer kunnig på ett område? Är kunskap bara av godo? Vad 
händer då man omedvetet börjar ställa (kallelse-) diagnoser på nära och kära och 
folk man träffar? Denna resa har varit mycket spännande, men vill man egentligen 
veta allt? Att få kunskap på området djupare engagemang kan ha sina nackdelar. I 
ett djupare engagemang ligger både djupa känslor och mystik, där både känslan 
och mystiken kan vara drivkraften till engagemanget. Om man dissekerar sönder 
det djupa engagemangets beståndsdelar finns det risk att både mystiken och 
kanske därmed också drivkraften faller. Men det behöver inte vara så. Kanske är 
det så att ett fördjupat engagemang föder ny drivkraft. Oavsett så är det för att 
kunna hjälpa andra nödvändigt att ha en slags grundläggande fördjupad insikt i det 
djupa engagemangets arkeologi, verkan och betydelse.  
Samtidigt har det varit en spännande resa. Jag har försökt ge bilden av kallelse 
genom min teori. Men har, för att använda Simmels ord, inte ännu realiserat 
bilden. Förmodligen är det först då jag går ut och frågar människor, som teorin 
verkligt prövas. Säg att det jag kommit fram till är en grundmall för vidare arbete. 
Jag har studerat det forum en kallelse kan verka i. Jag har skissat på en 
kallelseteori, antagit att de på Vårdcentralen har potentiella kallelser och försökt 
se vad som kan hända då kallelser generellt sett möter den miljö jag studerat 
(under antagande att miljön representativ för sjukvård).  
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Nästa resa blir att mera direkt fråga människor om deras kallelseupplevelser, där 
jag med viss insikt kan bena upp kallelsen, ge realiserade bilder och exempel på 
vad man önskar realisera, visa på omedvetenheten om både bilder och 
realiseranden eller vad svaren kan bli och då få förmedlade upplevelser av 
realiserade kallelser.  
 
Men förmodligen kan man aldrig få veta något om något såsom kallelse om man 
inte skaffar kunskapen genom egen erfarenhet.47 Men där det handlar om att vara 
professionell och hålla isär känslor och känslor.48 Det är något jag tränat på och 
åtminstone blivit en smula bättre på den konsten. Man kan säga att det blir ungefär 
som att före detta alkoholister, narkomaner, kriminella, våldsoffer, etc., vilka 
hjälper andra i samma situation. När man själv upplevt något, så vet man hur det 
kan vara, samtidigt som man definitivt inte bör se sig själv som expert utan bör 
vara lyhörd för den som det gäller.  
 
Hur vet jag att det här är något någon vill läsa? Då jag själv är en ganska vanlig 
människa och tycker att det här är intressant, så antar jag att flera tycker så. 
Rimligtvis bör texten bearbetas för att nå fler läsare. 
 
 
Besöken på Vårdcentralen och ”verktygen” 
 
Tjechov beskriver kort hur man genom skådespel kan visa en verklighet. 
Primärvården är relativt fri från dramatik och glamour samtidigt som det vanliga 
och vardagliga ger en beskrivning av vad som är viktigt i en studie: 
 

Påfallande i alla skådespelen är frånvaron av dramatiska händelser. Tjechov har själv  
förklarat vad han ville ge: 

 ”Låt allt på scenen vara just så komplicerat och samtidigt så enkelt som det är i livet.  
 Folk äter middag, helt enkelt äter middag, och samtidigt går deras lycka i fullbordan eller  
 bryts deras liv sönder”. 
 (Inga Söderblom&Sven-Gustaf Edqvist, 1992, Litteraturhistoria, om Anton Tjechov  
 [1860-1904], s. 321.) 

 
Det handlar om att försöka återge verkligheten, utan att förändra den verkliga 
intrigen. Hur kan intrigen i ett vardagligt och vanligt forum på Vårdcentralen 
förstås?  
 
Det fanns ingen detaljplanering på vad som skulle ingå i studien. Istället för att 
eliminera det som i traditionell vetenskap kallas ”bias”, så kan det ses som något 
man inte kan vara utan – det ingår i den verklighet man studerar49. Det skulle 
snarare ha varit onaturligt att ta bort vad som naturligt fanns runt det jag 
fokuserade på. Det handlade om att använda sina personliga känslor och att 
anteckna allt hur oväsentligt det än i stunden kunde verka. 
 
Ibland bestäms det mer detaljerat vad som ska ingå i en studie. Det som inte anses 
ingå anses kunna snedvrida studien. Men istället för att försöka eliminera ”bias” 
så är det istället fruktbart att se det som något vi inte kan vara utan. ”Bias” finns 

                                                 
           47 Nussbaum, Martha (1995) Känslans skärpa tankens inlevelse 
           48 Martinsen, Kari (2000) Öyet og kallet 
           49 Wollcott, Harry F. (1995) The Art of Fieldwork 
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där oftast som en naturlig del av tillvaron. Det skulle snarare vara onaturligt att ta 
bort vad som naturligt finns runt det som skall fokuseras på. Det är inte relevant 
att vara neutral. Det skulle innebära en studie utan personliga känslor, utan 
intresse för dem som studeras och utan att i intresset för dem som studeras finna 
inspiration och energi.50 Jag har fokuserat på forskningsfrågan, mer än att försöka 
hålla någon metod. 
 
 
Själen kan inte studeras i ett laboratorium51 
”Hur är det på riktigt”? Att bara använda det redan tänkta som perspektiv i en 
studie kan inte ge mer än att göra något mer begripligt inom ramen för just det 
redan tänkta. Att även använda ett ”register av känslor”, ett inkännande, berikar 
resultatet med hjälp av erfarenheter.52  Min studie är etnografiinspirerad. Det talas 
om etnografiska berättelser som realistiska. Det realistiska kan ses som att 
detaljrikedom och många röster (i varje scen) ger en rik bild av den så kallade 
verkligheten.53 Observationer gav möjlighet till att vara mer förutsättningslös och 
att se saker som jag annars inte skulle kunna ens ha anat mig till. Ibland var det 
enskilda individer som observerades och ibland grupper. Etnografiska studier ger 
en stor öppenhet, men fokuserar på den scen som bjuds då forskaren besöker 
fältet. Då jag till exempel observerade på ett möte i personalrummet, så kan jag 
förstås ha missat väsentliga saker i andra rum. Antropologer som lever under en 
längre tid med till exempel ett främmande folkslags, kan komma närmare deras 
verklighet än någon som jag som i jämförelse mer gjort korta nedslag i en 
verksamhet. Om jag varit ett år på Vårdcentralen och återupprepat observerat de 
olika ”scenerna”, så hade jag fått en ”tätare54” bild. Kanske den mindre 
dramatiska miljön också lurade mig på så vis att det ganska snart inföll en slags 
mättnadskänsla. Hade jag kanske haft lite mer tålamod och gett studien mer tid, så 
hade jag kanske fått uppleva något mera som var relevant för undersökningen. 
Men att vara kvar i en studiemiljö för länge är förmodligen inte heller bra; att själv 
bli en av dem man studerar försvårar ett kritiskt förhållningssätt. 
 
Att nå kunskap genom att medverka i handlingar säger inte allt om hur det kan 
vara på riktigt. De som ingår i studiens fokus har oftast det som forskaren vill 
veta. Däremot är de som är ”insiders” mer eller mindre medvetna om sin kunskap. 
De är också mer eller mindre bra på att delge sina kunskaper. Här är det 
forskarens uppgift att på ett bra sätt både fånga och förmedla både medveten som 
omedveten kunskap.55 När vi till exempel besökte de äldre i hemvården, var det 
jag som kände hur jag trodde att de äldre och personalen upplevde bland annat de 
korta mötena. Då de äldre fanns i något som kunde ses som skuggor56 av sina hem 

                                                 
50 Inspirerad av  Wollcott, Harry F. (1995) The Art of Fieldwork 
51 Nilsson, Ingemar (1978) Själen i laboratoriet 
52 Egna tolkningar utifrån Eneroth, Bo (2000) Hur är det på riktigt ? 
53 Jfr. Porsander, Lena (2000), Titt-skåp för alla 
54 Verstehen: att förstå tillika tolka genom att utläsa innebörder. 
55 Egna tolkningar utifrån Eneroth, Bo, 2000, Hur är det på riktigt. 

           56 Det är svårt att återge, men alla kanske någon gång besökt en gammal människa som vårdat sitt hem på 
               äldres vis. Man kan se på strukturen det som den som bor där tycker är viktigt. Att visa upp ett   
               välvårdat hem ingick i stoltheten. När så den gamla inte längre kan vårda sitt eget hem, så blir det som  
               ett heldraget spindelnät är draget över hela lägenheten. Sjukvården och hemvården har lagt beslag på 
               olika delar av lägenheten, ibland plöjt undan den gamlas (-es) saker och du som åskådare kan svära på  
               att den som bor där aldrig i sitt sinnes fulla liv skulle ens ha släppt in en enda människa i lägenhetens  
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och bad oss om mer tid och personalen inte ens hade tid att ta av sig sina jackor, 
såg jag det som ett exempel på en miljö där kallelserna blir prövade.  Det som 
visas av Vårdcentralen i denna text är egentligen likt en teaterpjäs. Hur det forum 
som en eventuell kallelse kan verka i på Vårdcentralen uppfattas, beror på vilka 
scener jag visar, hur jag framställer dem och hur du som läsare tolkar min text. 
Valet av scener kan ses som ett subjektivt urval med viss bekvämlighet, men 
förhoppningsvis också representativt. Jag har gjort ett visst medvetet övergripande 
urval, men i urvalet använt i huvudsak de formella scener som fanns då jag var 
där. Målet var att försöka delta i alla olika typer av verksamheter och att följa alla 
personalkategorier. Jag har i ”Händelsernas centrum” försökt att återge scenerna 
så detaljerade som möjligt.  
 
Hur kunde jag mer vetenskapligt säga att kallelsen skulle kunna bli prövad i till 
exempel hemvården? ”Kunskap är beroende av och härledd ur förnimmelserna” 57. 
Aristoteles sa att det emotiva och det kognitiva informerar varandra58. Lögstrups 
skriver att ”…utan känsla, ingen förståelse. 59”All förståelse och tänkande får 
vägledning av känslan. Förmåga hos en människa att knyta samman olika sätt att 
nå kunskap kan ses som det sjätte sinnet. Människan har förmågan att på olika sätt 
skapa förståelse genom att på olika sätt känna sig in och på så sätt få ett grepp om 
en verklighet. På samma sätt var det känslorna som slog larm då något kändes bra 
eller inte. Det fanns ingen vanvård i till exempel hemvården, men det fanns en 
stor ensamhet bland de gamla. Det står inte i personalens jurisdiktioner att de ska 
ge sällskap till de äldre, medan gränsen mellan vård och medmänsklighet är fin 
om än att det finns en tydlig gräns. Medmänskligheten hamnar i en gråzon. 
Rimligtvis är det allt tillsammans: det förväntade, det sagda, det upplevda, det 
anade, det outrättade och annat som ingår i en sjukvårdsanställds utveckling av 
den egna kallelsen.  
 
Upplevelser kan förändra ”tron”. I Martha Nussbaums60 teori finns inget ”och” 
mellan tanken och känslan. I tanken finns lite av känslan och i känslan finns lite 
av tanken. ”Tron” och ”passionerna” informerar varandra, som Aristoteles kanske 
skulle ha sagt. Om man upplever negativa saker i samband med sina gärningar, 
läggs även detta i den egna erfarenhetsbanken och upprepas det onda kanske 
också de egna teorierna om verkligheten omformas och till slut inte stämmer 
överens med den egna uppfattning om hur det borde vara. Kanske kommer till slut 
den egna kallelsen i konflikt med verkligheten. Ja, på samma sätt som idealbilden 
av en själv och vad man i verkligheten får lov att vara enligt Freud61 kan vara en 
orsak till depression, så händer också något där det finns önskan om att uppfylla 
kallelsen och det inte är möjligt, till exempel utbrändhet. Kanske är utbrändhet en 
modern form av depression kopplad till arbetet i en tid där de flesta arbetar och en 
skevhet mellan vår egen uppfattning om det egna bidraget i förhållande till vad vi 
faktiskt uträttar. 
 

                                                                                                                                                         
               nuvarande tillstånd. Att i en rörig lägenhet be om besök blir här som att blotta sig i dubbel bemärkelse.             

57 Russel, Bertrand (1945) Västerlandets filosofi 
58 Nussbaum, Martha, (1995) Känslans skärpa tankens inlevelse, s. 17. 

         59 Lögstrup, Knud Ejler (1976). Det etiska kravet,  s. 93. 
60 Nussbaum, Martha (1995) Känslans skärpa tankens inlevelse 

           61 Freud 
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När jag startade mina studier hade jag en viss förförståelse för vad en Vårdcentral 
kunde vara och mitt känsloläge kan sägas ha varit påverkat av förförståelsen. Då 
de egna erfarenheterna blev större, så ändrades också känslorna. Nussbaum 
skriver om intuition. Intuitionen är också beroende på känsloläget. Olika miljöer 
inbjuder till intuition på olika sätt. På en Vårdcentral uppmuntras varken fantasier 
eller dramatiska ådror. Låt säga att intuition generellt sett beror på vad som 
studeras och att intuitionen också av andra skäl kan likna fantasier, vara svår att 
uppnå, vara konspirativ, nästan kunna bli paranoid, vara överdrivet 
rosenskimrande, vara överdrivet pessimistisk, etc. Saker som skapar olika 
personliga passioner skapar en annan typ av intuition än vad som kan ske till 
exempel hos en observatör på en vårdcentral. Det svåra i ett kvalitativt 
forskningsarbete är att vara professionell, använda sin förmåga att känna utan att 
blanda in sitt privatliv62. Men jag tror att vill man utnyttja sina intuitiva talanger, 
så är det omöjligt att hålla privatlivet utanför på så sätt att låta det löpa parallellt 
och endast vara som en slags referensram. Men är man medveten om var gränsen 
går, så kan man dra stora fördelar av inkännandet utan att bli för subjektiv. 
 
De intervjuer63 jag gjorde bland Guds tjänare gjorde jag ganska tidigt i mina 
studier. Där intervjuade jag bland annat en nunna. Hon berättade om vikten av att 
kunna ”tömma” sig inför en ny uppgift. I nunnans fall var det att förbereda sig för 
en ny dag och nya uppgifter. I mitt fall har det också handlat om då jag pendlat 
mellan engagemangen. På något sätt är det viktigt att utverka någon egen metod, 
som gör det möjligt att bearbeta och sen kunna lägga annat åt sidan och i 
möjligaste mån endast fokusera på det som gäller just i sanningens ögonblick. På 
något sätt är det viktigt att åtminstone vara medveten om att något annat kan 
påverka och i möjligaste mån fokusera på det som gäller för ögonblicket. Det är 
inte lätt, då engagemangen ibland också sammanfaller i tiden. Men på något sätt 
så bara det att vara medveten om att varje engagemang är specifikt och därmed 
kräver en alldeles speciell blick hjälper i studierna. 
 
Det socialkonstruktivistiska utgår från det som ”människor ´vet´ är verkligt i 
vardagslivet, d v s kunskap i betydelsen sunt förnuft, sådant ´folk i allmänhet´ tar 
för givet och håller för sant”. Sunt förnuft kan vara ett ”vardagligt och praktiskt 
sätt att tänka, oförvillat av teorier64”.  
Min ökade förståelse för vad det handlade om ökade förhoppningsvis min 
kunskap. Åtminstone tog en helt ny Vårdcentral än den jag föreställde mig innan 
så småningom skepnad. Den Vårdcentral som var där var ”ett objektivt faktum”, 
medan de handlingar som gjorde det hela levande var ”uttryck för subjektiva 
meningar”. Så skulle man väldigt teoretiskt kunna uttrycka det. Med hjälp av 
teorierna har jag i alla fall försökt att ge scenarierna mening. Det som verkade 
vara vardagslivet för ”infödingarna” har jag lyft fram, döpt om och presenterat 
utifrån klassificeringar som kommer från mina teorier. 65 Ja, samtidigt som jag inte 
visar allt. 
 

                                                 
62 Martinsen, Kari (2000). Öyet og kallet 
63 Egna intervjuer 
64 Berger, Berger and Luckman, Thomas (1966) The social construction of reality 
65 Inspirerad av, Johansson, Thomas&Miegel  (1996) Fredrik, Kultursociologi, s. 98 
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Bernard skriver om att ”learning the organisations ropes” kan vara att lära sig vem 
som är vem, vad som är vad och varför något är som det är66. Att studera 
Vårdcentralen blev också som att gå baklänges i processen. Hur gjorde de för att 
nå målet? Hur tog de som arbetade där del av gemenskapen? Hur såg 
gemenskapen ut? Hur hade den skapats? Ett fältarbete erbjuder den närhet som är 
väsentlig för att ta del av gemensamma föreställningar. Jag kunde inte bli en 
”insider”, men blev förmodligen mer hemtam och införstådd med organisationens 
vardag än den forskare som likt en ”outsider” i sin närhetsgrad endast möter 
organisationens medlemmar i intervjuer67.  Observation som verktyg är lånad från 
etnografin, eller det kan snarast sägas att det fältarbete som görs i till exempel 
företagsekonomi är etnografiinspirerat. Barbara Czarniawska kallar för 
”ergonografi”, vilket betyder helt enkelt att skriva etnografi i 
arbetsorganisationer68.  
 
 
Äventyraren 
Min närvaro som forskare på Vårdcentralen var med tanke på den sammanlagt 
relativt sett korta tiden inte i riskzonen för att bli förblindad och kanske inte ens en 
ergonografi. Närvaron kan snarare beskrivas likt det som Simmel benämner 
”Äventyret”. I ”The Adventure” 69 talar Simmel om äventyret som något som 
finns i livet samtidigt som det är något utanför det vi dagligen förväntar oss och 
gör. På samma sätt skulle jag vilja säga att en forskare kan beskrivas i sin 
studiemiljö. Forskaren kliver in i ett liv, men hur nära forskaren än vill och har 
möjlighet att komma så kan verkligheten inte upplevas i sin helhet. Hur nära vi än 
lyckas komma och hur bra vi än lyckas förmedla resultaten, så är forskningen 
alltid en slags konstruktion och en slags tillfällighet och något utöver vardagen i 
det liv som studeras. Det fanns sällan tid att ställa frågor på Vårdcentralen. Till en 
början kändes mina frågor som att våldföra sig på verkligheten, medan det med 
tiden öppnades fler möjligheter till att ställa frågor. Forskningsprocessen passerar 
likt äventyret genom verkligheten och äventyraren/forskaren visar sedan upp sin 
uppfattning om en verklighet. Det är inte samma verklighet som kommer ut i 
andra änden, utan snarare en äventyrlig (äventyrlig i den meningen att den kan 
vara mer händelserik än vad de som är ”insiders” upplever densamma) bild av 
verkligheten. I praktiken är det en vetenskapligt ordnad text som skall ge en 
upplevelse av det som studerats. 70Förmodligen var det Tjechovs hemliga 
begåvning att ha tålamod, att i sina studier verkligt uppleva varenda detalj och att 
dessutom kunna delge det som studerats på ett underhållande sätt. Studien av 
Vårdcentralen är mer äventyrlig i den meningen att fler vardagliga detaljer 
förmodligen fanns att finna. 
 
 
 
 

                                                 
66 Eriksson, Ulla (2000) Det manngranna sällskapet 
67 Jfr. Salzer, Miriam (1994) Identity Across Borders, s. 42 
68 Porsander, Lena (2000) Titt-skåp för alla, s. 57 
69 Edited by Frisby, David&Featherstone, 2000, Simmel on Culture, s. 221-232. 
70 Jfr. Hannerz, U., 1983, Över gränser och Garsten, Christina i Gustavsson, Bengt, 2003, 
Kunskapande metoder 
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Så kan det bli – hur borde det vara? 
Att jag i den katolska kyrkan endast valde intervjuer handlade mer om tidsskäl. 
Kanske hade observationer och en mer deltagande form även här gett mig mera. I 
mina intervjuer med präster och en nunna, tyckte jag från början att jag inte fick 
något som gav mig tillräcklig vetskap. Efter ett tag förstod jag att det också 
handlade om konsensus och att budskapets struktur var enklare än jag trodde. 
Åtminstone verkade det så. Att med text förklara beståndsdelarna i begreppet 
kallelse är inte så omfattande. Däremot har den absolut stora och svårigheten varit 
att förstå och förmedla upplevelsen.  
 
Det närmaste jag har kommit i min egen förståelse är den nunna jag intervjuade. 
Hon svarade att upplevelsen ”hördes i hjärtat” och hade jag kunnat måla av (eller 
fotograferat) hennes ansiktsuttryck i den stund hon sade detta så hade jag på så 
sätt kunnat förmedla en upplevelse av kallelse. Litteraturen gav också enkla 
beskrivningar och positioner av begreppet. Jag förstod så småningom att det jag 
själv tänkte och kände kunde vara väsentligt i mitt sökande efter upplevelsen av 
kallelse. Men hur mycket kunde jag använda mig själv och fortfarande vara 
vetenskaplig? Det är mitt största problem. Jag har många gånger önskat att jag 
istället valde att göra studier om till exempel svampar och lavar. Tänk att få 
använda måttband, mikroskåp, fotografera färgväxlingar och annat mer påtagligt! 
Vad vet jag om kallelsens omfång, dess beståndsdelar och uttryck? Det är mitt 
förhållningssätt till omvärlden och samtidigt mig själv som blir likt mikroskåpets 
kvalitet på linsen, måttbandets exakthet, eller kamerans skärpa. Ja, det är i alla fall 
vad som till stor del bjuds i detta arbete.  
 
Simmel71 säger att ingen människa helt kan förstå en annan människa. Genom att 
själv uppleva och därigenom försöka förstå (introspektion72), har jag försökt att se 
genom olika individers slöjor.  
 
Men hur subjektiv får man vara? Mina egna erfarenheter, känslor och tankar har 
nog mera varit som en slags spårhund som försökt finna riktning i sökandet, 
medan mina källor gett vad som ges i texten.  
 
Den kallelseteori som speglas i texten kanske är lite för ”rosenröd”. Kanske finns 
det saker med ett kallelseperspektiv, som till och med kan vara negativt för 
individen. Det är inte alls säkert att alla upplever det befriande att få visa sin 
personlighet i ett sökande efter kallelsen. Alla kanske inte alls känner det som att 
”få komma hem”, då den egna personligheten beaktas. En utveckling av en 
kallelse skapar rimligtvis kriser inom individen. Kris är utveckling heter det då 
resultatet blir bra, men kanske klarar inte alla dessa kriser och hade mått bättre 
utan ett kallelseperspektiv. Studien tar inte så mycket hänsyn till det sistnämnda. 
Och inte minst har alla inte praktisk möjlighet att utveckla sig själv. Men det kan 
också vara så att den ”rosenröda” aspekten har en poäng. Kallelse kan ses som en 
strävan. 
 
 
 

                                                 
71 Simmel Georg (1981) Hur är samhället möjligt? 
72 Jfr. Maria Frostling-Hemmingsson i, Gustavsson, Bengt (2003) Kunskapande metoder 
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Vad/vem är det jag bollar med egentligen? 
Simmels teorier bygger på att interaktionen mellan individen och samhället är 
nödvändig för en utveckling av både kallelsen och samhället. Det finns inget som 
säger att det är det mest riktiga, men det är ett valt perspektiv. Har många gånger 
önskat att Simmel hade varit lite mer ”tät” i sina beskrivningar av denna teori. 
Simmel73 ser bland annat interaktionen i utbyten av mänskliga relationer och 
ekonomiska utbyten. Tönnies teori om ”Gemeinschaft och Gesellschaft” är i just 
detta sammanhang i min mening ”tätare”och handlar om ordnande av relationer ur 
två perspektiv. Gemeinschafts kan sägas vara ordnande av och likna utbyten av 
mänskliga relationer och Gesellschaft om ordnanden av ekonomiska utbyten. 
Chester Barnard74 har i en senare teori utvecklat något liknande som Tönnies och 
som han benämner informella och formella organisationer. De informella 
organisationerna skapar sig själva, medan de formella är medvetet ordnade av 
någon. Asplund var mer säkert inspirerad av Tönnies. Han gör en analys av 
Tönnies dikotomi. Han skriver bland annat vad som i min tolkning är att det inte 
är självklart att Gemeinschafts å ena sidan är lyckliga ordningar likt lantliga 
idyller där alla sympatiserar med alla eller att Gesellschafts å andra sidan i sin 
helhet handlar om anonyma, kalkylerande, beräknande egoistiska handlingar.75 
Det kan felaktigt uppfattas så. På samma sätt skulle jag vilja se Simmels 
utbytesteori. Det är inte självklart att perspektivet utbyten av mänskliga relationer 
är utan konflikter, inslag av egoism eller annat. Det är heller inte omöjligt att den 
ekonomiserande människan som gör uppoffringar också samtidigt kan tänka sig 
utbyten av karaktären värdeökning eller gör sina utbyten utifrån ett så kallat 
moraliskt perspektiv. Simmels två utbyten är på ett liknande sätt som 
”Gemeinschaft och Gesellschaft” inte placerade i två vattentäta skott. Jag skulle 
vilja säga att det ekonomiska perspektivet och det mer oordnade vanliga livet inte 
heller finns separerade, utan mer finns som Nussbaum76 säger om tanken och 
känslan, att de finns sammanflätade. Nussbaum pekar också på att vissa saker är 
mycket beroende på själva ordnandet. Det blir något helt annat om saker och ting 
får utvecklas utifrån egna förutsättningar, till skillnad då vi mera styr processen.  
 
Oberoende om det handlar om miljöer som är av mer ordnad karaktär eller om det 
handlar om mer vänskapsliknande forum, så är det ur ett kallelseperspektiv 
möjligheten att utveckla sig inifrån sig själv som är det viktiga. Det handlar om att 
bli sedd, vilket faktiskt mer handlar om de människor som deltar. Till exempel 
Ingemar Bergman lär ha haft en stor förmåga att hjälpa sina adepter att finna sina 
egna talanger. Hans strävan var förstås att också göra bra produktioner. Det blir 
lite som att vinna utan att någon förlorar. Metoden gav fler utfall. Så var man 
finner sin kallelse kan ur ett sociologiskt perspektiv handla om vem man specifikt 
möter i livet. Miljön spelar en roll, men hur själva interaktionen sker är viktigare.  
 
 
  
 
 

                                                 
73 Simmel, Georg (1981) Hur är sahället möjligt? 
74 Barnard, Chester (1938) The Functions of the Executive 
75 Asplund, Johan (1991) Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft 
76 Nussbaum Martha (1995) Känslans skärpa tankens inlevelse 
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Frågeställningen 
Är metoden pragmatisk utifrån frågeställningen? Ja, eftersom undersökningen 
blev vad man kan säga explorativ, så borde svaret bli ja. Det finns inte så mycken 
tidigare forskning att finna. Först efter att jag gjort denna studie med slutsatser 
och en utvecklad kallelseteori, så kan jag göra djupintervjuer. Nästa steg i en 
teoriutveckling skulle kunna vara en fallstudie med djupintervjuer. 
 
Valet av problemställning handlar om att studien inte ger sig in på att försöka 
förstå individens kallelse, utan är mera explorativ och vill förstå sammanhang 
kring kallelse. Frågeställningen vill ha svar som kan ge en grund till djupare 
studier angående kallelse. 
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HÄNDELSERNAS CENTRUM 
Vad var det jag upplevde då jag besökte Vårdcentralen? 
Entrén 
Entrén in till själva Vårdcentralen bestod en lång öde korridoren, men där det 
fanns flera korsande korridorer. I de korsande korridorerna var det en viss rörelse. 
All personal hade ett eget rum markerat med någon typ av namnskylt och ibland 
ett foto. På typen av namnskylt gick det att se vilken vårdcentral som var och en 
hade tillhört innan sammanslagningen. Händelsernas olika centrum tycktes finnas 
innanför alla stängda dörrar. Dessa dörrar öppnades ibland för att släppa ut en 
patient eller för att släppa in nästa. Personalen vandrade också mellan rummen. 
Dörrarna stängdes så gott som alltid omgående. Det luktade aldrig eter eller annan 
sjukhusdoft. Om det fanns dofter, så var det mest av olika plastmaterial.  Inget 
hördes genom de stängda dörrarna.  
 
 
Hur får någon inträde i händelsernas centrum? 
Hur påbörjas ett patientbesök på Vårdcentralen? Ibland är en tid avtalad per 
telefon. Denna tid kan i vissa fall bokas via ”Mottagningen”, eller alltid direkt hos 
läkare respektive sjuksköterska. Patienten passerar in genom den långa, kala, 
ljusgula och fönsterlösa korridoren. Patienten söker efter Mottagningen, 
Vårdcentralens reception. Mottagningen hade en receptionsdisk, vilken avdelade 
rummet. På ena sidan satt det patienter och väntade och på andra sidan fanns 
mottagningssköterskorna och annan personal som passerade förbi i ärenden till 
postfacken, på väg till personalrummet eller i annat ärende. Men här fanns inte 
samma utsmyckning som i en hotell- eller företagsreception och det var ingen som 
omedelbart och med ett ”serviceleende” kom de anländande till mötes. Det fanns 
en viss köordning. Alla utanför disken satt tålmodigt och väntade.  På en 
vårdcentral förväntas människor vänta mer tålmodigt än till exempel i en hotell-
lobby. 
 
 
Vad gör de två cheferna varje måndag förmiddag? 
Det var den första dagen som deltagande observatör. Överläkarens rum var 
uppskattningsvis 3x4 meter. Där fanns ett enkelt skrivbord med stol, bokhyllor, ett 
tvättställ och några extra stapelbara stolar. Statusen inom distriktsläkarkåren finns 
någon annan stans än i kontorslokalerna. Överläkaren och översjuksköterskan 
planerar alltid tillsammans inför veckans arbetsplatsmöte. De möttes med mer 
eller mindre behandlad information från sina respektive ansvarsområden. Det är 
två kvinnor i likadan klädsel bestående av en vit rock utanpå civila kläder. Jag fick 
en stapelbar stol och en plats vid tvättstället. Mina första anteckningar denna 
första dag blev mycket ofullständiga. Jag skriver en hel del i mitt block, men jag 
förstår inte helt och hållet vad jag skriver. Svårigheten låg inte i att förstå varje 
enskilt ord, utan att förstå sammanhangen. Antagligen är det så att vad de pratar 
om är så känt för dem båda att de inte behöver utveckla varje punkt för varandra. 
Mötet verkar mer handla om att avgöra vad som skall tas med, hur det skall 
presenteras och av vem. Det finns ingen egentlig tid att på detta förmöte förklara 
varje punkt för mig.  
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Vad gör alla tillsammans? 
Då det är dags för Arbetsplatsmötet (syfte; ”Dialog och kommunikation mellan 
alla på Vårdcentralen”) är det alla på Vårdcentralen som skall delta förutom en 
individ som är telefonvakt. Det måste finnas någon som kan ta emot telefonsamtal 
under tiden. Många kvinnor och några män i vita rockar har samlats i ett stort rum 
möblerat med ett enormt stort konferensbord och ett par soffgrupper. Alla går 
relativt tysta in och sätter sig och väntar. Precis som i andra sociala sammanhang 
är det några som målmedvetet styr stegen mot första raden och andra som snarare 
väljer, som i detta fall, soffgrupperna längst bak. Kanske hade alla sina bestämda 
platser.  Nästan alla platser är besatta denna dag av de cirka 30 anställda. Mötet 
börjar. Det är mestadels de två cheferna som talar växelvis. Jag blir likt 
nyanställda presenterad och får dessutom ett par minuter att berätta om mitt 
uppdrag. Jag har en overhead-bild med några punkter. Det känns spännande, men 
samtidigt känner jag mig lite obekväm. Vem är jag som skall göra vetenskap om 
dem som just nu lyssnar? Det var svårt att se vad de som lyssnade tyckte om idén. 
Men några enstaka frågor indikerade att idén kunde vara vettig. Vad jag ville 
studera från början var livskvalitet i arbetet. Det skulle dröja ett par månader 
innan jag kom in på det spår, som sedan blev min problemställning. Mötet 
handlade vidare om några olika nya blanketter och förändrade rutiner och om 
något som verkade vara extrauppdrag. Jag förstod senare att det handlade om 
Växtkraftsprojektet.77 En sköterska presenterade data från ett möte angående 
inkontinensskydd och berättade hur skydden skulle komma att administreras. 
Senare samma eftermiddag skulle det bli Öppet hus. 
 
 
Öppet Hus, något utöver vardagen 
På eftermiddagen var det Öppet hus. Vårdcentralen hade byggts om och 
ombyggnationen och sammanslagningen av de två vårdcentralerna skulle firas. I 
personalrummet dukades det upp en buffé. Gäster var en politikerrepresentant och 
chefen från sjukvårdsområdet. Det var flera formella tal, där de talande tackade 
personalen för att ha klarat ombyggnationen så bra. Blommor delades ut. Efter 
sammankomsten visade en av sekreterarna mig runt, gav mig nyckel och 
instruerade om praktiska detaljer såsom kaffebryggare, kaffekassa och annat.  
 
 
Platsen vid tvättstället är ledig 
Så var det åter dags att planera inför ett arbetsplatsmöte. De två cheferna planerar 
och jag hade intagit min plats vid tvättstället. Denna gång kände jag mig inte som 
en besökare hos ”indianstammen”, utan det stod mer klart för mig vad det 
handlade om. Hur skulle personalkatalogen hanteras? Några i personalen skall 
byta rum. Handledning är aktuell just nu på Vårdcentralen. Det är just nu inte helt 
kartlagt vad det gäller ansvarighetsfrågor om vem som gör vad. Info om läkaren 
som är föräldraledig en dag i veckan. Hur sker samarbetet med ”hemmet för 
gamla”? Vilken funktion har läkarna och vilka sysslor är rimliga för en läkare på 
”hemmet”? Skall det ske en rond eller skall läkaren bara finnas som ”trygghet”. 
Dessutom skall hemmet miljösaneras, vilket innebär att de gamla kommer att få 
”flytta runt”. Ny läkare är anställd. Läkaren behöver ett rum och skall få någon 
annans rum. Och denne ”annan” får ”bo” provisoriskt någonstans. Vad det gäller 

                                                 
77 Inspirationsprojekt. 
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ekonomi och budget, så finns det för Vårdcentralen en viss kontaktperson inom 
sjukvårdsområdets centrala förvaltning. Personen namnges. Det är många som 
under veckan kommer att vara frånvarande på grund av utbildning av olika slag. 
På tisdag till exempel är det både chefsutbildning, beredskapsövningar och 
diabetesutbildning. Det har kommit nya reklamblad om smärta, idédagar, 
kvinnofrid, kompetensutbildning, etc. Skall dessa informationsblad sättas upp på 
en tavla eller ”gå på cirkulation”? Det har betalats 8000 SEK till frisk- och 
personalvård, till exempel vattengymnastik. Hur har det utnyttjats? Det är oklart 
exakt hur många som nyttjat friskvården. Angående Växtkraftprojektet, så 
namngavs en person som skulle ge konkreta målsättningar (det handlade om den 
fysiska arbetsmiljön). För övrigt så skall reservkraften testas. Alla som arbetat på 
Vårdcentralen i tio år får en kruka från medicinmuseet. Olika datum och tider ges 
för julkaffet, luciafirande och för jullunchen. Det skall installeras ett öronrum och 
befintligt öronmikroskop säljas. Kanske skifta mellan öron- och gunrum, då 
gunrum behöver större plats. ”Outoskop”78 skall flyttas vid byte och passa på att 
nyutrusta. Rum med golvbrunn för fotbehandling är en fråga för husläkarna. Det 
blir ibland utrymmesproblem då någon oftast av utländsk härkomst tar med sig 
stora delar av släkten. Det finns just nu en svårt sjuk ”hövdingadotter” med följe. 
Tala om telefonkatalogen. Viss framförhållning då mat beställs via rekvisition. 
Från och med årsskiftet kommer det att vara avgiftsbefrielse för ungdom upp till 
18 år. Nya rutiner och en strategi kring förväntat merarbete för läkare och 
sjuksköterskor behövs. Då sköterskorna har telefontid och där det genereras frågor 
som sköterskorna behöver prata med doktorn om, skall då sköterskan använda 
telefonanknytning ”22”79, skriva i TIBA80 eller störa doktorn personligen? 
Chefsjuksköterskan skall på systemkurs, vilken handlar om miljöplan (olika 
handlingsformer och däribland krishandlingsplan). (En sekreterare knackade på 
dörren angående en praktisk fråga). En uppgift till den ”Psykosociala gruppen” 
(en grupp inom Växtkraftprojektet) vid nästa möte är att diskutera angående 
handlingsplan om något händer någon ur personalen (till exempel om en personal 
avlider, vilket har hänt under Vårdcentralens historia). Vilka former skall ett 
arbetsplatsmöte ha? 
 
 
Hur vårdplanerar ett team? 
Innan Arbetsplatsmötet så följer jag chefsläkaren till ett Vårdplaneringsmöte. 
Mötet hölls (i ca. 30 minuter) i ett mindre grupprum. En läkare, en sjuksköterska, 
en undersköterska och en person från hemtjänsten träffas här. De arbetar i ett av 
flera ”team”. I just detta team är det chefsläkaren som är ansvarig läkare. Teamet 
arbetar inte fysiskt nära varandra. De tar vanligtvis inte emot patienterna 
tillsammans eller går hem till de hemboende tillsammans. De har olika 
ansvarsområden vad det gäller samma patienter. De möts alltså sällan i den 
praktiska (kliniska) vården av patienterna. Ibland konsulterar de varandra och ses 
som i detta fall regelbundet på personalmöten. Vad som ligger underförstått i 
systemet är den allmänna hierarki som råder inom sjukvården. Undersköterskan 
har ett begränsat ansvar och lyder under sjuksköterskan som i sin tur lyder under 
läkaren, vilken har huvudansvar. Hemtjänsten har oftast sina egna arbetsområden 

                                                 
78 Otoskop=instrument att undersöka hörselgång och trumhinna med. 
79 ”22”=telefonsystem. 
80 TIBA=kommunikationssystem.   
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och befogenheter81. Och det var då framförallt angående de äldre som det 
diskuterades på det här mötet, men också andra grupper i behov av hemvård 
diskuterades. Mötet handlade konkret om medicindosetter, 
förstoppningar/diarréer, vem som egentligen hade huvudansvar för 
cancerpatienter då anhöriga inte orkar längre och olika frågor om vem som 
ansvarar för vad det gäller vårdpersonal och hemtjänst. En undersköterska ville 
också tala med chefsläkaren om när hon kunde presentera sitt material om 
arbetsmiljön på vårdcentralen (en overhead-presentation fanns klar).  
 
 
Dags för alla på ”Centralen” att ses igen 
Så var det dags för Arbetsplatsmötet. De två cheferna stod som vanligt vid ena 
kortsidan av det enorma bordet, nedanför den vita och den svarta tavlan och 
overhead-apparaten. En undersköterskestuderande presenteras. Hon skall följa en 
av ”Uskorna” (undersköterskorna). Och en sjuksköterskestuderande presenteras 
också. Hon skall följa en (manlig) sjuksköterska. Det meddelas att en av läkarna 
är ledig på måndagar. Det kommer en ny ST-läkare82. Vad det gäller 
ekonomi&budget, så kommer två representanter från den centrala 
ekonomiavdelningen. De har gett en tid, svår att ändra. De som skall delta från 
vårdcentralen får ändra det de eventuellt bokat in denna tid. Växtkraftprojektets 
ekonomigrupp borde delta. Åtminstone kan frågor väckas i gruppen då de har ett 
möte tre dagar före besöket från ekonomiavdelningen. Den utbildning som 
kommer att ges under veckan är att distriktssköterskor och distriktsläkare har 
katastrofledningsövningar. För MEDA83 ges ett datum. Ett annat datum är det 
Idédagar. Det har kommit in en mängd med tidskrifter. Tidskrifterna är 
”Kompetensutveckling i primärvården”, ”Diabetes”, ”Incitament”, ”Data”, 
”Miljöaktuellt”, ”Allmänmedicin”, ”Hist. Kvinnliga distriktsläkare”, ”Hälsa, vård 
och omsorg”, olika kataloger för utbildning och vidareutbildning. Och vad gäller 
friskvården, så är frågan om personalen utnyttjat de 8000 SEK? Det är sex 
personer (av 30) i genomsnitt som utnyttjat Friskvården. Växtkraftprojektet är nu i 
mål. Olika summor nämns. Någon tycker att personalen borde få den summa 
pengar som blivit över. Reservkraften skall testas. När är det lämpligt? 
Luciafirande blir det den 12/12 och då blir det lite extra ”mysigt”. Och jullunchen 
blir den 15/12. Skall den intas på ”Centralen” eller ute på restaurang? Skall den 
vara före eller efter jul? Skall det vara dag eller kväll? Det enades om att 
jullunchen skulle intas på restaurang efter klockan 17.30. Julbilagor i 
dagstidningarna skall bevakas. Julkaffet blir den 17/12. Internkatalogen är tryckt. 
Vem vill ha den tryckta versionen som snabbt blir inaktuell? Det fanns också i 
elektronisk version som dessutom ständigt uppdateras genom sjukvårdsområdets 
hemsida. Ett namn nämns som kontaktperson för ändringar i den elektroniska 
telefonkatalogen. Kaffevagnar från köket måste rekvireras i god tid. Det är många 
olika offentliga instanser som är knutna till både äldre och barn/ungdom. Det finns 
stor social utslagning och hög kriminalitet i området. En idé från annan instans 
handlar om att gå samman och med gemensamma krafter försöka förebygga den 
relativt sett stora utslagningen och kriminaliteten i området. Vårdcentralen som en 

                                                 
81 Äldrereform som ledde till att vårdcentraler fick ett ökat ansvar för äldre. Efter 
ålderdomshemmens avveckling, så bor äldre kvar hemma i allt längre utsträckning. De sas vara en 
förmån för de äldre, men har givetvis också stora ekonomiska fördelar för landstingen. 
82 ST-läkare=läkare under specialistutbildning. 
83 MEDA=läkemedelsföretag. 
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av flera instanser har blivit tillfrågade om att delta. I första hand söktes en ledamot 
till en kommitté. Den fråga som omedelbart väcktes på arbetsplatsmötet var om 
det verkligen fanns tid till för nya engagemang på Vårdcentralen. Ofta så behöver 
någon ur personalen kontakta en läkare för att rådgöra eller annat eller så behöver 
någon söka den som är jour. Skall den som söker läkaren använda TIBA, knacka 
på dörren, eller använda ”22”? Svaret blir att använda TIBA. Det blir mindre 
”spring”. Mötet avslutades. Alla lämnar rummet, på väg till nya möten eller annat 
inbokat under eftermiddagen. 
 
 
Ordet är fritt 
Kaffe i personalrummet innan dagens arbete. Här finns bland annat ”Dagens 
medicin” att läsa. Många passerar och några stannar till en stund och olika 
diskussioner startas. En sekreterare, en distriktssköterska och en läkare diskuterar 
Sjuksköterskeförbundets ledares artikel i en av dagens dagstidningar. Det 
välkomnas en debatt som handlar om att ”skrota” eller förändra Landstingets roll 
och makt. Uppfattningen är att vården ofta drabbas av politiskt maktspel och som 
konkret sett för vården blir ”paketlösningar” som skall ”anammas”. Till exempel 
”Husläkarsystemet” rev upp gamla, invanda men bra system. ”Allt tryggt är inte 
dåligt”. (Sjuksköterska på Vårdcentralen). Det blev förändringar utan mening och 
dessutom så blev det dyrt. De nya systemen har inte alltid ideologiska strategier 
eller utrymme för det humana. Det finns få hänsyn till individen.   
 
 
Psykosociala gruppen i samvaro om själsliv och omvårdnad 
Psykosociala gruppen är startad av Växtkraftprojektet. Gruppen har ett möte i 
grupprummet. Det handlar om att Vårdcentralen borde ha en ”Trivselbarometer”. 
Några artiklar refereras: 
”Det viktiga är att välja vetenskapligt utprovade instrument”. ”Det är viktigt att ha 
en bra chef”.  
Även de som för tillfället inte mår så bra skall ha en plats. I sjukvården finns det 
egentligen ingen plats för sjuka, ”deppiga” eller ”obstinata” personer. Det gäller 
att som ansvarig fånga signaler i tid. (Det sista kan ha syftat på en sjuksköterska 
som för tillfället var sjukskriven av vad som sades vara psykiska skäl.) Hur kan en 
”må bra-undersökning” genomföras? Kan det lämnas anonyma svar i en låda, eller 
hur kan det göras? Kan det finnas schemalagda punkter; till exempel 
”Hälsodagen”, ”Planeringsdagen” eller ”Friskvård”. Hur skall psykosociala 
gruppen arbeta fortsättningsvis? Skall gruppen samarbeta med Skyddskommittén? 
Skall kontakterna med personalen på Vårdcentralen ske genom en postlåda, 
genom enkäter eller skall det inplaneras möten? Hur skall alla på Vårdcentralen få 
bättre kontakt? Det har till exempel framkommit starka önskemål om att patienter 
inte skall diskuteras i matsalen. Matsalen skall inte enligt dem som har dessa 
önskemål användas som möteslokal, åtminstone inte vid lunchtid och kafferaster. 
Det är framför allt vårdpersonalen som har behov att sinsemellan diskutera 
patienter då de möts, medan sekreterarna inte har det behovet. De senare önskar 
hellre avkoppling från arbetet på rasterna. Den Psykosociala gruppen kan 
presentera sitt program på nästa Arbetsplatsmöte. Eftersom alla kallas till en 
mängd möten, som skall kunna kombineras med sjukvårdsarbetet, så behövs det 
mer framförhållning. Bättre planering minskar också den så kallade stressen. 
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Nästa möte skulle handla om behovet av något som jag skulle vilja kalla ett 
Rekreationssystem84. Det handlade om behovet att respektera individen. Det 
handlade om att detta inte fanns inbyggt i verksamheten. Även ett system måste 
ha utrymme för att lyssna på ”smärta”, oro och vrede”. Vilka konkreta förlag kan 
finnas? Kan dessa göras i projektform? 
 
 
Vad gör en läkare efter att dörren till rummet stängs? 
Arbetstiden för en heltidsarbetande husläkare är kl. 08-00-17.00. Rummet är något 
större än överläkarens kontor. Inredningen består av ett skrivbord i vinkel, stolar, 
en bokhylla och en undersökningsbrits. Ovanpå bokhyllan finns ett inramat foto 
av läkarens två barn. Detta rum liksom andra rum jag besökt är inte sterila, men 
välstädade och stilneutrala. Klockan 08.15-08.45 är det telefontid. Samtalen 
handlade mest om förfrågningar angående provsvar (mestadels blodprover). Det 
är patienter som tidigare varit hos läkaren. Patienterna fick remisser till 
provtagningslaboratoriet. Läkaren meddelar laboratoriets och sin egen tolkning av 
provsvaren och föreslår eventuell behandling, fortsatta undersökningar eller annat. 
En viss stress föreligger under telefontiden eftersom erfarenheten säger att det är 
många i telefonkön. Efter telefontiden är det kaffepaus med de andra läkarna. De 
möts i en alkov i personalrummet. Jag hinner fråga läkaren då vi går tillbaka om 
varför hon valt att bli distriktsläkare. Hon svarar: ” Att rädda liv på lång sikt, det 
är trevligt.” Sedan tar mottagningen vid. Läkaren ropar själv in sina patienter. Den 
första patienten har hosta. Hon får ett recept på hostdämpande medicin. Läkaren 
skriver in något i sin dator och ur skrivaren kommer det ganska snart ett 
färdigskrivet recept. Och samtidigt blir receptet registrerat i den virtuella 
journalen. Besöket varade i ca.15 minuter. Nästa patient är en rullstolsbunden 
man. Han har diabetes och söker för värk i ett ben. Han skall genomgå röntgen 
och få ökad medicindos. En distriktssköterska (förmodligen i samma team) tittar 
in och avbryter. Hon vill diskutera två fall i hemsjukvården. Det handlar om en 
dement dam och en man med diabetes. Vem skall ta ansvaret för dessa? Inget 
beslut tas. Jag har uppsnappat ordet ”APO-dos” och frågar läkaren i en paus85. 
Apo-dos är ett nytt system för dem som äter mycket medicin. Det är uppdelat i 
dagsdoser i påsar på en rulle som räcker i 14 dagar86. Nästa patient är en ung dam 
med urinvägsinfektion. Provsvaret tycks ha förkommit, men efter vissa andra 
efterforskningar visar det sig att patienten aldrig lämnat något prov. Kvinnan är av 
utländsk härkomst. Språksvårigheter ansågs ha orsakat missförståndet. Kvinnan 
uppmanades att lämna prov. Och efter ett par timmar så kom patienten åter och då 
beslutades det om en så kallad odling för att hitta rätt medicin. Patienten 
uppmanades att komma tillbaka om ett par dagar för svar och ett eventuellt 
recept.) Det förekommer inga längre betänketider. Läkaren meddelar sina förslag 
till diagnoser, behandlingar och annat ganska omgående efter att patienterna kort 
berättat om vad de söker för. 
En hemlig flygande informationslunch med efterföljande läkarmöte 

                                                 
84 Vad som Nunnor på ett katolsk Vårdhem benämnde den stund efter dagens arbete då alla 
träffades för att få prata om dagens händelser. Nunnorna arbetade som vårdpersonal. Att helt 
enkelt få tömma ut angående det som hänt ansågs ge större utrymme för nästa dags händelser. 
Inom andra framför allt hjälparbranscher finns det möjlighet till ”debriefing” efter arbete vid 
behov.  ”Debriefing” syftar till en slags återhämtande efter vad som hänt. 
85 Det finns annars sällan tid för mina frågor. 
86 En slags ”dos-dummy”, men där också kostnaderna för patienten fördelas mer jämt över tiden.  
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Nu är det dags för läkarlunch med läkemedelsinformation. Alla läkare bjuds under 
en halvtimme på lunch i (flyg-) låda och under tiden skall det ges information från 
ett läkemedelsföretag i den stora konferenssalen. Jag deltar inte. Det finns ingen 
”flyg-låda” till ”flugan på väggen” och jag blir uppmanad att gå till matsalen för 
att återvända tre kvart senare. Informationsmötet efterföljs av ett internt 
Läkarmöte, där jag alltså deltar. Av läkemedelsföretaget finns inget spår. 
Chefsläkaren leder det efterföljande mötet. Mötet kommer att bli kortare idag, 
eftersom flera läkare skall vidare på andra möten utanför Vårdcentralen. Det är 
bland annat ett Centralt distriktsläkarmöte. Läkarmötet börjar med punkten 
julledighet. Ledigheten måste planeras. Patienterna på hemmet för gamla skall 
vaccineras. Vem skall betala? Om läkaren kommer till hemmet så kostar det 120 
SEK. Då patienten kommer till Vårdcentralen blir det ett annat pris. Om receptet 
rings in blir det ett tredje pris. Är det rätt att Apotekspersonalen självmant byter ut 
läkemedel som anses likvärdiga men billigare? Skall detta ske på patientens 
begäran, eller finns det skäl till att recepten följs enligt läkares ordination? 
Lönesamtal kommer att ske enskilt med chefsläkaren. Hur blir det då det blir 
avgiftsfritt för barn till och med 18 år? Kanske blir det ett ökat antal patienter på 
akutmottagningen. Kanske blir det ”max-siffror”. Det kommer att ske ett centralt 
möte om primärvårdens framtid. Några av läkarna har ansvaret för hemmet för 
gamla. De namnges. Mötet avslutas. Alla går ut ur rummet. Det slår mig att det 
alltid är en slags behärskad stämning.  
 
 
Läkaren stänger åter dörren 
Det är samma läkare som följdes i det förra passet. Arbetstiden börjar 08.00. (Har 
hon månne haft lika fullt upp som jag själv har haft att hjälpa barnen att komma 
iväg till skolan. Av det syns i alla fall inga spår. Här på Vårdcentralen i arbetet 
med patienterna är det bara det inramade fotot på hyllan som skvallrar om att det 
kan tänkas förekomma annat än att vara distriktsläkare i hennes liv. Själv försöker 
jag att diskret släta ut de värsta skrynklorna på kavajen. Jag sätter mig tillrätta i 
hörnet av rummet och tar några djupa andetag för att öka koncentrationen inför 
dagens observationer, medan läkaren redan tycks vara fullt redo för vad dagen kan 
komma att ge.) Telefontiden varar mellan 08.15-08.45. Därefter är det kaffepaus 
med de andra läkarna i alkoven i personalrummet. Efter pausen följer 
mottagningen. Varje besök varar som tidigare mellan 10-20 minuter. En äldre 
kvinna har klåda. Hon äter en del medicin, men vad beror klådan på? Hon får 
ytterligare medicin mot klådan och en remiss till en allergiutredning. Kvinnan 
skall följas upp av patientens ordinarie läkare. Nästa patient är en yngre kvinna 
som har ont i halsen. Halsprovet visade ingen halsfluss. Enligt läkaren är det 
endast 50% chans att visuellt fastställa halsfluss. Halsprovet ger väsentligt högre 
säkerhet. Även öron-, näsa- och hals-specialister tar halsprov för att fastställa 
diagnosen. Andra prover som utförts är körtelfeberprov och ”sänkan”87. Proverna 
visar kraftig virusinfektion och begynnande bakterieinfektion. Behandlingen 
består i att avvakta. Patienten uppmanas att återkomma om hon inte blir bra. Nästa 
patient är en man som är infekterad (förkyld). Han har varit på sjukhus i två dagar 
för hjärtbesvär. Han har en liten förändring på hjärtat. Nästa patient är en ung 
kvinna med astmabesvär. Hon ber om Cortison88 för sina besvär. Hon är den enda 

                                                 
87 ”Sänkan” är ett blodprov som allmänt sett indikerar om det förligger infektion/inflammation.  
88 Läkemedel mot inflammation. 
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patient som inte accepterar min närvaro som deltagande observatör. Jag går ut i 
väntrummet. Där är det stilla. Några patienter sitter och bläddrar i tidningar. 
Akvariefiskarna simmar lugnt i sina akvarier. Så är det dags för nästa patient. Jag 
får komma in igen och sätter mig i mitt hörn. Patienten är en ung kvinna. Kvinnan 
har ett sex veckor gammalt barn. Kvinnan har smärtor i käke, tinningar, axlar och 
rygg. Hon tror själv att det är tänderna. Läkaren ser ut som hon inte tror samma 
sak. Kvinnan skickas till provtagning, med förfrågan om diagnosen reumatism. 
Vid det här laget börjar jag i mitt hört av rummet känna mig redo att delta i 
diagnostiserandet. Men givetvis inser jag mina begränsningar, brist på 
befogenheter och dessutom är jag inte här för att biträda (inte ens med mina 
erfarenheter som nybliven mamma). 
 
 
Vid tvättstället 
Chefsjuksköterskan träffar chefsläkaren för att planera Arbetsplatsmötet. Jag intar 
min plats i chefsläkarens rum. Alla som arbetat i trettio år får en guldklocka. 
Chefsjuksköterskan har ansvaret för att alla berörda uppmärksammas. Det måste 
informeras om färdtjänstprocedurer. Det måste informeras om olika möten och 
vem som kommer på besök och om personalens kurser. Budgeten läggs av 
ekonomer på central nivå. Men eventuella undersökningar angående avvikelser 
kan som i detta fall delegeras till Vårdcentralens personal. Och nu har personalen 
på Vårdcentralen blivit ombedd att leta efter avvikelser. Vårdcentralen betalar 6 % 
till central administration. Vad får Vårdcentralen egentligen för pengarna? Datum 
ges för besök av ekonom från central förvaltning. Det ges datum för kurs om 
demens. Formulär har kommit angående kursutvärdering om chefskap. 
Reservkraften måste prövas. Det kommer att ske en Beredskaps- och 
katastrofutbildning. Skyddsrumsfrågan. Vårdcentralen måste ha en plan för 
barnbesöken då 0-taxan införs vid årsskiftet.  
 
 
Ordet är fritt igen 
I lunchrummet sitter de flesta med arbetskamrater inom samma profession. Men 
ibland är de olika professionerna blandade. Jag försöker att sitta bredvid olika 
kategorier olika dagar. Det stora bordet blir mitt favoritbord. Där sitter oftast olika 
kategorier blandade. En dag får jag frågan om vad det egentligen är som jag som 
ekonom tittar på. Det är svårt att förklara. Jag placerar inte pengar. Det handlar 
inte om pengar. Visserligen är pengar viktiga för att kunna driva ett organiserande 
och för den enskilde för att få en inkomst, men det finns många andra mer 
”mjuka” värden som kan vara viktiga att ta hänsyn till. Mitt arbete handlar om 
kvalitet i arbetet. En fråga är vad som kan vara viktigt, hur det uppfattas och 
varför de uppfattas som det gör. Jag hade gjort en enkät. Enkäten var inte 
vetenskaplig. Frågorna syftade till att få inspiration om vad jag kunde titta 
närmare på. Den kritik jag fick åter igen var att det skulle bli svårt för mig att 
mäta svaren. Nu var det inte mitt syfte, men det kom i enkäten fram starka 
indikationer på den otillräcklighet som personalen kände. Någon talade om sig 
själv som en ”bläckfisk med för få armar”, vilket fick bli en symbol för många av 
svaren. Men undersökningen svarade aldrig på om otillräckligheten handlade om 
för många patienter, för många olika uppgifter eller vad som annat kan skapa 
känslan av otillräcklighet.  
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Åter dags för alla att ses 
Arbetsplatsmötet inleds den här veckan med att presentera en gäst, som talar om 
administrationen kring pensionsreglerna och personalfrågor i primärvården. 
Pensionsåldern är 65 år. 1997 var pensionsåldern i Primärvården nära 50 år. Det 
finns också möjlighet till så kallad Garantipension, till exempel halvtid vid 60 år. 
Vikarier tas in på den andra halvtiden. Det ansågs inte bli dyrare. Rikskupongerna 
dras in. De blir för dyra för Landstinget. Vid kurser, både med och utan lön, skall 
en blankett i tre exemplar fyllas i för redovisning. Under 1998 upphör 
personalavdelningen på central nivå. Det kommer ett nytt så kallat virtuellt 
personaladministrativt system, som ersätter personalavdelningen. 
Chefssjuksköterskan blir ansvarig för detta nya datasystem. Vid hot och skada i 
arbetet finns det försäkring. Det finns också en arbetsmiljöpärm. Pärmen är 
utformad och sammanställd av en undersköterska utifrån Växtkraftprojektet. 
Sängfrågan i hemmen måste diskuteras. Distriktssköterskorna får ont i ryggen då 
de skall behandla de hemmaboende patienterna. Ökad hemvård ger fysiskt sett 
sämre arbetsmiljö för personalen. På alla tjänstebiljetter måste det skrivas namn. 
Angående de förut annonserade budgetavvikelserna, så kan nämnas att de båda 
cheferna har ägnat mycket tid till att leta efter orsakerna till avvikelserna. I samråd 
med den centrala ekonomifunktionen har cheferna kommit fram till att det måste 
vara högre ombyggnadskostnader, en höjd läkarlön och lönekostnader för en extra 
sjuksköterska som är orsaken till budgetavvikelsen. Flera overhead-filmer med 
den centrala ekonomifunktionens ekonomiska rapporter visas. Rapporterna är 
mycket svårlästa. Datum ges för besök från den centrala ekonomifunktionen. Det 
kommer att ske chefsutbildning under veckan. Den individ som skall på så kallad 
demensutbildning namnges. Datum ges för beredskapsövning. Auskultation89 
kommer att ske på sjukhusakut. I personalrummet finns Arbetsmiljöprojektet 
redovisat. Det är mycket viktigt att veta var reservkraften finns. Datum gavs för 
”skyddsrond” i hemvården. Skyddsronden kommer att bli (ett datum ges). 0-taxa 
för barn och Skrinet90. Det kommer att ske handledning. Problem i lilla 
väntrummet. Glöm ej att byta britspapper! Alla måste ha fotolegitimation. Det 
förekommer att ”grejor” kastas in i ”sköljen”. Alla skall städa efter sig själva. Hur 
skall samarbetet ske med hemmet för gamla? Vad gör hemmets egna 
sjuksköterskor och vad ansvarar Vårdcentralens distriktssköterskor för? Glöm ej 
att ta med kaffemuggar tillbaka till personalrummet! Efter mötet fortsätter de två 
cheferna att prata med dagens gäst. Ibland är det svårt att veta hur närgången en 
deltagande observatör kan vara. Denna gång håller jag mig lite på avstånd. Jag 
bläddrar i en Läkartidning  i närheten.  
 
 
Då dag och natt möts 
Chefssjuksköterskan skall på ett Hemsjukvårdsmöte. Hemsjukvården sköts av 
Vårdcentralen på dagtid och en Nattpatrull övrig tid. Förutom dessa möten, så 
kommunicerar personalen genom journalanteckningar. Det förekommer inga 
dagliga möten med muntliga rapporter. Mötet inleds med frågeställningen om det 

                                                 
89 Auskultation=en slags kortare praktik för att lära sig ny til exempel teknik. 
90 Skrinet=Kurs i värdskap i betydelsen ett förhållningssätt. En önskan om att tjäna andra i form av 
ett tjänande ledarskap. En insikt om att alla verksamheter syftar till att tjäna andra och att vi i den 
processen bygger upp både vår stolthet och lönsamhet. 
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skall ske vårdplanering91. Det kan ibland vara lite svårt att göra en vårdplanering 
då det tänks i termerna ”ni” och ”vi”. Kommer det att bli en ny administrativ 
organisation i området? Om inte budgeten sköts nästa år, så får någon gå. 
Eventuellt så skall det bli en slags dokumentation som skall visa då någon inte är 
på plats. Vem gör vad? Det är problem då nattpersonalen inte vill ta över det som 
dagpersonalen inte hunnit med. ”Effektiv sortering av avlidna” efterfrågas (att 
administrativt sortera bort papper och journaler efter att någon har avlidit).  
 
 
Vad diskuterar distriktssköterskor? 
Det är distriktssköterskemöte (14 distriktssköterskor). Det har nyligen förekommit 
en artikel i Metro. Artikeln diskuterar läkartillgängligheten i hemmen. Det kan 
vara en punkt att diskutera. Vad innebär budgetavvikelserna och om det blir minus 
i resultaträkningen? Ombyggnationen sägs vara orsaken till minusresultatet.  
 
 
En kreativ nödträning 
Katastrofgruppen har en träff. Det är de två cheferna, en läkare och en 
mottagningssköterska. De träffas i ett litet väntrum med draperi beläget i 
korridoren där de administrativa enheterna finns belägna. Det finns ingen plats för 
yviga gester och dramatiseringar. En jämförelse kan göras med till exempel 
flygets beredskaps- och katastrofövningar där den strikt strukturerade träningen 
utförds i simulatorer eller simulerade katastrofmiljöer. Inom flyget tillbringas stor 
del av träningstiden i dessa simulatorer av olika slag. Men katastrofövningen 
denna dag på Vårdcentralen är något långt i från den standardiserade och 
simulerade katastrofen och den extrema disciplin som finns vid flygets övningar. 
Det finns kanske olika sätt att ta sig an katastrofer. Ett sätt är att lära sig 
gemensamma rutiner och där det inte finns något utrymme för avvikelser. Tanken 
är då att hantera den extrema stress som kan uppkomma vid katastrofer. I detta fall 
gjordes vad som kan ses som det motsatta. Det uppmuntrades en slags kreativitet 
för att lösa fallet. Deltagarna hade fått ett ”Case”. Mottagningssköterskan utsågs 
till ledare. Alla fick olika roller. Uppgifter delas ut. Den fiktiva katastrofen togs 
om hand på ett teoretiskt sätt i lugnt tempo av dessa fyra individer, hela tiden 
sittandes med fördraget draperi i ett väntrum i storleken av ett förmak. Dessa 
kunskaper skulle förverkligas i fall om en katastrof skulle ske i närheten av 
Vårdcentralen. Det skulle kunna handla om ifall ett flygplan nödlandade i 
närheten, en tunnelbaneolycka i grannskapet eller annan form av olycka där större 
närliggande resurser utöver det vanliga krävdes.  
 
 
Det högsta ansvaret samlat igen 
Det är läkarmöte. Nästan alla får plats runt det stora konferensbordet. Det är oftast 
fler som yttrar sig på de mindre gruppmötena än vad det är på de stora 
arbetsplatsmötena. Säsongens läkarstämma är i antågande. Närvaron på 
Vårdcentralen måste planeras med hänsyn till Läkarstämman. Jul- och 
nyårsledigheter kräver också planering. Vem mer än det som redan är 
schemalagda och kan tänka sig att arbeta den 2/1-1998? Den dagen behövs en 
ytterligare läkare. En uträkning presenteras och resultatet visar att varje doktor i 

                                                 
91 Vårdplanering=planering av en patients behandling. 
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tjänst ansvarar för 3000 potentiella patienter. Det är problem med telefonerna vid 
telefontiderna och ibland står det patienter kvar i kön då telefontiden är slut. Det 
går att förprogrammera hur många som skall stå i kö vid telefontiden. Skall det 
vara två eller tre? Antagligen är två stycken effektivare. En läkare som har ”tre” 
namnges och uppmanas att ändra till ”två”. Och annan läkare skall kunna ta 
samtal från patienter då någon läkare är frånvarande. Det bör också finnas 
hänvisning då en läkare (eller annan personal) är frånvarande. Just nu är det till 
och med kö för att komma till en telefonsvarare. Ibland blir patienter 
”bortkopplade” eller så kommer de inte alls fram. Hur löses dessa tekniska 
problem? Så en ”disciplingrej”; Om läkarna skyndar på samtalen, så kan det 
hinnas med tjugofem samtal. Det går att ”rappa på” om det är någon som väntar. 
Vid provsvar kan rutinen bli att doktorn hör av sig om det är något. Det ger färre 
samtal. Men det får inte glömmas bort att vill någon prata i ”tjugo minuter”, så är 
det också viktigt. Det kan också skrivas brev om provsvar, men vilken tid skall det 
tas av? Det pratas om den ”gränslösa mamman” (här är också majoriteten läkare 
kvinnor). Det är en metafor för en husläkare, som alltid förväntas vara tillgänglig. 
Hur mycket tid skall schemaläggas för just tillgänglighet? Och vem skall vara 
schemaläggare? Kanske kan en sekreterare sitta på mottagningen under telefontid 
och dirigera arbetet. Sekreterarna verkar ha tid över (en hotad yrkesgrupp inom 
sjukvården efter IT: s intåg). Det skulle bli effektivare. En sekreterare förväntas 
inte fråga hur någon mår. Det blir kortare samtal. Skall hemmet för gamla 
”släppas”. Arbetet där blir inte bra. Dessutom får Vårdcentralen inte skälig 
ersättning. Mötet avslutas. Alla lämnar konferensrummet. 
 
 
På andra sidan mottagningsdisken 
En mottagningssköterska berättar att ”Mottagningen” egentligen har flera tänkta 
funktioner. Funktionerna är att ta emot telefonsamtal, att boka vissa läkartider, att 
möta patienter vid disken och att assistera läkare vid olika undersökningar. På 
förmiddagarna sammanfaller ofta behoven av de olika tjänsterna. På mottagningen 
försöker jag göra mig osynlig där bakom disken, för att inte fysiskt vara ett hinder. 
Utrymmet bakom disken är större än framför disken, men ändå är det ganska litet 
med tanke på att det är flera mottagningssköterskor som skall sköta sitt arbete där 
och att utrymmer samtidigt är en passage för övrig personal. Läkare och annan 
personal lämnade pappersark och mappar till mottagningssköterskorna, tömmer 
postfack eller annat. Vid 09.30 börjar ”patientrushen”. Då är det ”akuttid” i en 
timme. Det kommer inte in patienter som håller sig för hjärtat, har stora blödande 
sår eller på annat sätt verkar vara i behov av akut hjälp. Jag kan oftast inte i förväg 
gissa vad som för dem till Vårdcentralen om de inte till exempel hostar, haltar 
eller på annat sätt visar sina så kallade symtom. Turordningen bestäms av ett 
nummerlappsystem. Patienterna sitter tysta och väntar. Det kommer en man som 
söker för sina alkoholproblem och det känns genast genant att lyssna. Det var för 
stunden mycket som hände samtidigt på Mottagningen. Mottagningssköterskorna 
fick alltid prioritera då det var ”rushigt”, men i den alkoholiserade mannens fall 
behövdes det också tid till att organisera den grupp som skulle ta hand om detta 
specialfallet. Mannen ombads sitta ned och vänta. Trots en viss väntetid, så svek 
ej modet mannen. Han hade satt sig ned tillsammans med sin följeslagerska. Så 
småningom togs mannen om hand. Eftersom allt som sägs över disken lätt kan 
uppfattas av alla individer runtom, så brukar känsliga fall tas med in i ett speciellt 
rum. Den lilla gruppen gick in i grupprummet och stängde dörren. Jag följde inte 
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med. Klockan 11.00 var ”rushen” över på Mottagningen. 
Mottagningssköterskorna skulle gärna under ”akuttiden” ta emot hjälp av andra på 
Vårdcentralen som har ”en minut” över. Dessa skulle till exempel kunna ta emot 
patienter. Men inom sjukvården finns det av tradition strikta uppdelningar som 
anvisar om vem som skall göra vad. Så önskan om en viss flexibilitet, låter sig 
oftast inte förverkligas. Just före jul, som nu, är det ofta lite ”kaotiskt”. Även 
”konsumtionen” av sjukvård tycks öka parallellt med julhandeln. Många framför 
allt äldre vill bli ”övergångna” innan de blir ensamma hemma vilket ofta tycks 
vara fallet (enligt källa).  
 
 
Ordet är fritt åter igen 
Det är tid för kafferast. I personalrummet talades det om en Antroposof som hade 
skrivit ut fyratusen Citadontabletter92 till en patient. Det kan bli problem med en 
sådan kvantitet om det finns anlag för missbruk hos patienten. Resultatet blir att 
Antroposofen får pengar och till exempel Vårdcentralen får ta hand om 
missbruket. Min bild av Antroposofer vidgades. Varken förskrivning av vanliga 
mediciner eller begär efter pengavinster ingick inte i min tidigare bild av 
antroposofer.  
 
 
Det högsta ansvaret samlas åter igen 
Det är läkarmöte. Det har kommit påpekanden igen om för mycket ”jobbsnack” 
vid rasterna i personalrummet. Och det är fortfarande problem med telefonerna, 
vad gäller automatisk koppling, röstbrevlådorna och vidarekoppling. Det händer 
också ofta att mottagningen får ta samtal från patienter innan läkarnas telefontid 
börjar, 08.15. Det måste lösas med någon ”automatik”. Det finns mallar för hur till 
exempel läkarna talar in sina tider på sina telefonsvarare. Det skulle spara tid för 
mottagningssköterskorna. Varje person som har telefon (och det har alla) måste 
själva sköta programmen. Och det är det som är problemet. Många lyckas inte 
med den tekniska hanteringen. Hur kan hanteringen göras så enkel och bra som 
möjligt? Det skall också kunna fungera så att det kan kopplas ”kors och tvärs”. 
Och kan ”sidoverksamheter” läggas på eftermiddagar, så att telefontiderna alltid 
hålls? Åter talas det om hur många som skall stå i telefonkön. Problemet är att alla 
samtal bör hinnas med. Det är denna gång olika åsikter om var vikten skall läggas. 
Skall kön alltid betas av eller skall den efterföljande ”akuttiden” börjas i tid? När 
skall de recept som genereras under telefontiden skrivas?  
 
 
Uskans väg genom osynlig spindelväv 
I en kort personlig genomgång får jag veta vad ”Uskans” (undersköterskans) dag 
kommer att handla om. Insulinbehov, förföljelsemani, högt blodsocker på grund 
av hetsätning i kombination med schizofreni, påfyllnad av medicin, med mera är 
vad som står på dagordningen. Uskan förbereder sina korgar. Vi ska per bil 
besöka patienter i hemmen inom det distrikt Uskan ansvarar för som 
undersköterska. Hon är undersköterskan i områdets team. Jag hoppar in på 
passagerarsidan. Uskorna är inte alltid legitimerade för att göra allt de gör, men 
delegeringar ger dem tillåtelse att utföra ytterligare andra uppgifter. Den första 

                                                 
92 Citadon är ett smärtstillande läkemedel. 
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patienten är en kvinna. Hon öppnar dörren iförd nattlinnet. Hemmet är mörkt, 
ostädat och vad jag upplever är inte hemmet vad det en gång varit. Hemmet tycks 
ligga i en slags dvala. Det är som ett museum från ett gånget decennium. Men det 
finns en slags väg banad fram till köksbordet och bordet är inte längre familjens 
mötespalts utan snarare en sambandcentral för olika medlemmar av det team som 
sköter om den gamla. På köksbordet ligger olika listor, cellstoff, medicin och 
annat som hemvården eller sjukvårdspersonalen kan behöva. Kvinnan vill att vi 
stannar en stund, men vi måste vidare. Kvinnan skall till Dagvården senare (ett 
slags daghem för äldre). Nästa patient som är kvinna bor tillsammans med sin 
man. Vi möter henne i hallen. Hon har ett vinglas med vatten med sig (precis som 
varje morgon). Hon får sin medicin av Uskan, vars uppgift också är att övervaka 
intaget. Damen lider bland annat av förföljelsemani. Hon ser lite road ut, men 
berömmer samtidigt all duktig sjukvårdspersonal, om och om igen. Nästa kvinna 
lider av schizofreni. På grund av att hon brukar hetsäta så är balansen mellan det 
kroppsegna insulinet och blodsockret inte som det enligt tabellen bör vara. Uskan 
har med sig utrustning och tar ett blodprov för kontroll. Nästa kvinnliga patient får 
sin medicindosett påfylld. Hemtjänsten är där samtidigt och fyllde just då på mat i 
förråden. Nästa kvinnliga patient skall ha medicin. Vi sätter oss en stund, men tar 
inte ens av oss våra jackor. Vi måste strax vidare. I nästa fall vänder vi innan vi 
ringer på dörren. Medicindosetten är inte komplett. Uskan skall återvända på 
eftermiddagen. Nästa patient är en man boende ensam i en villa. Det är den första 
patienten jag möter denna dag, som inte tycks mig vara avskärmad från 
yttervärlden. Sängen har han fått hjälp med att flytta ner till vardagsrummet. Han 
har fått svårigheter att ta sig uppför trappan till sovrummet. Och nu skall han 
också sälja villan. Uskan fyller på medicin. Nästa patient är en kvinna med hund. 
Det är ett levande hem och som tycks opåverkat av att även detta är en av 
sjukvårdens och hemtjänstens arbetsplatser. På vägen tillbaka till Centralen så har 
Uskan ett ärende till en Dagverksamhet (Dagvård). Ett tiotal välklädda och glada 
äldre sitter som synes förväntansfyllda och väntar på dagens verksamhet. De tycks 
skämta sinsemellan. Men jag uppfattar inte i farten vad de pratar om. Vi åker 
vidare. Uskan måste tillbaka för att komplettera medicinen i den medicindosett 
som inte var komplett och sedan lämna den hos patienten. På eftermiddagen skall 
Uskan göra annat. Hon skall på en föreläsning; ”Att växa som vuxen genom 
möten”. Det är dags för lunch. Runt det stora bordet sitter olika yrkeskategorier 
och äter tillsammans. Runt det lilla runda bordet äter läkarsekreterarna sin lunch. 
Jag är inte så hungrig.  
 
 
Vem vet vad som finns runt hörnet? 
Nästa Uska har ett distrikt där personalen färdas med cykel. Området är bilfritt. 
Uskan är snabb på sin cykel och parerar de tvära kurvorna utan problem. Jag 
försöker att följa hennes efter bästa förmåga. Vi börjar med att besöka en så kallad 
förståndshandikappad man. Jag vet inte hur medveten han är om vårt besök. Han 
bor i egen lägenhet, men behöver troligtvis hjälp med det mesta i sin vardag. Vi 
kliver in och kommer mitt i morgontoaletten. Dörren till badrummet är öppen och 
mannen får hjälp av två assistenter. Liksom andra handikappade har han efter en 
reform fått eget boende. Vi gick in i köket. Där placerade vi mannens mediciner 
på avtalad plats i ett överskåp i köket. Nästa patient var en kvinna. Hon var 
cancersjuk. Jag blev informerad innan vi ringde på dörren om att ta emot en frukt 
eller vad det var kvinnan kom att bjuda på. Hennes kultur påbjöd detta. Vi gick ut 
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igen med vart vårt äpple. Nästa patient var en ung dam, med Downs syndrom. 
Den unga kvinnans hem var som en hel julkrubba. Jag har aldrig tidigare i mitt liv 
sett så mycket julpynt i ett hem. Det här skulle kunna jämföras med 
julavdelningen på ett varuhus. Kvinnan var mycket stolt. Vi besökte en cancersjuk 
man och hans fru. Vi satt en stund runt deras köksbord och samtalade. Det var 
trevligt. Innan nästa besök, varnade Uskan mig för att jag kanske skulle bli 
chockad. Uskan ringde på dörren flera gånger utan att någon öppnade. Därefter 
använde hon en nyckel. Vi kom in i en ganska ostädad lägenhet. Det såg ut som 
om någon nyligen flyttat in, men inte hunnit packa upp allt ännu. Det stod 
kartonger och högar med olika saker lite var stans. Vi svängde höger mot 
sovrummet. Det hade hunnit bli tidig förmiddag. I sovrummet finns två sängar 
bredvid varandra. Där låg en man och en kvinna. Uskan uppmanar dem att gå upp. 
Kvinnan stiger upp och verkar inte ta någon notis om mig som främling. Hon ser 
ut som hon brukar vara välvårdad, men inte riktigt hunnit vårda sig den senaste 
tiden. Det är ganska dålig luft i lägenheten. Mannen ligger kvar och svarar inte på 
Uskans uppmaningar. Kvinnan irrar lite planlöst omkring. Efter en stund reser sig 
plötsligt mannen. Han går direkt till en stol i vardagsrummet och blir sittande och 
stirrar rakt ut i luften. Det ser ut som om att han kommer att sitta där tills någon 
åter igen enträget ber honom om att flytta sig. Det visar sig att mannen är 
kvinnans son. Han är mentalt frånvarande, men har inte fått någon egentlig 
diagnos. Vårt praktiska uppdrag är utfört. Vi går vidare. Kvar i lägenheten fanns 
två människor som för mig tycks oförmögna att sköta varken sig själva eller 
lägenheten. (Jag har många gånger undrat hur det gick för dem.) 
 
 
Det går på räls 
En tredje Uska har bil som färdmedel. I detta distrikt fanns det mestadels män 
medvetna, men med någon fysisk åkomma vilken krävde någon form av 
behandling eller medicin. Här fanns också män som vårdade sina kvinnor. Vi gick 
in, utförde uppdraget och småpratade en stund hos var och en. Det var trevligt.  
 
 
Distriktssköterskan 
Utanför en av de andra distriktssköterskornas rum hittade jag en skylt med 
följande text: 
 

Distriktssköterskan har en bred socialmedicinsk utbildning och bedriver rådgivning och  
undervisning. Sjukvård, såromläggning, blodtryckskontroller, injektioner,  
diabetesinformation, missbruk, socialt arbete, hjälp med mediciner,  
kateterskötsel. Förebyggande hälsoarbete, barnhälsovård, äldrevård, kost,  
viktreducering, rökavvänjning, inkontinens och vaccinationer. 
Hemsjukvård, smärtlindring, dropp, syrgasbehandling, anhörigstöd, undervisning, vårt  
livets slutskede, stödsamtal. Distriktssköterskan samarbetar med många och  
har människokännedom samt värdefull helhetssyn. Hjälpmedel utprovning av stödstrumpor  
och förskrivning av tekniska hjälpmedel. Välkoman att ta kontakt med din distriktssköterska.  
Kvällar, nätter, helger finns jourhavande distriktssköterska.  
(Skylt utanför en av distriktssköterskornas dörr) 

 
För första gången stötte jag på accessproblem. Distriktssköterskorna hade mycket 
att göra. Det handlade om det nya datasystemet. Läkarna fick hjälp av sina 
sekreterare, men sjuksköterskorna fick själva parallellt med sina ordinarie 
uppgifter överföra alla gamla journaler till det nya datasystemet (helt enkelt mata 
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in alla data för hand vilket var tidskrävande). Men till slut hittade jag en vikarie, 
som inte var lika tyngd av det extraarbete dataarbete gav.  
 
 07.30-09.00 har distriktssköterskan tid för hembesök, alternativt inbokade besök 
på ”Centralen”. Men denna dag var det varken hembesök eller annat inbokat. 09-
00-10.00 är det telefontid. Den här dagen handlade telefonsamtalen om ”vård av 
anhörig-problematik”, receptfrågor, förfrågan om stygn, någon som ville förnya 
förskrivningen om hjälpmedel och anhöriga som ringde om provsvar. Kl. 10-11 
var det mottagning. Först ut är ett äldre par. De verkade hemmastadda på 
Vårdcentralen. Kanske var de lite förvirrade. De fick hjälp att sortera mediciner i 
en medicindosett. Nästa patient är en kvinna med bensår. Hon har ont om tid 
eftersom hon är på väg till barnbarnen. Hon skulle vara barnvakt. Kvinnan får sina 
sår omlagda. Hon lovar att ta med en Toscakaka till personalen nästa gång. Nu 
måste hon rusa vidare. Nästa patient är en medelålders man som får en injektion 
med manligt könshormon. Besöket tar inte många minuter. Nästa patient är en 
äldre man med ett sår som skall tittas till och läggas om på nytt. Nästa patient är 
en medelålders man som kommer i arbetaroverall. Mannen behandlas för sin 
alkoholism. Han får Antabus av sköterskan. Besöket varar några minuter. Det 
märks att detta är rutin för båda parter. Mannen skall tillbaka till arbetet. Sedan 
kommer tre patienter efter varandra vilka alla får blodtrycket mätt. Sköterskan 
pumpar upp den blodtrycksmanschett som hon satt runt patientens ena arm. Hon 
släpper långsamt ut luften samtidigt som hon lyssnar efter pulsen i armvecket. 
Proceduren med blodtrycksmätningen tar inte många minuter och under tiden byts 
det några ord i all vänskaplighet. Dessa patienter är ”stamkunder”. Det är en del 
av deras vardag och sociala nätverk att besöka Vårdcentralen. Någon har bokat en 
tid till 11.00, men kommer inte förrän 11.30. Det är åter en patient som får 
blodtrycket mätt. Nu har sköterskan en hel del journaler att skriva. Jag avslutar 
dagens observationer.  
 
 
Alla samlas på det nya året 
Det har blivit ett nytt år. Alla (nästan) är åter samlade och mötet genomförs i 
sedvanlig form. De två cheferna står framme vid tavlan och overheadprojektorn. 
Alla andra sitter ner. Mötet handlar som tidigare mer om information än en slags 
dialog angående de olika ämnena. Men vid några av punkterna förekommer det 
frågor. Arbetsplatsmötet inleds med information om att det kommer en ny 
undersköterskeelev i mars. Och datum ges för besöket av ekonomen från central 
nivå. Klockan 09.00 är ingen bra tid för Vårdcentralen, men det går inte att ändra 
på. Vem skall ha Scanner till sin dator? Det skall varje läkare ha och det skall 
finnas ett exemplar på Mottagningen. På mottagningen behövs ett exemplar för 
hantering av ”labbremisser”. Skrivare, vem skall ha det? Den 31/3 kommer det att 
bli en planeringsdag för alla på Vårdcentralen. Planerade teman är 
kommunikation, psykisk arbetsmiljö och trivselbarometer. De pengar som 
Växtkraftprojektet ger går i huvudsak till konsulten, alltså inga pengar över. Det 
finns olika meningar om meningen med projektet var att få pengar över eller om 
det var processen som var det primära. Datum ges för en konferens om 
Växtkraftprojektet. I vår kommer det att bli brandutbildning. Den är obligatorisk. 
På Internet finns en tidning med information från närsjukhuset.  
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IT hotar yrkesgrupp 
Det finns möjligheter och effektivitetsvinster angående att använda dataprogram 
vid journalskrivning. Och med ännu bättre program och med datakunniga läkare, 
så kan läkarsekreteraren i Primärvården vara ett minne blott. Jag följer en fjärde 
yrkesgrupp på vårdcentralen (jag har inte följt lokalvårdarna). Sekreterarnas 
tillvaro kan tyckas isolerad. De möter egentligen aldrig patienter och sällan annan 
personal, förutom på arbetsplatsmöten och i matsalen. För en sekreterare handlar 
arbetet mycket om rutiner. Varje läkare ansvarar för ett antal läkares 
journalskrivande. I ett rum likt en sluss alldeles nära sekreterarnas rum, mellan 
läkarnas korridor och läkarsekreterarna, finns det brevkorgar med läkarnas namn. 
Där lägger läkarna alla papper och annat som de vill ha hjälp med. En hel del 
anteckningar är redan införda i den virtuella journalen av läkarna själva. 
Sekreterarnas uppgift blir att göra de virtuella journalerna så fullständiga som 
möjligt utifrån det material de har fått av läkarna. Det handlar både om att tyda 
handskrift och att kunna det medicinska språket. Jag försöker följa med då 
sekreteraren arbetar i ett speciellt dataprogram.  
 
Just denna sekreterare har också ansvaret för den estetiska utsmyckningen på 
Vårdcentralen. Olika traditioner och helger skall bevakas med de färger, dukar 
och dekorationer som traditionen påbjuder. Jag får också ta del av just denna 
sekreterarens dokumentation i form av fotoalbum. Jag får en bild av en del av 
Vårdcentralens historia. Som före detta etnografistuderande, vet sekreteraren 
vikten av att bevara material för eftervärlden.  
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TEORETISK REFERENSRAM  
Moderniserad kallelse och arbete 
Historia   
Begreppet kallelse har i vår kultur rötter i det katolska klosterväsendet. Nunnor, 
munkar och katolska präster blir kallade av Gud. Guds tjänare lever i celibat, 
vilket har syftet att tiden villkorslöst skall tillägnas andra människor. Vilken 
specifik kallelse och uppgift en munk eller nunna har kan styras av den orden som 
nunnan eller munken tillhör. De olika ordnarna har olika uppgifter och är mer 
eller mindre engagerade och synliga utanför klosterväggarna. Guds tjänare i den 
katolska kyrkan och i klosterväsendet har också sina speciella kallelser. Det finns 
ordnar som är mer öppna och där Guds tjänare har en uppgift ute i samhället. I de 
katolska länderna var det framför allt nunnor som var de statliga och kommunala 
instansernas föregångare vad det gäller undervisning och sjukvård. Det finns 
också  ordnar där medlemmarna knappast går utanför klosterportarna. Även den 
mest slutna klosterorden har en världslig mening. Uppgiften kan vara att utveckla 
ett andligt tänkande.93  
 
Kall förknippas också med Luther och plikt, där alla på ett mer världsligt sätt 
skulle bidra till att samhället skulle fungera. Luther hade tagit avstånd från 
katolicismen och ett nytt samhällssystem skapades. Att maximera vinster och att 
till exempel öka sitt kapital betraktades inom den katolska världen som 
omoraliskt. Reformationen innebar en övergång från katolicismen, till den mer 
asketiska och moralavvisande protestantismen. Den protestantiska läran avvisade 
inte kapitalistiska strömningar på samma sätt som katolicismen gjorde, vilket 
också gjorde att kapitalistiska krafter vann mark. En teori är att kapitalismen 
föddes ur protestantismens egenart och framförallt utifrån Calvinismen (en 
förgrening av protestantismen). Kapitalism kunde även ses i andra kulturer, men 
inte så utpräglad i sin rationalitet som den kapitalism som kunde spåras i de 
kulturer där protestantism rådde. Det infördes ett marknadstänkande, 
kapitalkalkylering, separation mellan hushåll och verksamhet och användandet av 
fri arbetskraft. Pengaintjäningen blev ett mål i sig vilket innan varit otänkbart.94 
Detta skulle innebära att våra nutida kapitalistiska system kan ha utvecklats 
utifrån ett Lutherskt plikttänkande.  
 
Den kallelse som Luther talade om hade både beröringspunkter och motsättningar 
med den katolska kallelsen. Den katolska kallelsen har Guds tjänare som ett ideal, 
där kallelsen skulle är något som ”hördes i hjärtat” hos den som blir kallad. Hos 
Luther var kallelsen i min tolkning inte lika lustfylld. Weber som funderat mycket 
kring detta likställde en protestantisk kallelse med en plikt och en slags 
arbetsdelning, som mera ”tvingade varje individ att arbeta för andra95”. Weber såg 
den protestantiska kallelsen som något predestinerat i meningen förutbestämt, 
vilket också skapade en ständig osäkerhet hos dem som ingick i systemet. 
Människan visste aldrig riktigt om det som hon/han valt var det som var Guds 
vilja. För att få besked sökte individen efter tecken. Osäkerheten medförde en 
särskild arbetsmoral. Få ville riskera att Gud inte blev nöjd. Religiös bearbetning 

                                                 
93 Egna intervjuer i katolska kyrkan och Broomé, Catarina&Cottin, Catherine (1989) I kyrkans       
mitt 
93 Weber, Max (1995) Den protestantiska etiken och kapitalismens anda 

 
95 Weber, Max (1995) Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, s. 37. 
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och disciplinering av jaget blev viktigt. Den asketiska livsföringen som följde av 
detta ledde till en förändring i de ekonomiska disponeringarna som främjade 
kapitalismen. Plikttänkandet, den stränga livsföringen och viljan att göra Gud 
nöjd, medverkade till en slags effektivitet som främjade de kapitalistiska 
krafterna. Weber skrev om metaforen ”järnburen”. Människan i den protestantiska 
världen var född in i ett ekonomiskt drivverk. Detta placerade människan i en 
osynlig järnbur, där kapitalism rådde. Var det en kapitalism som inte längre var i 
behov av sitt ursprung, religionen? Den moderna kapitalismen grundar sig på ett 
tekniskt underlag. Helt enkelt hur man praktiskt skulle gå tillväga för att öka sitt 
kapital. Det medförde förstås att de mer abstrakta sakerna såsom olika psykiska 
processer kom i skymundan. Var det kanske så att kapitalismen stannade i 
”järnburen” medan den religiösa anden undslapp buren?96  
 
Utifrån idealet att leva i celibat, det vill säga att alltid vara redo att hjälpa andra, så 
blev kapitalismen något motsatt. Kapitalismen strävande efter egen vinning, att 
handla i eget syfte, vilket kan tyckas att inte längre handla om att hjälpa andra. 
Luther hade däremot svar på detta. 
 
En kallelse var också enligt Luther att göra något för andra människor. Att 
däremot gå så långt som till celibatet, att som Guds tjänare anta celibat som 
livsform, var däremot för Luther snarare ett fjärmande än närmande till 
mänskligheten. Luther såg alla inklusive Guds tjänare i en enhet, där alla hade en 
plats i ett samhällssystem. Nu måste det förstås tilläggas saken att Luther hade 
prövat på att leva som munk, men svikit sitt munklöfte. Gift sig och fått en stor 
familj. Han fördömde sedan allt vad klosterliv hette97. Han menade att livet i 
celibat inte var ett verkligt liv. Även Guds tjänare borde enligt Luther leva ute 
bland vanliga människor. Luther var hård i sin kritik och betraktade klosterlivet 
som en ”produkt av egoistisk kärlekslöshet” genom att det undandrog sig de 
världsliga plikterna. I motsats till celibattanken betraktade Luther de världsliga 
sysslorna som ett yttre tecken på kärlek till nästan.98 För att kunna kombinera 
familj, arbete och annat, så skulle var och en enligt Luther ha ett slags eget 
viktsystem där de olika komponenterna gavs olika vikter. 99 Det kan också i ett 
modernare perspektiv uttryckas som att ”engagemang och kallelse behövde 
omformuleras när det skulle kombineras med det vanliga vardagslivet som bestod 
av småbarn, blöjbyten, matlagning och tvätt”.100 I det katolska systemet är allt 
ansvar mer uppdelat. En vanlig människa får synda om hon åtminstone i efterhand 
biktar sig.  Den protestantiska människan har fullt ansvar för sig själv och ska 
enligt Luther alltid tänka innan hon handlar101. 
 
Luthers teorier tog alltså ett rejält avstamp från det katolska sättet att se kallelse. 
En av hans käpphästar var just att livets alla komponenter skulle förenas. 
Kallelsen skulle viktas bland andra saker. Den protestantiska kallelsen krävde inte  

                                                 
96 Bovbjerg, Kirsten Marie (2000) Fölsomhedens etik, s. 26. 
97 Luther blev förälskad i en nunna - Katharina von Bora. De bildade familj och fick många barn. 
Kärleken till nunnan ledde till ett avståndstagande till klosterlivet och predikan om en mer 
holistisk syn dä man skulle beakta livets alla komponenter.   
98 Weber, Max (1995) Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, s. 37 
99 Wingren, Gustav (1993) Luthers lära om kallelsen 
100 Lindegård, Valborg&Viberg, Åke (2000) Drabbad, s. 23. 

           101 Wingren, Gustav (1993) Luthers lära om kallelsen 
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ett villkorslöst engagemang i en sak och gav därför en möjlighet till en ökad 
rationalitet i livet, vilket enligt Weber blev just en drivkraft för kapitalismen. De 
kapitalistiska krafterna kunde ses som att de utnyttjade de rationella system som 
skapades utifrån Luthers tankar. Ett avståndstagande från katolicismen i förening 
med skapandet av väl fungerande system och ett plikttänkande, skapade en 
disciplin till förmån för vinstdrivande verksamheter.102 Weber beskriver en 
utveckling. Och det kapitalistiska tänkandet har blivit lika självklart som det 
religiösa tänkandet var förr. Kanske har vi i vår nutid även tagit avstånd till Luther 
och hans rationella syn. Vi pratar åter mycket om lusten, utan att för den delen 
koppla det till katolicismen. Kanske är det nu lusten som hamnat i järnburen och 
katolicismen som sluppit ut.  
 
Individen föds in i vår tids ekonomi (och kanske inte ens reflekterar över att det 
kunde ha varit annorlunda). Individen ingår i ”de kapitalistiska normerna för 
handlandet”. Normerna har bildats genom att en gemensam livsstil skapats. Men 
oavsett om det är religionen, kapitalistiska krafter eller annat som övergripande 
styr, så tycks det som att det är en kritisk punkt för den enskilde att skilja sig från 
mängden och samtidigt kunna fungera i samhället.103 Frågan är om det är möjligt 
att både få lov att avstå från plikten och att få ta dela av kapitalismens goda sidor. 
Är det möjligt att vara självständig, avstå från att delta i den struktur som bygger 
en marknadsekonomi och samtidigt få kapitalismens vinster? Ja, förstås genom att 
se världen på ett annat sätt. 
 
 
En moderniserad kallelse 
Kallelsen har i sig antagit olika former under olika tider. Även den gamla katolska 
kallelsen handlade om lust, men var mera att sälla sig till något. Luthers kallelse 
handlade om en slags uniformering där alla tillsammans skulle bygga samhället. 
Den moderna kallelsen handlar om lust, men att finna sin egen lust. Om alla följer 
sin kallelse kan det i sig ge maximal effektivitet i samhället, då på ett mer positivt 
sätt än där människor tvingas in i olika system.  
 
Följande är axplock från moderna tolkningar av vad som kan liknas med den 
moderna kallelsen: 
Det kan vara att det vi allra helst vill göra och längtar efter ofta är gömt långt 
inom oss. Att det är gömt skapar dessutom problem för det egna välbefinnandet 
och för att komma till insikt krävs en process vilken har syftet att leda till att ”höra 
sin kallelse”.104  ”Man kan diskutera om kallelsen är att bli drabbad och på vilket 
sätt eller om den är ett viljemässigt val.” Kallelsen är inte ”magisk” på det sättet 
att den kommer som ”en blixt från en klar himmel”105. Kallelsen lär däremot ofta 
komma över någon i ett helt oväntat och odramatiskt sammanhang. Någon står till 
exempel vid diskbänken och diskar och plötsligt står det helt klart för 
vederbörande vad den egna bestämmelsen innebär.106 En fråga är hur präglade vi i 
vår tid är av det Lutherska perspektivet och det kapitalistiska systemet eller hur 
förutsättningslöst varje individ verkligt skapar eller tillåts skapa sin egen kallelse. 

                                                 
           102 Weber, Max (1978) Den protestantiska etiken och kapitalismens anda 

103 Salamon Goldschmidt, 2002, Karen Lisa (2002) Beåndet ledelse 
104 Moody, Harry R.&Carroll, David (1997) Själens fem stadier 
105 Egna intervjuer. 

          106 Lindegård, Valborg&Viberg, Åke (2000). Drabbad. 
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Samtidigt finns det flera aspekter på vad predestinerad kan vara. Det behöver inte 
handla om en ren tilldelning, utan det kan ligga underförstått att människan föds 
med en personlighet och att det inte är något individen själv kan påverka. Däremot 
är det individen själv som med hjälp107 ska finna sin personlighet och 
personligheten bör beaktas i tilldelningen av uppgiften. Den moderna kallelsen 
säger inte att vi inte har någon plikt, men utgår inte från plikten som byggsten. 
Den moderna kallelsen kan ses likt en endogen kraft som utvecklar sig inifrån 
individen? Kraften har syftet att utveckla individen utifrån egna förutsättningar, 
men under sådana former som i sig också på sitt sätt bidrar till att forma ett 
samhälle. 
 
 
Uppenbarelsen 
Hur sker kallelsen? Att finna sin kallelse är troligtvis något som likt mycket annat 
måste upplevas för att riktigt förstås. Alla har ur ett religiöst kallelseperspektiv 
samma ursprung, medan några får sin kallelse till Gud och andra får andra 
kallelser. Mycket som sägs om kallelse är som sagor i den bemärkelsen att det 
svårförklarliga ges i metaforer och analogier.  
”Är kallelsen en mantel som kastas över en människas axlar eller är den ett frö 
som är gömt i jorden och väntar på sin tid?” 108 Kallelsen kan snarare vara som 
”varsamma puffar……mot ett bestämt mål109”. Kallelsen når kanske individen vid 
en särskild och tydligt urskiljbar punkt i livet110. ”Om vi lyssnar till vad vi vill på 
djupet under flyktiga känslor kan kallelsen mer och mer klarna för oss.111 
Kallelsen kan sägas vara predestinerad på det sätt att den väntar inom oss tills den 
får tillfälle att visa sig. Hillman har en metafor för kallelsen: det lilla ekollonet. 
Alla föds med en ”given bestämmelse”. Ekollonet har sin givna bestämmelse. 
Varje människa har också sin givna bestämmelse, där individen snarare 
”förkroppsligar sin egen livsidé”. Idén håller oss sedan på ”någorlunda rätt kurs”. 

Kallelse utgår från individens natur, utvecklas och löper med tiden. Kallelsen kan 
förenklat benämnas individens livsuppgift, den ”röda tråden” i den egna 
livshistorian eller ”själens kod”..112  Det kan också formuleras som en insikt om 
att något trots allt händer, som ger livet en inriktning, som man sen kanske inte 
förverkligar men egentligen viker från. 113 Kallelsen kan för individen vara att 
befinna sig i sin egen historia, i  sina egna erfarenheter114. Mildare uttryckt kan en 
kallelse vara att bli ”rotad” och där det dagliga i kallelsen spår är tilltalande. 
Kallelse kan också uttryckas som ”att äntligen få komma hem”.115  
 
Lusten och viljan skapas utifrån ”personlighetens kärna”. Det sägs vara varje 
människas skyldighet är att ta reda på vad som är den egna kallelsen, samtidigt 
som viss hjälp kan behövas. Vad är det som passar den enskilda personligheten? 
För att finna sig själv handlar det delvis om att i jämförelser med andra urskilja 
sig själv.  Men i processen finns dilemman i den meningen att olika diskurser kan 

                                                 
107 Egna inervjuer. 
108 Lindegård, Valborg&Viberg, Åke (2000) Drabbad, s. 135. 
109 Hillman, James (1996) Själens kod, s. 13. 
110 Lindegård, Valborg&Viberg, Åke (2000) Drabbad, s. 91. 
111 Lindegård, Valborg&Viberg, Åke (2000) Drabbad, s. 72. 
112 Hillman, James (1996) Själens kod, s. 13. 
113 Lindegård, Valborg&Viberg, Åke (2000) Drabbad, s. 59. 
114 Lindegård, Valborg&Viberg, Åke (2000) Drabbad, s. 82. 
115 Lindegård, Valborg&Viberg, Åke (2000) Drabbad, s. 62 o 93. 
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vara svåra att i en verklighet förena. Ett dilemma är att i ett socialt liv tillsammans 
med andra kan det svåra vara att urskilja vad som finns i den egna personlighetens 
och vad som handlar om en yttre påverkan, där påverkan också samtidigt kan vara 
nödvändig interaktion. Kallelsen kan komma i en uppenbarelse i bemärkelsen 
vision eller framtidssyn. Plötsligt tycks det helt enkelt uppenbart för oss vad det är 
vi mest av allt har lust till och vad som passar vår personlighet. Kommer det hela 
inifrån oss själva, eller kopierar vi andra helt eller delvis, blir en fråga man får 
ställa sig själv?  
 
Vi måste tillfälligt försöka avskärma oss från traditioner och annat i vår 
omgivning. Kanske är vi i olika stunder mer eller mindre mottagliga för en 
förståelse av detta slag. I ögonblicket kan det tolkas som både oväntat och 
överraskande. Kanske är det svårare med kallelser som bryter mot traditionella 
och kulturella mönster. Gamla rötter kanske måste upp, innan det nya kan rota 
sig.116  
 
Munkar går av liknande skäl ut i ”öknen” som eremiter och nunnor kan till 
exempel stänga in sig i speciella kyrkorum. Det är svårt att säga om vi som 
munkar och nunnor både fysiskt och mentalt måste avskärma oss tillfälligt från 
omgivningen för att ”finna oss själva”, eller om vi trots vår fragmentariska värld 
kan utveckla någon slags individuell ”öken” mitt i livet. På något sätt måste vi ha 
möjlighet att kunna skilja på vad som är ”jag” och vad som är tradition och kultur. 
Svårigheten ligger i att vi knappast kan finna oss själva enbart genom ett eremitliv 
(ja Guds tjänare har ju Gud att prata med). Enligt kallelseperspektivet förverkligar 
vi oss själva genom att möta andra, men vilket alltså kräver en alldeles speciell 
balansakt . 
 
 
Interaktionen 
Frankl uttrycker det såsom att meningen förutom att den måste upptäckas också 
finns i ett förpliktigande engagemang för något utanför det omedelbara personliga 
behovet117. Ett självförverkligande ingår i kallelseprocessen, men en kallelse 
handlar också om att vilja göra något för någon annan människas skull118. Och 
inte minst är det metoden till att nå sin kallelse. Ett rent självförverkligande kan 
ses som ett slags begär att genom ett slags ombyte utmärka sig. Ett 
självförverkligande handlar i en förenklad version om att vilja göra något för sin 
egen skull. Däremot är ett självförverkligande ur ett kallelseperspektiv ingen 
autonom process enbart inom varje människa. Självförverkligande som begrepp är 
relativt, där olika kulturer definierar begreppet på olika sätt: där processen är mer 
eller mindre individuell. Kallelse som ett slags utvecklat självförverkligande kan 
oavsett kulturell prägel på begreppet självförverkligande uttryckas som att det är 
något mer än att låta sitt eget jag komma till uttryck. Hela processen kan 
egentligen inte delas upp i delar, men för att försöka förklara kallelse så delas det 
här upp i vad som kan benämnas att vilja göra något för sig själv och att vilja göra 
något för andra119.  
 

                                                 
116 Egna intervjuer 
117 Viktor Frankl (1968) Livet måste ha mening 
118 Egen intervju med Torbjörn Larsson 
119 Egen intervju med Torbjörn Larsson 
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Det talas om begreppen egoism respektive altruism, men som mer kan ses som 
ytterligheter eller förklaringar om vad som kanske ingår i kallelseprocessen. Att 
finna sig själv och sin kallelse kräver en extremt inåtgående process, men kräver 
samtidigt ett stort engagemang i andra. Den extrema formen för att interagera med 
andra är att vilja hjälpa och kan ses som altruistisk, både det att utan krav ge till 
någon annan och det att ha förmågan att ge. Att vilja göra något för sig själv 
handlar egentligen inte i detta sammanhang om narcissism och det att vilja göra 
något för andra är inget renodlat altruistiskt.120  Kanske förhållandet mellan 
egoism och altruism i kallelseprocessen liknas med Nussbaums121 teori om 
förhållandet mellan tanken och känslan. Då skulle både egoistiska och altruistiska 
krafter tvinnas samman och likt tanken och känslan informera varandra. Att det är 
själva ”informerandet” som leder till uppenbarelsen. Kallelsens nödvändiga 
interaktion med omgivningen handlar om att engagera sig i/hjälpa andra. Det 
skulle inkludera alla typer av interaktion där engagemang och att hjälpa andra är 
möjligt. Engagemanget i andra och det egna självförverkligandet går så hand i 
hand. Och att hjälpa andra ökar också förstås sannolikheten att sen själv få hjälp. 
 
Kallelse finns således alltid i relation till något utanför individen. Det är ingen 
som kan skapa mening på egen hand122. Kallelsen kan liknas med en förälskelse, 
vilken vid mötet med någon utanför sig själv berör i djupet av den egna själen123. 
Simmel har sina teorier om interaktionen i en kallelseprocess: 
 

På samma sätt förutsätter det samhälleliga livet som sådant en grundläggande  
harmoni mellan individen och den sociala helheten, vilket naturligtvis inte  
hindrar skärande dissonanser i det etiska och det eudaimonistiska livet.  
Om den sociala verkligheten skulle gestaltas obehindrat och felfritt i enlighet  
med denna principiella förutsättning, så skulle vi ha ett fulländat samhälle.  
…….. Denna aprioriska  förutsättning för individens sociala tillvaro innebär att hans  
specifika karaktär – bestämd av hans inre personliga liv – är en integrerande nödvändighet  
för helhetens liv…..redan under antiken rådde det förhållande som utgör grunden för  
begreppet (kall).…… För att det överhuvudtaget skall finnas något ”kall”, måste det  
råda en harmoni – hur den nu har uppkommit – mellan samhällets uppbyggnad och  
livsprocess å ena sidan och de individuella egenskaperna å andra sidan. På denna allmänna  
förutsättning vilar slutligen dels föreställningen, att varje personlighet har en plats och en  
uppgift i samhället, som individen är ”kallad” till, och dels imperativet att söka tills man  
finner denna plats. 
(Simmel, Georg, 1981, Hur är samhället möjligt?, s. 78-79.) 

 
 
Alla processer som ger interaktioner med andra ”själar” skulle kunna vara möjliga 
forum för att utveckla en kallelse. Är det så enkelt? Det finns en generalisering 
och en uniformitet i samhällets sociala liv, vilket skapar en spänning gentemot det 
unika i varje individs kallelseprocess124. Som mycket annat i samhället, skulle 
kallelsens historia kunna ses som reflektioner av konflikter och kompromisser 
mellan sociologiska anpassningar i samhället och individuella avståndstaganden 
från samhällets krav125. Varje individ skulle här kunna ge sin egen historia som 
exempel på vad ovanstående teori i verkligheten kan stå för. Det är rimligtvis så i 
verkligheten att konflikter och kompromisser av detta slag också har en slags 

                                                 
120 Eriksson, Ulla (2000). Det mangranna sällskapet 
121 Nussbaum, Martha (1995) Tankens inlevelse känslans skärpa 
122 Viktor Frankl (1968) Livet måste ha mening 
123Lindegård, Valborg&Viberg, Åke (2000) Drabbad, s. 137. 
124 Simmel, Georg (1971) On individuality and social forms 
125 Tolkning utifrån Simmel, Georg, (1971) On individuality and social forms, s. 294. 
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dragkamp, som också leder till att individen får stå tillbaka för samhällets krav 
och att samhället åtminstone i teorin får stå tillbaka för de individuella 
avståndstagandena. 
 
Det sociala livet handlar om varaktighet, enhetlighet och likhet, medan det 
individuella livet handlar mer om ombyte, specialisering och att vara något 
särskilt.126 Kallelse är något individuellt samtidigt som meningen och målet med 
kallelsen är ett slags själsligt brobyggande till något utanför den egna individen. 
Det blir ett spänningstillstånd mellan det att tillhöra något och att få vara sig själv. 
 
En av de saker som är speciellt för människor generellt sett är sökandet efter 
likhet, som går från det speciella till det generella. Ett av många sätt för individen 
att närma sig det sociala livet är att imitera. Imitation kan benämnas barn av 
tänkandet och tankefrihet. Imitation ger makt utan personlig och kreativ 
tillämpning, men visas lätt och smidigt därför att det redan är givet då utan de 
krafter som ursprungligen var villkoren för mänsklig andlighet. Imitation ger en 
känsla av att inte vara ensam. Både kreativiteten och ansvaret för handlingarna 
läggs över på den som skapat det som imiteras (vad bekvämt). Det handlar i 
kallelseprocessen både om att anpassa sig gemenskapen och att finna sin egen 
väg. Att i gemenskapen genom vad som kan liknas imitation hitta sitt eget 
original127.  
 
Det kan i själva mötet med omgivningen handla om att imitera andra, samtidigt 
som den egna kallelsen aldrig hittas genom att imitera eller ”kopiera128” andra. 
Det handlar om att mitt i det sociala livet kunna ta avstånd och lyssna till den inre 
rösten. Det går aldrig att ta en kopia av någon annans kallelse och att göra den till 
sin egen kallelse. Samtidigt är det ju omöjligt att i ett autonomt tillstånd bygga 
broar till yttervärlden. Detta är det ständigt paradoxala i kallelseprocessen. Hur 
förhåller man sig till yttervärlden och hur hjälper man andra samtidigt som man 
vårdar sin alldeles egna inre mening? Det är i min tolkning att våga vara säker på 
sin egen kallelse, samtidigt som den aldrig får tas för given. Det gäller att känna 
sig bekväm med interaktionen, samtidigt som den måste skapas i ett slags 
ömsesidigt samspel där ingen part egentligen är ledande. Det gäller att vara beredd 
på att göra vägval, då kallelsen behöver annat utrymme. En kallelsemodell kan 
aldrig bli mer än ett slags enkelt ramverk, där individen i interaktion med sin 
omgivning, i sin känsla och i sin tro129 gör det hela levande. 
 
Många individuella föreställningar tycks likna varandra. De olika 
föreställningarna kan vara snudd på identiska. Det kan också vara så att det i 
tolkningarna av en kallelseprocess tenderas att överdriva graden av unicitet. 
Kanske gränsar det unika snubblande nära det generella, samtidigt som den kultur 
och den religion som präglar ett geografiskt område, det som präglar en 
organisation eller annan enhet kan tänkas homogenisera individers föreställningar 
om sina egna meningar. Det är inte uniciteten i sig som är det viktiga, utan snarare 
att det unika har möjlighet att träda fram. Samtidigt känner vi helt enkelt igen oss i 
andra och kan i och med detta få en styrka i att förverkliga oss själva. 

                                                 
126 Simmel, Georg (1971) On individuality and social forms 
127 Simmel, Georg (1971) On individuality and social forms  
128 Egna intervjuer. 

            129 Nussbaum, Martha (1995). Känslans skärpa tankens inlevelse 
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Förverkligandet 
Säg att en individ ”hittar” sin kallelse. Men sen är det inte alls självklart att den 
förverkligas. Kallelseteorin talar om att då kallelsen uppenbaras är det svårt och 
förgörande att vända om. Det må vara så, men i praktiken kan det ändå finnas skäl 
till att inte följa sin kallelse. Kallelsen kan liknas vid ett livsprojekt. Guillet de 
Monthoux skriver att vi genom födseln är engagerade, men att vi kan finna skäl att 
avstå från vårt ”projekt”. Ett skäl kan vara att ”projektet” kanske inte ger 
framgång enligt andra framgångsideal. Ett annat skäl kan vara att det att våga sitt 
projekt ofta innebär att ”våga ta språnget utan att veta vart”. Alternativet är att 
leva i ”ready made projects” och istället ta del av ”sanningar på burk”. Att våga 
blir att våga acceptera sin subjektivitet och att våga möta sin ångest. ”Varje 
människa måste ensam konfrontera sin totala frihet och ur denna ensamhet kan en 
moral, en idé och hur man förhåller sig till sina medmänniskor växa fram.”130  
 
Det finns många frågeställningar som kommer fram i en utveckling av en 
kallelseteori. Hur är det till exempel möjligt att utveckla en kallelse i konkurrens 
med andra, eller hur förhåller sig kallelsen i samband med de krav som finns på 
utveckling i samhället? Är det alls säkert att alla har tillräckligt mycket tro på sig 
själva och tillräckligt mycket kraft i sig själv att fullfölja projektet? Kan det finnas 
altruistiska hänsyn och egoistiska skäl som skapar avsteg?  
 
Valet i kallelseprocessen står så mellan ”klokhet och visdom”. De kloka skapar 
effektiva genvägar och kopierar andra för att nå framgång, men vilket ur ett 
kallelseperspektiv inte alls säkert leder in spåret på den egna kallelsen. Den egna 
kallelsen kan inte ske genom kompromisser. De visa däremot söker sin egen 
kallelse. Den kan vara ett långt sökande, men vilket då ur ett kallelseperspektiv 
ger frukt då kallelsen är funnen. Och ur ett kallelseperspektiv skulle det mest 
effektiva samhället vara det där alla funnit och etablerat sin kallelse.131 Nu finns 
det som sagt skäl till att ändå avstå sin kallelse. Det kan finnas andra 
”framgångsideal” och mycket annat, som leder till att vi hellre är kloka än visa. 
132” 
 
Ett exempel på klokhet enligt ovanstående definition är då föräldrar påverkar sina 
barn. Förr fanns det traditioner att framför allt söner följde sina fäder vad det 
gällde yrkesvalet. Reformationen och protestantismen ledde till att kallelse och 
arbete knöts samman. Den konkreta uppgiften blev en vardaglig konkretisering av 
kallelsen.133 ”Det benämndes en kallelse att fortsätta något som andra påbörjat och 
att genom sitt yrke representera sin släkt. Man tillhörde sitt yrke som ett kall och 
var inte fri att bryta detta band utan skäl.”134 I tyskan till exempel heter yrke 
”beruf” och betyder yrke tillika kall.  
 

Inte så, att en antydan om den positiva värdering av vardagsarbetet, som ligger  
i detta yrkesbegrepp inte funnits redan under medeltiden och t o m i den sengrekiska  
antiken, något som vi senare skall behandla. Men en sak var otvivelaktigt ny,  
nämligen värderingen av pliktuppfyllelsen i de världsliga göromålen som den  

                                                 
130 Guillet de Monthoux, Handling och existens (1978) s. 40. 
131 Egna intervjuer 
132 Egna intervjuer 
133 Weber, Max (1995) Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, s. 37 
134 Lindegård, Valborg&Viberg, Åke (2000) Drabbad, s. 128. 
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överhuvudtaget högsta formen för individens moraliska handlande. Det var  
detta som oundvikligen gav det världsliga vardagsarbetet dess religiösa innebörd, och  
som först medförde ett yrkesbegrepp med denna innebörd. I begreppet ”uppgift” (Beruf)  
kommer alltså till uttryck den centrala dogm hos alla protestantiska riktningar, som  
förkastas genom den katolska uppdelningen av de kristna moralreglerna i praecepta och  
consilia.  Det enda sättet att leva ett Gud behagligt liv var inte att överträffa den inom  
världsliga moralen genom munkaskes utan uteslutande att uppfylla de plikter, som påläggs  
individen genom hans ställning i världen, vilka därigenom blir hans kall. 
(Weber, Max, 1995, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, s. 37) 

 
 
Luther såg den konkreta uppgiften som en befallning från Gud att fullgöra de 
speciella plikter, som en högre makt tilldelat honom. Gud hade gett individen en 
plats, där individen skulle ”hålla sin jordiska strävan inom de gränser som getts av 
denna livsposition”. ”Kallet är något som människan har att ta emot, att foga sig i, 
som en gudomlig skickelse.”135 Regler och lagar ska vara världsliga. Det ska inte 
finnas överjordiska mål (t ex praecepta och consilia) som aldrig kan uppfyllas av 
vanliga människor. Däremot ingick det inte explicit i Luthers  kallelse vad avser 
aspekten lust. Kallelsen var enligt Luther en tilldelning och handlade om att 
uppfylla sin plikt till samhället. Plikten kunde också gå i arv.  
 
Utifrån en modern kallelse, så handlar kallelse om att hitta sina egna talanger och 
att ta vara på dessa. Det ligger inte i linje med att gå i sina föräldrars fotspår vad 
det gäller yrket. Möjligtvis ärvde barnen en personlighet som liknade föräldrar 
personligheter, men vad som en modern kallelseteori säger är att det inte handlar 
om arv eller ren tilldelning. Det är inte längre vanligt att gå i sina föräldrars 
fotspår, men många barn försöker möta sina föräldrars förväntningar vilket blir ett 
kompromissande och utifrån teorin avsteg från kallelsen. Den moderna kallelsen 
tar avstånd från kompromisser och att kallelser tilldelas.  
 
Säg att en slags inriktning i livet har uppenbarat sig och att någon väljer att följa 
sin kallelse. Nästa steg är då att söka sin jordiska uppgift. På samma sätt som 
vissa människor alltid hittar de där små gula kantarellerna i svampskogen och 
andra mer sällan hittar dessa, så har människor olika blick för olika typer av 
uppgifter. Det kan benämnas fallenhet, talang eller ”en speciell blick för något136”. 
Vissa människor har till exempel en alldeles ”speciell blick” för att i vardagslivet 
väsentligen hjälpa andra människor i mer eller mindre akuta livssituationer. En 
annan individ har vissa svårigheter då det gäller samma uppgifter. Därmed inte 
sagt att mycket av det som krävs kan utföras efter viss träning, men vad gäller 
engagemang borde det vara skillnad på om färdigheten kommer utifrån talang 
eller uppövad färdighet. Ingen kallelse är möjlig att utveckla utan hänsyn till 
omgivningen. Här måste rimligen kompromisser ändå ske. Simmel137 beskriver 
förverkligandet i termer av möjligheter, försakelser och hinder. Men finns det en 
kallelse, så blir man i realiteten bra på sitt område och bra på att ”göra det bästa av 
det möjliga138”. 
 
 
 

                                                 
135 Weber, Max (1995) Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, s. 39 
136 Egna intervjuer i katolska kyrkan. 
137 Simmel, Georg (1981) Hur är samhället möjligt? 
138 Egna intervjuer. 
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Utvecklingen 
Angående djupa engagemang finns det en allmän villfarelse, att man måste känna 
till dess ursprung. Om ett engagemang är djupt, så försvinner det inte för att 
skälen till varför det startade inte finns mer.139 Det kan vara en skillnad på en 
religiös kallelse och en sekulariserad kallelse. Den sekulariserade kallelsen 
handlar inte om att hela tiden gå tillbaka till en Gud och vad en religion 
förespråkar. Den sekulariserade kallelsen har möjlighet att likt en process följa en 
utveckling, vilket gör att skälen till hur det började kan både utvecklas och 
förändras.  
 
En mer tydlig skillnad mellan den religiösa kallelsen och den sekulariserade 
kallelsen är att en slags jordisk bekräftelse är nödvändig för att så att säga 
återstarta processen.  
Bekräftelsen i den religiösa kallelsen kan handla om en inre frid. Man måste 
försöka hålla omgivningen på avstånd, ge sig tid, be Gud i bön att visa vägen. 
Guds svar kan vara en djup längtan man känner att ge sig till Gud. Den inre frid 
man känner då man sagt ja till Gud bekräftar att man valt rätt.140 En jordisk 
bekräftelse är något som vi accepterar som något som ger giltighet åt något. Sedan 
är det upp till vad det handlar om och vem det handlar om angående vad en 
bekräftelse är. Om en lärare efter lång tid lyckas med att intressera de tidigare helt 
ointresserade elever för ämnet och ett visst resultat infinner sig inställer sig en viss 
bekräftelse. Om en brandman med livet som insats lyckas rädda människor ur ett 
eldhav, så torde också en viss bekräftelse på den egna insatsens vikt infinna sig. 
Man kan säga att i det religiösa livet råder en slags konsensus angående 
bekräftelse, medan i den mer jordiska meningen är det mer situationsanpassat och 
individanpassat vad bekräftelse är och hur ofta bekräftelser behövs. Samtidigt kan 
man låna strukturen från den religiösa kallelsen. Då skulle teorin bli att en 
bekräftelse börjar med en längtan. Det man längtar efter verkställs. När längtan är 
tillfredställd inställer sig en frid.  
Längtan kan starta utifrån en tro som oftast är socialt betingad, men en längtan 
kan också vara omedveten. För att en längtan ska tillfredställas måste en 
motivation till handlingen ske, den också medveten eller omedveten.141 Längtan 
kan ses som hur skälet142 yttrar sig och som leder till verkställandet. Det finns ett 
skäl och vilket tar formen av till exempel en längtan som i sig driver på 
verkställandet.  
I en effektiviserad och decentraliserad organisationen kan arbetsrelaterade 
bekräftelser vara svårare att uppnå, helt enkelt därför att man kanske jobbar ensam 
i sin uppgift, har en allt för begränsad uppgift, inte har möjligheter att göra det 
som ger bekräftelse, eller annat som hämmar längtan och därmed också 
bekräftelsen. Å andra sidan så om man lyckas med en uppgift, så är man kanske 
ensam om att ta åt sig äran. Men det finns inte alltid ett forum inrättat för att ge en 
mer detaljerad bekräftelse. 
 
Själva rationaliseringen i sig kan ha motivet att flytta vinsten från arbetstagarna 
till dem som äger företaget. Pengar behöver inte vara vad längtan baseras på, men 
handlingen i sig att företaget för egen vinning tar något från dem som arbetar kan i 

                                                 
139 Edited av Frisby, David&Featherstone, Mike (2000), Simmel on Culture, s. 288. 
140 Dominikansystrarna Sainte Marie des Tourelles (2001-2003) Kallad, s. 51. 
141 Nussbaum, Martha (1996) Thearpy of Desire 
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sig störa en bekräftelse. 143 Det är inte själva rationalisering som i sig kanske bli 
boven, utan snarare på vilket sätt den kan vara genomförd. Det är enligt 
Nussbaum144 möjligt att använda både känsla och fantasi i samband med 
rationalitet och vilket kanske inte har varit fallet om bekräftelser i arbetet uteblir. 
Nussbaum talar om att en hämmad bekräftelse leder in processen i ekorrhjulet 
istället för att skapa en utveckling. Utveckling ses som något mer värdefullt, 
samtidigt som det i kanske sin komplexitet kan vara något man faktiskt avstår 
från. Så om en viss utveckling är önskvärd, så kan utebliven bekräftelse bromsa en 
utveckling och en utebliven utveckling hämma bekräftelsen.  
 
Kierkegaard skriver om hur reflektionerna hämmar passionerna.145 Om det anses 
bättre att reflektera så kanske man gör det, men då på bekostnad av passionerna. 
Kallelsen kan ses som en passion, som del av en passion eller något som liknar en 
passion. Utifrån Kierkegaards teori skulle man kunna se det som att om man 
reflekterar så är det samma sak som att på ett mer aktivt sätt enbart försöka 
resonera sig fram till kallelsen, vilket snarare hämmar själva ”uppenbarelsen” – 
den som är mera resultatet av mer irrationella inre processer. Om det handlar om 
att ta del av en starkare känsla lika med en kallelse, så kan ett reflekterande hindra 
denna känsla. De handlar inte om att på ett mer beräknande sätt resonera sig fram 
till kallelsen, utan det handlar om att låta passionerna vara ledande i 
uppenbarelsen. Det handlar på något sätt om att vara öppen för att bli drabbad. Att 
däremot utveckla sin kallelse handlar mer om ett reflekterande. Det kan vara här 
Nussbaums tanken och känslan som sammanflätade kommer in som en bättre 
grund för passionernas verkan. Man kan tänka sig att de intuitiva krafterna och 
passionerna mer hör samman än ett rationellt reflekterande och att hitta sig själv. 
 
I Simmels ”modeteorier” skriver han om att det finns tendenser hos alla att vilja 
imitera andra, vilket då med Kierkegaards terminologi kan vara likställt ett 
reflekterande.  Man kan säkert bli passionerat betagen i något samtidigt som man 
lärt sig (att det är mode) att hålla huvudet kallt tillika inte låta passioner få ta 
överhand. Men i kallelsens uppenbarelse ska man alltså försöka hålla moden på 
avstånd. Passionen ska så att säga komma inifrån en själv. Rimligtvis kan dock 
olika yttre saker inspirera och locka fram den egna passionen.  
 
 
Positionering 
För att positionera kallelsebegreppet i vår nutida vardag kan det jämföras med 
närbesläktade begrepp. En ursprunglig innebörd av begreppet karaktär är ”de 
etiska värderingar vi tillskriver våra egna begär och våra relationer till andra 
människor”. ”Karaktären uttrycks genom lojalitet och ömsesidigt engagemang, 
eller genom strävan mot långsiktiga mål, eller genom fördröjd 
behovstillfredsställelse till förmån för något framtida syfte”. Karaktär kan ses som 
ett vidare begrepp än personlighet och kan ”ligga och gro inombords utan att 
uppmärksammas av andra människor”. ”Karaktären betecknar de personliga 
egenskaper som vi uppskattar hos oss själva och för vilka vi försöker bli 
uppskattade av andra.146 Karaktären är en slags status av den ”egenart och 

                                                 
143 Egen tolkning utifrån Guillet de Monthoux, Pierre, 1983, Läran om företaget 
144 Nussbaum, Martha, 1995, Känslans skärpa tankens inlevelse 

           145 Kierkegaard 
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läggning147” som vi själva uppfattar att vi har och för vilka vi vill bli uppskattade. 
Det individuella utifrån kallelseperspektivet är inte vad vi vill visa utan mera vad 
vi är vare sig det är något vi gärna visar upp eller inte. Kan ses som en balans 
mellan självbild och verklighet. Relationerna med yttervärlden är utifrån 
kallelseperspektivet mera något som ingår i den process där sökandet efter den 
egna kallelsen (livstråden) sker. Karaktär är som begrepp berättigat i sig. 
Karaktärsbegreppet kan ses som en beståndsdel i kallelsebegreppet. Karaktären 
kan i min tolkning ses som ett av flera begrepp och ett snävare begrepp än kallelse 
då det ska förklaras hur personligheten kan knytas till omvärlden. 
 
Ett annat närbesläktat begrepp till kallelse är karriär. Inom byråkratiska och 
formella organisationer talas det om karriär, som en ”normal befordringsgång 
inom ett yrkesområde148”. ”Karriär betyder ursprungligen ridbana, löpbana och 
kom så småningom när det tillämpades på arbete att betyda en livslång kanal för 
ens ekonomiska strävanden”149. Kallelse skulle då i min tolkning ur ett 
karriärsperspektiv ses som en livslång kanal för ens strävanden i livet. Karriär 
skulle då bli en underkategori till kallelse, specialiserad på yttre former.  
Begreppet karriär kan ses som en utveckling av kompetensen (yrkesskickligheten) 
men kan ur ett kallelseperspektiv vara ett snävare självförverkligande där det 
redan vad avser de egna talangerna sker ett kompromissande med organisationens 
mål. I den kompromissen kan det vara svårt för talangerna att blomma fullt ut. 
Karriärsstegen blir som en genväg och mera en partiell anpassning av kallelsen 
utifrån en handbok där svaret redan är givet. I karriärbegreppet finns inte det att 
vilja göra något för andra explicit. Det kan sägas vara en utveckling av att vilja 
göra något för sig själv, utifrån en generell plan. Interaktionen är redan på förhand 
given. I kallelseprocessen ska kompromissen undvikas. I karriären handlar det 
däremot mycket om att kompromissa framförallt med den verksamhet där 
karriären specifikt avses ske. Kallelsen är något unikt för varje individ och som 
följer individen oavsett plats och tid. Karriären handlar mer om individuella 
projekt, knutna till plats och tid. Karriär skulle utifrån en tolkning av Simmel150 
bli en snävt tolkad kallelse där uppoffringar sker. Men sen kan det givetvis 
diskuteras var som enligt kallelseteorin är att ”göra det bästa av det möjliga”. Här 
är det intressant att diskutera vad i kallelseteorin som bör vara kompromisslöst 
och hur kallelser och i detta fall organisationer kan mötas. Organisationen bör inte 
rucka på kallelsen tillika balansen mellan självbilden och verkligheten, samtidigt 
som individen på något sätt måste anpassa sig. 
 
Kallelseteorin talar om det unika. Identisk betyder att något är absolut detsamma 
som något annat. Ingen människa kan vara absolut lik någon annan151. Det säger 
att varje individs absoluta identitet är unik för var och en. Det kroppsliga och det 
andliga kan ses som olika attribut hos samma enhetliga väsen.152 Identiteten kan 
ses som både en utgångspunkt och delvis som en begränsning för utveckling av 
kallelsen. Den egna kallelsen är absolut individuell och unik. Kallelsen utgår inom 
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150 Simmel, Georg (1981) Hur är samhället möjligt? 
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gränserna för den egna identiteten, men i samspel med det som finns utanför den 
egna identiteten. I kallelseteorin måste identiteten på något sätt kommunicera med 
omvärlden.  
 
Kallelse kan också ses som ett hundra år gammalt meningsmode. Meningen och 
tanken om att det finns en egen bestämmelse i tillvaron är det övergripande som 
kan ses löpa genom historien. Hur meningen i tillvaron skall ses varierar genom 
tiderna. Varje tid har sina ideal, vilka i sin tur påverkat bland annat hur fenomenet 
meningen i tillvaron ska bemötas. För till exempel hundra år sedan tycks det ha 
varit så att kallelse var så att säga var ett av de moderna sätten att se meningen i 
tillvaron. Någonstans runt 1920-30-talet började andra modeyttringar ta över153. 
Så småningom klev till exempel motivationsteorierna in på denna arena och 
belyste meningen i tillvaron på ett annat sätt. I dag finns andra sätt att se mening. 
Till exempel Giddens tar ett steg tillbaka i sin teori om att motivation kräver både 
handling och skäl.  
 
 
Hjälpare och kallelse 
Att i olika livsavgörande situationer hjälpa andra i sin profession kan tyckas kräva 
ett större personligt engagemang än i andra professioner. Med livsavgörande 
menas i detta sammanhang något som ger en ny riktning i livet, där livet annars på 
något sätt kanske skulle kunna ha mist väsentliga värden.  
 
Alla professioner och arbetsuppgifter är på något sätt viktiga för andras liv, men 
olika uppgifter kan sägas ge olika värden för dem som tar emot och involverar 
personligheten mer eller mindre hos den som ger. Det är givetvis upp till var och 
en vad som är värdefullt och på vilket sätt någon involverar sig, men ett antagande 
är att vissa professioner har mer avgörande uppgifter än andra vad det gäller 
väsentliga värden. Väsentligheten ligger med betoning på det grundläggande. Alla 
vill vi ha ett bra liv. Vilka grundläggande omständigheter ger bra möjligheter till 
ett bra liv, vad är grundläggande och ger någon ett bra liv och vad är 
grundläggande och gör livet värdefullt154? Är någon frisk, har säkerhet, viss 
kunskap, är i viss mental och själslig balans och har ett ordnat boende, så ter sig 
förmodligen mycket annat i livet lättare att hantera155. Sjukvårdspersonal, jurister, 
poliser, lärare, präster, beteendevetare, omsorgspersonal, räddningspersonal156, 
med flera kan gå under benämningen ”hjälpare157”. Hjälpandet sker inom varje 
yrkesområde i olika steg där stegen är knutna till olika professioner och kan för 
varje enskild individ som hjälper vara allt från att mer påtagligt rädda ett liv till att 
mer utföra ordinerad behandling. De olika stegen inom ett yrkesområde är 
”teamwork” i begreppets vidare bemärkelse. Vissa uppgifter kräver ett team som 
samtida tar sig an en uppgift, men oftast är det inte ett lag som i följderna av 
stridens hetta går ut i fält och räddar liv. Konstruktionen av teamet handlar mer 
om mentala konstruktioner. Medlemmarna i teamet tar sig oftast an sina uppgifter 
i tur och ordning. Medlemmarna ingår mer i en process än att de har ett lagarbete.   
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Hjälpartjänsterna kräver att hjälparen på något sätt känslomässigt involverar sig 
själv i hjälpprocessen158. Dessa uppgifter är speciella på det sätt att det krävs ett 
personligt engagemang och får den enskilde personligheten inte vara med att 
utforma uppgiften och medverka i uppgiften, så skapas det individuella 
frustrationer då utformningen och genomförandet inte stämmer med den enskildes 
värderingar.159 Samtidigt måste ibland hjälpandet ske reflexmässigt. Ibland 
uppstår situationer som är akuta i den bemärkelsen att någons liv är i fara och mer 
kan liknas vid en katastrof och där snabba ingrepp blir livsavgörande i den mening 
att om inte ingripandet sker så kan det sluta med dödlig utgång, eller annat 
tillstånd som väsentligt försämrar livskvaliteten.  
I dessa situationer krävs strikta rutiner för att de människor som hjälper snabbast 
möjligt ska kunna agera på bästa sätt.  Hjälpartjänster är därför ofta strikt styrda 
av olika krafter där avsikten är att skapa skarpa gränser och allmänna roller. Det 
kan i sin tur leda till att det personliga engagemanget inte alltid är något som lyfts 
fram i systemet.160  
 
Ur ett kallelseperspektiv blir en kallelse till ett hjälparyrke att hjälpa i dubbel 
bemärkelse. För det första skapas det individuella självförverkligandet i 
interaktion med andra, där individen får ”hjälp” att finna sig själv. Hjälpandet 
kräver ett känslomässigt engagemang. Det är lockande att tro att en blivande 
hjälpare eller en hjälpare som utvecklar sin kallelse interagerar med andra i 
alldeles speciella miljöer. Sedan vad det avser den konkreta uppgiften, så innebär 
den att mer påtagligt och väsentligen hjälpa andra. 
 
 
Nakenmodell 
En kallelse är ett slags självförverkligande som utvecklas i en interaktion med 
andra. Det första steget handlar om en slags inriktning och ett andra steg handlar 
om en jordisk uppgift, eller ett förhållningssätt till omgivningen. En 
kallelseprocess är inte slut i och med att någon finner sin inriktning och uppgift. 
Processen är ständigt pågående. Kallelsemodellen är inte normativ på det sätt att 
den talar om vad som är tillåtet inom ett kallelsetänkande, utan är snarare ett 
förhållningssätt och ett sätt att förklara hur en egen bestämmelse kan förverkligas. 
Det finns däremot många idéer om hur någon kan finna sin kallelse eller 
förverkliga sig själv. Men det finns inga recept på hur någon kan finna sin alldeles 
egen kallelse. Den här skissade kallelsemodellen är en ”nakenmodell” eller som 
Simmel kanske sagt; en ”form161”. Det kan ses som riktlinjer för hur någon ska ta 
sig an sin egen bestämmelse och fylla sitt innehåll. Det är endast det individuella 
sökandet som kan ge ett resultat. Det är sökandet i sig som är själva processen. 
Det är det egna sökandet som skapar insikt och kanske kan modellen ge ett slags 
stöd till att våga lita på det som uppenbaras, vilket inte behöver vara 
märkvärdigare än att ta vara på ”sanningens ögonblick”. Kallelsen kan ligga 
bakom oss eller finnas i drömmarna, men kan endast ge insikt och utvecklas i den 
momentana stunden. Det svåraste ändå är kanske att förverkliga kallelsen, att 
förena det vi vill och det vi kan. Det vi vill kan vara lika med kallelsen och det vi 
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kan är den kompetens vi kan skaffa oss och de möjligheter till ett förverkligande 
som finns i en omgivning. Sedan sker en ständig prövning tillika utveckling av 
kallelsen – ingen brasa utan ved och förstås den bästa veden. 

 
 
Georg Simmels utbyten162 
Utbyten som interaktion 
Det som händer mellan människor kan enligt Simmel ses som utbyten. Det är 
inget objekt som existerar och förflyttar sig mellan deltagarna. Utbyten kan 
snarare ses som ett tillstånd inom var och en som deltar. Det kan ses som mentala 
utbyten av olika slag. Inget sker utöver det som sker inom var och en.  
 
Ett utbyte kan i sin tur ses som en typ av växelverkan. Växelverkan är det vidare 
begreppet, men då det handlar om mänskliga relationer uppträder växelverkan 
övervägande i form av utbyte. Växelverkan bygger upp människolivet i den mån 
det finns en strävan efter ”substans” och ”innehåll”. Det som är växelverkan kan 
ibland tyckas vara en ensidig påverkan. Vid växelverkan ger man ifrån sig sin 
egen energi, ”överlåter sin egen substans”, medan parternas överlåtande av den 
egna substansen skapar interaktion och till exempel i form av Simmels utbyten. 
Simmel ger i sin teori två olika typer av utbyten, utbyten av mänskliga relationer 
lika med mervärden och ekonomiska utbyten. 
 
Mervärden 
Utbytet av mänskliga relationer har inte syftet att få det föremål som motparten 
har, utan det har syftet att ge den egna ”känsloreflexen”, som motparten inte hade 
förut. När kärlek bytes mot kärlek utbyts ett slags inre krafter som uppenbaras. I 
ett samtal kan det ske ett utbyte av andligt innehåll, vilket på ett liknande sätt inte 
för den skull minskar innehållet för någon part. Vi ”demonterar bilden av vår 
personlighet för vår omgivning” och samtidigt ”tillgodogör oss bilden av andra”. 
Vi får något, samtidigt som vi själva ger. Denna typ av utbyte kan vi förmodligen 
inte göra med vem som helst. Om man ska förklara mervärde utifrån ett 
kvantitativt perspektiv blir värdesumman större efter utbytet än innan. Var och en 
ger den andre mer än vad han/hon själv hade. Ett utbyte likt ett mervärde kan ses 
som behållning. Man ger utan att egentligen bli av med något. 
 
Ekonomiska utbyten 
Det ekonomiska utbytet är lite mer komplicerat att förklara och får därför mera 
plats. Denna typ flyttar till skillnad från mervärdet något mellan parterna. Det som 
flyttas kan inte finnas hos båda samtidigt. Värdesumman behöver efteråt inte bli 
större, men åtminstone lika stor. Utbytet bygger helt på ett rationellt tänkande 
vilket medför att man helt enkelt inte byter om man inte får ett åtminstone lika 
stort värde tillbaka. Det är som Simmel skriver ”naturens öde” att utsättas för 
”vinst” och ”förlust”, ”ökning och minskning av livsinnehållen”. I det ekonomiska 
utbytet sker det medvetet att det ena ersätter det andra.  
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Utbytet kopplar samman åtminstone två av de saker som finns samtidigt. Det 
finns ett slags jag som ”genomströmmar de förnimbara företeelsernas inre”. Detta 
jag har tillsammans med ”vår tillvaros naturliga rytm” ”organiserat dess element 
till ett meningsfullt sammanhang”. Vi avgör helt enkelt vad vi anser vara värt det 
vi vill byta ut. Utbyten av ekonomiska värden är växelverkan och mer än annat 
utbyte en uppoffring. Det kan handla om antingen om ”substantiella ting” eller om 
”arbetskraft”. Dessa nyttigheter blir uppoffringar då de skulle ha kunnat användas 
på ett annat sätt. Vare sig någon konkret köper eller säljer något eller att inga 
konkreta utbyten sker, så kan den ”isolerade ekonomiserande människan” ändå 
göra en uppskattning om värdet vad det avser förhållandet mellan insats och 
resultat. Den ekonomiserande människan har inte en kontrahent med en egen vilja, 
utan en kontrahent styrd av ”tingens naturliga ordning och lagbundenhet”. Här 
måste uppoffringar ske för att våra egna önskningar skall gå i uppfyllelse. För den 
ekonomiserande människan är det likgiltigt vem som utför handlingen, bara 
resultatet blir detsamma. Vi får något till priset av vad vi lämnar från oss. Det sker 
ett utbyte med naturen, vilket vi benämner ”produktion”. Utbytet förutsätter ett 
värde och vice versa. Det som lämnas ersätts med ett mer värdefullt objekt. Vad är 
det då som utbytet kan bestå av? Det handlar om att tillfredställandet av ”de lägsta 
behov till uppnåendet av de högsta intellektuella och religiösa mål”. Det går inte 
alltid att urskilja var processen börjar och vad som är resultatet. I det praktiska 
livet är det en enhet. Ibland är det en oändlig process mellan värdet och utbytet. 
 
 Att vi uppfattar värdet som resultat av en uppoffring, antyder att vårt liv blivit oändligt 

mycket rikare tack vare denna grundläggande form. På grund av att vi strävar att  
minimera uppoffringarna, och på grund av att de upplevs som plågsamma, förleds vi att  
tro att först den fullständiga frånvaron av uppoffringar skulle höja livet till dess  
högsta värdenivå. Men då glömmer vi, att uppoffringen inte alls alltid är en yttre barriär,  
utan ofta en inre förutsättning för målet och vägen dit. Den gåtfulla enhet som finns  
i vårt praktiska förhållande till tingen, delar vi upp i uppoffring och vinst, hinder och  
framgång. Samtidigt skiljs de båda ofta åt tidsmässigt genom livets differentierade stadier.  
Vi glömmer därför, att om målet skulle vara tillgängligt för oss utan några hinder, som  
måste övervinnas, så skulle det inte längre vara samma mål.  
(Simmel, Georg, Hur är samhället möjligt?, s. 118) 

 
Det som upplöses för att nå målet är ett pris som får betalas, men också det enda 
som kan skapa värdet. Arbetet är en uppoffring då den arbetande skulle kunna 
vara ledig istället, skulle kunna använda krafterna för självändamål, eller vill 
slippa ansträngningen. Utbytet kan här som begrepp liknas med ersättning. 
 
Det finns inga klara gränser mellan mervärde och ekonomiskt utbyte. ”Latent 
arbetsenergi” kan beskrivas som en ”dragning till frivilligt arbete”. Det handlar 
varken om ”nödtvång” eller ”etiska skäl”. Det handlar om något man gärna vill 
göra. Det är varken något som arbetsgivaren kräver, eller som man känner att man 
måste göra. Även om det inte är en uppoffring att göra frivilligt arbete, så finns 
det fler behov vilka inte blir tillfredställda av det frivilliga arbetet. Det frivilliga 
arbetet finns även i en kontext. Energiförbrukningen blir en flaskhals. Hur mycket 
man än vill göra ett frivilligt arbete, så kräver det energi likt allt annat arbete. Vid 
förbrukning av energi, så avstås det samtidigt från andra användningar av samma 
energi. Detta resonemang förutsätter givetvis att energin är möjlig att använda till 
både det som prioriteras och det som får stå tillbaka.  
 
Redan vid inträdet i den ekonomiska processen måste objektet ha ett värde om det 
skall kunna värderas i det ekonomiska utbytet. Det kan liknas vid ett objektivt 
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värdeomdöme som blir till något begripligt i relationen mellan tingen och oss. Det 
bestämda innehållet finns inte i tingen själva, utan blir verkliga genom ”skeenden 
inom oss”. Det är i utbytesögonblicket då uppoffringen görs som värdet av det 
önskade föremålet når sin högsta gräns. Efter upprepade jämförelser inom oss 
skapas fastställda mått.  
 
Men var har då det objekt som byts bort fått sitt värde? Det kan ha ärvt sitt värde 
då det förvärvades. Priset har så att säga uppkommit a posteriori (genom 
erfarenhet). Det objekt som önskas blir så jämfört med och värderas utifrån 
erfarenheten. Själva uppoffringen kan också skapa mervärde genom att det kan 
vara ”lustfyllt” att övervinna det motstånd som uppoffringen kan innebära. Ofta är 
det så att de största uppoffringarna också kräver det största avkallet på annat runt 
om.  
 
”Värdets ekonomiska form begränsas av två faktorer:” Det ena är begäret efter 
objektet och känslan av tillfredsställelse och det andra är användningen av 
objektet. Begäret skulle aldrig stegras om det utan vidare kunde tillfredställas. Det 
är genom kampen som det ekonomiska  värdet ges. Begäret i sig ger inget värde. 
Begäret i sig ger inte det som efterfrågas och som finns i ett obegränsat utbud 
något värde ens om begäret så skulle vara på ”högsta intensitet”. Om 
tillfredställelsen ”hindras eller uppskjuts”, om det uppkommer en oro att gå miste 
om det som efterfrågas, eller om det finns en spänning i att kämpa för det som 
efterfrågas kulminerar begäret ”i en intensiv vilja och en kontinuerlig strävan”. 
Men det är kampen som ger värde.  
 
Det kan sägas att det är utbytet som skapar en distans mellan subjekt och objekt 
(substantiella ting, arbetskraft, rättigheter, osv.) och ”förvandlar det subjektiva 
känslotillståndet till objektiv värdering”. Ett ”föremål” ingår i erfarenheten i form 
av föreställningar inom individen. Någon slags förmåga skapar erfarenheten och 
dess föreställningar. Olika individer har sina speciella föreställningar om de objekt 
som är aktuella. För att finna ett gemensamt värde skapas en relation mellan 
parterna. Relationen kallas ”ekonomi”. Det är en ömsesidig uppoffring som 
”ordnar” värderingen. Det handlar om två processer. De två processerna adderas 
inte. Båda processerna är både orsak till och verkan av den andra processen. 
Processen växer med hjälp av hinder, försakelse och uppoffringar mellan viljan 
och dess uppfyllelse. Ett antagande är att värde och pris sammanfaller enligt 
ovanstående resonemang. Utbytet är inte så enkelt att det handlar om att ge och ta, 
utan det är något tredje som uppstår. Det begärande subjektet förutser känslorna 
och objektet har nu ett värde. Här skiljer det sig från mervärdet. I känsloutbyten 
smälter i teorin parterna samman och berikar varandra utan att lyfta ut det som 
värderas. Det är i mervärdet inget tredje som skapas.  
 
Utbytet kan däremot innebära en ”diskrepans i förhållande till de generella 
normerna”. Värdet och priset kan så att säga inte sammanfalla. Det kan finnas 
omständigheter runt om som så att säga stör värderingsprocessen. Simmel ger 
exempel som ”samlarvurm”, ”bedrägeri” och ”monopol”. I mervärden handlar 
motsvarande om avståndstaganden. Av olika skäl kan man låta bli att släppa in 
någon annan inom sin egen sfär. 
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”Knapphet” kan också vara något som blir ett värdemoment. Värdeprocessen är 
dock inget som följer av till exempel knappheten. Knappheten är bara en negativ 
egenskap och bara en ”objektivering” i form av en kvantitet. De kvalitativa 
egenskaperna är sedan av betydelse då vi väljer vad vi skall använda det till. 
”Tingen är inte svåruppnåeliga, därför att de är sällsynta, utan sällsynta, därför att 
de är svåruppnåeliga.” Det kan finnas olika knep att göra saker mer begärliga, 
medan det endast kan bli en form av ”förspel”. I ett längre perspektiv blir 
knapphet något som sänker värdet.  
 
Utbytet regleras till en början socialt. Då sedan individen känner objekten och sina 
egna värderingar, så kan individen själv bestämma villkoren för utbytet från fall 
till fall. ”Utbytet består inte alls som en logisk konsekvens av de kvalitativa och 
kvantitativa egenskaper hos tingen, som man kallar nytta och knapphet.” Först 
sker utbytet och sen utvecklas nytta och knapphet. Det måste först finnas en 
möjlighet till en utbytesrelation. Betydelsen av objektet ligger i själva 
eftertraktandet av detsamma.  
 
 
Kulturen spelar en roll i utbytet. Det finns kulturer där utbytet handlar om vad 
som kan kallas slughet, att till exempel lyckas sälja till ett så högt pris som 
möjligt. Enbart en kamp och ett rov leder varken till ett ”ekonomiskt värde” eller 
”ekonomiskt liv”. Det finns också offentliga bytesaffärer där det är fastslaget vilka 
kvantiteter av vissa varor som skulle vara utbytbara. Det värde som skapas här 
ligger utanför de enskilda byteshandlingarna. I och med det fastslagna priset sker 
en ”mekanisk och ytlig” objektivitet utanför parternas egna möjligheter till utbyte. 
Den ”sakligt fastställda” objektiviteten frigör sig istället från att vara fixerad (a 
priori), medan det fastslagna priset ”våldför sig på” ”de särskilda omständigheter” 
som existerar. Syftet med en ”sakligt fastställd objektivitet” är att frigöra sig från 
det som är fixerat (det som är a priori), att just beakta de särskilda 
omständigheterna. Vad de två principerna har gemensamt är att de avser att 
”översubjektivt” fixera ett värde gällande i utbytet.  
 
 
Diskussion 
Interaktionen i kallelseprocessen kan också ses i utbyten. Varje individ kan ses 
vara i olika tillstånd, där tillståndet sker inom var och en. För att få ett utbyte 
måste man ge ifrån sig sin egen energi, överlåta något till den andre och då den 
andre också överlåter något sker utbytet. 
 
För att få ett mervärde krävs det att en känsla reflekteras. Man ger ifrån sig något 
och får ett slags gensvar på det man gett ifrån sig. I ett sökande efter sin kallelse 
prövar man sig fram med hjälp av känslan både medvetet och omedvetet och 
känsloreflexer kan ge en utveckling i sökandet. På samma sätt ger mervärden 
bekräftelser. Det är kanske bara de parter som ingår i själva mervärdesprocessen 
som egentligen uppfattar bekräftelsen. Man visar helt enkelt varandra sina inre 
krafter, vilka för andra blir som svårfångade abstraktioner. Ett mervärde blir det 
endast för de som deltar. Rimligtvis är det lättare att ha mervärdesprocesser med 
vissa och svårare med andra, vilket säger att för att på detta sätt utveckla sin 
kallelse så krävs det att ingå i ”rätt” sammanhang. Det finns människor som 
”demonterar” sin personlighet för andra utan att vänta på andras känsloreflexer, 
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vilket då knappast kan skapa ett mervärde för den som visar sig. På samma sätt 
finns det människor som endast studerar då andra visar sig, vilket då knappast ger 
något utbyte för motparten och kanske inte heller för en själv. Simmel säger att 
mervärdet inte minskar innehållet för någon utan att värdesumman efteråt blir den 
samma. Nu kan det ju ändå tänkas att det inte alltid ses så. I kallelsesammanhang 
handlar det mycket om att blotta sin personlighet, vilket av den återhållsamme i en 
mervärdesprocess kan ses som att bli berövad på sin integritet. De flesta av oss 
blottar oss nog inte för vem som helst vad det gäller vår innersta ”personliga 
kärna”. En enskild mervärdesprocess behöver inte beröra mer än en liten del av 
vår innersta, men det är ändå rimligt att själva sammanhanget är väsentligt för att 
kallelseprocesser ska kunna utvecklas. 
 
Vad skulle ett ekonomiskt utbyte i en kallelseprocess vara? Att professionellt 
hjälpa någon är att ge och inte kräva en motprestation av den man hjälper. Simmel 
säger att det ändå alltid sker ett mervärde163. Däremot krävs en slags bekräftelse 
på hur insatsen blev, men då inte nödvändigtvis från den som tog emot. Man 
kanske inte kräver att man ska få en större bekräftelse än vad man tror sig kunna 
ge, men att man åtminstone ska få bekräftelse på det man trodde sig vara sin 
insats. Får man inte bekräftelse ses givandet till slut endast som att man går med 
förlust i sitt givande. Man känner det som att man borde ge sin energi någon 
annan stans. Vad som är bekräftelse är något endast var och en kan bestämma 
genom sammanhanget och vad man själv upplever som bekräftelse. Utmattning 
behöver inte enbart vara dåliga arbetsförhållanden, utebliven bekräftelse utan kan 
också handla om orimliga krav på bekräftelse164.  Denna sistnämnda typ kan 
handla om där bekräftelsen är målet. Den bekräftelse som avses i 
kallelseprocessen är mera ett medel i processen. Det handlar i detta sammanhang 
inte om något starkt behov av att visa upp sig, utom om ett medel för utveckling.  
 
Att för sig själv klargöra det abstrakta och uppnå den slags frid som kan inställa 
sig då man lyckas skapar i sig en ny start på den motivation som driver processen 
vidare. Men för att man ska vara fortsatt motiverad att driva sin egen process, så 
måste man på något sätt, till exempel genom bekräftelsen, känna att processen går 
framåt.  
 
Att styrkan uppkommer när man möter ett motstånd kan ses som att motståndet är 
då något abstrakt blivit klarlagt och som man likt en utmaning kan ta tag i. När vi 
märker att sökandet går framåt, så motiverar det till den fortsatta utmaningen. 
 
Men för att hinna med sin egen kallelseprocess krävs också att man har tid. 
Kallelsen behöver inte ligga precis i den avlönade arbetsuppgiften, utan finns i 
någon frivillig verksamhet. Här kan tiden bli flaskhalsen. Men oavsett om det man 
vill göra är avlönat, oavlönat, känns frivilligt eller inte, så kännetecknas det av att 
det helt enkelt är vad man helst vill göra. Men vad som är viktigt i sammanhanget 
är att det är under förutsättning att man inte behöver avstå från annat som man 
mer av plikt måste göra. Om det inte finns tid till det man helst vill göra, så skapas 
givetvis en frustration och man kanske därför tar avstånd från det man helst vill 
göra helt enkelt för att klara av det man måste göra.  Alberoni165 kallar det ett 

                                                 
 163 Simmel, Georg (1981). Hur är samhället möjligt? 
 164 Schaufeli, Wilmar and Enzman, Dirk (1998) The Burnout Companion to Study and Practice 
 165 Alberoni F (1996) Jag älskar dig 
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egoistiskt avståndstagande då man avstår sin kärlek för att man tror att man inte 
duger och ett altruistiskt avståndstagande då man för någon annans skull avstår 
det man helst vill ha. På samma sätt kanske man av tidsskäl eller hänsynstagande i 
ett ”plikten framför allt” avstå sin kallelse för plikten.  
 
Vi kan drivas av längtan, men måste själva pröva det vi mest vill för att veta vad 
det är. Upprepade prövning skapar visshet. Var och en omvandlar de egna 
upplevelserna till vad det är värt i ens liv. Detta sker inte utan svårigheter. Någon 
kanske är mera ”kär” i processen än i att finna sin kallelse, det kan finnas de som 
av andra skäl använder en kallelseprocess i andra syften, eller att det man vill ha 
inte är åtkomligt. Men trots uppenbarelser och möjligheter snarare än hinder, så 
som tidigare nämnt är det inte självklart att vi trots en visshet sedan lever med vår 
kallelse. 
 
Det är hur mycket man själv driver sin kallelseprocess och vad som sker i 
interaktionen med omgivningen som skapar själva själsliga förmågan i processen. 
I processen mellan längtan och uppfyllelsen så dyker det upp saker som måste 
övervinnas, man måste ge avkall på annat och man måste ge något för att få. 
 
En fråga är vad som händer då någon mer samlar på uppenbarelser och 
bekräftelser, använder processen för andra syften eller då det finns konkurrens i 
interaktionen. Om man drivs av att uppleva uppenbarelser lär det bli svårt till slut 
att skilja på de verkliga och de ”hallicunerade” upplevelserna. Kallelseprocessen 
kan användas i ett syftet att få människor att arbeta mer, vilket är skrämmande. 
Vad händer då interaktionerna blir beräknande i syftet att konkurrera och beröva 
varandra på synliggöranden och hjälp till motivation. Det blir något helt annat.   
 
Finns det en viss dragkraft i att det är en komplicerad process? Kan svårigheten i 
sig bli en dragkraft? En tolkning utifrån Simmel är att det då inte leder till någon 
värdering som kan vara lika med genuina uppenbarelser och att man inte vet var 
man ska göra sina vägval. Det är också risken då någon annan bestämmer hur man 
ska utvecklas, till exempel då vi påverkar ungdomar i deras vägval.         
 
Kontexten bidrar till den punkt där man startar sin process. Ingen en start påverkas 
man förmodligen mer än senare av den omgivande kulturen, medan individen så 
småningom blir mer oberoende och driver då sin egen process. Det viktiga är att 
så småningom ge sig själv möjlighet att låta de olika avvägandena gå genom den 
egna personlighetens kärna. 
 
Alla beslut och vägskäl måste avgöras av processer som går genom ens eget 
”kallelsecentrum”. 
 
 
 
Ferdinand Tönnies Gemeinschaft och Gesellschaft166 
Gemeinschaft 
Gemeinschaft utgår från att det finns en total enhet av mänsklig vilja. Den 
gemensamma roten till dessa relationer är den totalt omslutande karaktären av 

                                                 
166 Tönnies, Ferdinand (Edited by Jose Harris) (2001) Community and Civil Society 
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undermedvetet overksamt liv som flödar från födelsen: mänskliga viljor i kroppar 
är relaterade till varandra genom härstamning och släktskap.  
 
Det finns olika typer av gemenskap. 1/ Blodsband. 2/ Att leva i fysisk gemenskap 
och att fysiskt leva nära varandra och hålla ihop livet på den fysiska nivån. 3/ Att 
ha en själslig gemenskap, att jobba för samma mål och syfte, är bindande länkar i 
delat medvetande. De tre typerna är knutna till varandra vad det gäller plats och 
tid, vad det gäller specifika fenomen och i allmänhet vad det gäller människans 
kultur och historia.  
 
Alltid då människor på något sätt är bundna till varandra av lust och i samtycke på 
ett organiserat sätt, så existerar någon form av gemenskap. Det kan både vara att 
lusten och samtycket uppstår efter bundenheten eller att bundenheten är ett led av 
lusten och samtycket. Blodsband, grannskap och vänskap är exempel på olika 
typer av vad som kan benämnas bundenhet. I hemmet lever människor under 
samma skyddande tak. De delar innehav, tycker om samma saker och sitter vid 
samma bord. De döda är bevarade och lever med i minnet som skyddande andar. 
Blodsbanden är inte begränsade av husets väggar, utan sitter mer i den omedelbara 
fysiska närheten. Vid stark närhet spelar det ingen roll att medlemmarna ibland 
fysiskt sett befinner sig långt ifrån varandra. Närheten består. Men trots en mental 
närhet, så kan en längtan uppstå då parterna är fysisk åtskilda och en längtan kan 
bara åter stillas då fysisk närhet uppstår igen. De flesta mår bäst och är mest 
harmoniska i kretsen av sina egna, helt enkelt då de är hemma. I grannskap är det 
nödvändigt att dela arbete, organisationer och typer av administration. Ett 
samhälle fungerar även då folk är borta. Fasta rutiner, regler och vanor får det att 
fortleva. Vänskap fungerar oberoende av blodsband eller samhälle. Vänskap 
handlar om att dela jobb eller åsikter. Vänskapen växer sig stark då folk delar 
liknande kallelser eller kunnande. Vänskapsband måste underhållas genom 
lättsamma och frekventa möten. De som är sanna vänner, som känner varandra 
som medlemmar av ett kunnande eller i en professionell grupp, känner sig enade 
var som helst utifrån att de arbetar för samma ändamål.  
 
 
De tre följande typerna är tydliga exempel på Gemeinschaft. 1/relationen mellan 
mor och barn är djupt rotad och handlar om instinkt och nöje. Mamman är 
ansvarig för näringsintaget, beskyddet och ledningen av barnet tills det är kapabelt 
att klara sig själv. Separationen kan dock missledas av en växande vana, lyckliga 
minnen eller tacksamhet från barnet att modern tagit hand om det. 2/ i relationen 
mellan kvinna och man leder den sexuella instinkten inte alltid till samlevnad. 
Förhållandet måste huvudsakligen handla om att makarna anpassar sig till 
varandra om det skall bli ett ömsesidig bekräftande. 3/ Mellan syskon finns ingen 
instinktiv bindning likt den mellan mor och barn eller mellan man och kvinna. 
Däremot blir syskon som bor tillsammans knutna till varandra. Ju mer syskon blir 
hotade utifrån, desto mer binds de samman. Det skapas ett behov att vara 
tillsammans, bråka tillsammans och agera kollektivt. Vanan av gemenskapen gör 
livet lättare och mer omhuldande.  
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Ordnande av Gemeinschaft 
I alla former av samexistens, beroende av generella omständigheter, finns någon 
form av delning av plikter och nöjen som kommer att vara närvarande eller 
kommer att utvecklas och dessa arbetar ömsesidigt. Mänskliga viljor styr och 
assisterar varandra ömsesidigt för att upprätthålla en maktbalans. För att få en 
balans så får den som får mer också stoppa in mer. Det finns också risker med 
överlägsenhet. Det kan leda till arrogans och grymhet om inte välviljan väger 
tyngre. Anta att välvilja väger tyngre. Snarast är det då så att större makt innebär 
större möjlighet att hjälpa andra mer effektivt. Den starkare känner för att hjälpa 
och skydda den svagare. Det finns en stolthet i att vara starkare och ett nöje i att 
ha vissa krafter.   
 
Auktoritet kan ses som ett rangordnande av krafter som är överlägsna andra 
krafter, men vilka används till fördel för de underlägsna eller i de underlägsnas 
samtycke. Det finns tre typer auktoritet: ålder, fysisk styrka och visdom/ intellekt. 
Dessa olika auktoriteter finns i den auktoritet som hör hemma hos fadern. Pappan 
skall skydda, stödja och leda sin familj. Vad som kan hota krafterna är rädsla 
bland någon minoritet, vilket kan leda till avståndstagande och förskjutande då det 
inte finns någon grad av beundran förankrad. Men välvillighet och god vilja 
genererar en längtan till att visa sin vördnad som i sin tur leder till respekt. Då det 
finns en avgörande skillnad i makt, så är ömsesidig känslosamhet angående ömhet 
och vördnad eller underordnat välvilja och hänsyn, vilket står som Gemeinschafts 
grundvalar. På grund av dessa känslor så är gemenskapen möjlig mellan 
överordnad och underordnad, allra helst då den är stödd och uppmuntrad av nära, 
fortsatt samlevnad vilket det oftast är vad det gäller släktskap. 
 
Auktoritet som kommer från makt kan exemplifieras i krigsherren som skall leda 
sina styrkor. Vid möten med fienden behövs en enighet, som nås om de övriga blir 
underlydande. Det är krigsherrens ansvar att träna och leda sina män gentemot 
fienden. Krigsherren skall leda kollektivet. Krigsherren är en slags specialist med 
kunskap i att gissa och förutspå den bästa riktningen att färdas, samtidigt som alla 
andra undrar var de skall ta vägen. Visdomens auktoritet i form av prästlig 
auktoritet är en ledarposition som alla andra, där det är de speciella kunskaperna 
som avgör förmågan att leda. Om olika ledarskap skall jämföras och rangordnas, 
så anses prästen vara över alla andra därför att prästen är Guds medium. Denna 
typ av ledarskap likt krigsherren och prästen kan också jämföras med klanledaren, 
som representerar historien (myten) om de gemensamma förfäderna.  
 
Om ledarskapet ges intensifierad frihet och heder, så skapas influenser genererade 
från den allmänna viljan i kollektivet. Det kan sägas att auktoritet och ”service” 
agerar ömsesidigt, utifrån den specifika karaktären. Om det inte finns så många 
band i en gemenskap, så finns det oftast fler olika viljor. En gemenskap skall 
kunna tillåta olika viljor, just för att tillåta gemenskapens viljor. Då människor 
känner sig allt mindre beroende av viljan från kollektivet, så stegras den egna 
viljan. Det finns däremot en gräns på hur mycket oenigheter som kan finnas innan 
det helt enkelt inte längre är möjligt att hålla ihop gemenskapen. Frånsett 
drivkrafter och instinkter, så är den viktigaste karaktärskaparen av individen just 
den kollektiva viljan vilken utbildas och guidar. Familjeandan är visserligen 
viktig, men det är också andra mentala och spirituella principer som arbetar på 
samma sätt.    
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Osynlig plats 
Gemeinschaft i medvetandet skapar en slags osynlig plats, en mystisk stad och 
mötesplats som blir levande genom ett medium av konstnärlig sympati eller 
kreativa syften. Oftast delar de inom samma yrke eller de med samma 
arbetsuppgifter en osynlig plats. Liknande kallelser skapar osynliga platser. Det 
kan givetvis också vara andra som av olika skäl delar osynliga platser. I livet för 
övrigt så delas osynliga platser av släktingar, vänner och inte minst av älskande. 
För att använda Simmels167 uttryck så kan man säga att på en osynlig plats är 
slöjorna mer genomskinliga och de som delar den osynliga platsen kan mer än 
andra se igenom varandras slöjor. Precis som Nussbaum168 skriver om att 
erfarenhet skapar tro, så skapar gemensamma eller liknande upplevelser osynliga 
platser.  
 
Ömsesidig bindning eller vad som kan kallas samstämmighet, är den speciella 
kraften och gemensamma känslan som håller samman folk. Det krävs ett språk 
och ett rationellt tänkande. Det som är den innersta viljan av en gemenskap blir 
dess lag och blir respekterad som sådan. En samstämmighet bygger på intima 
kunskaper om varandra, ett reflekterande om att just vara här och nu samtidigt och 
att vara beredda att ta varandras både glädjestunder och sorger. Detta är givetvis 
enklare om det finns likheter eller då parterna kompletterar varandra. Språket är 
mediet för att uttrycka djupa känslor och rådande tankar. Språket används även i 
former av fiendskap, men har sitt ursprung som kommunikation inom familjen, i 
intima situationer och i kärlek. Föreningar av mänskliga viljor och möjligheten till 
gemenskap baseras först och främst på nära blodsband och mix av blod, sen på 
rumslig närhet och till sist, då det gäller människor, på mental och spirituell 
närhet.  
 
Vänskap 
Vänskap är inte organiserad, handlar inte om nytta eller instinkt och mindre om 
vana. Vänskap handlar om att dela en inställning av en slump eller av ett fritt val. 
Vänskapsbanden är emellertid de svåraste att bevara. I alla typer av relationer är 
det inte bara trevligt och lätt att umgås, utan relationerna prövas också av 
oenigheter. Vad det gäller vänskap, så måste den positiva sidan överväga för att 
banden skall hålla. I min tolkning ligger de osynliga platser man delar med andra i 
arbetet närmast de som Tönnies beskriver som vänskapsband. Det finns mycket 
mer i en de relationer man har i arbetet, inte minst konkurrens. 
 
Gemenskapens fundamentala lagar: 
1/ Släktingar och ingifta älskar varandra och/eller är vana vid varandra. De tänker 
ofta på varandra och tycker om att konversera med varandra. Detta gäller även för 
grannar och vänner. 2/ Det finns ett ömsesidigt samförstånd mellan de som älskar 
varandra. 3/ De som älskar och förstår varandra håller ihop och organiserar sin 
gemensamma existens.  
Anhopningen av bestämda viljor styr en gemenskap, skapar i sig ett naturligt 
språk, innehåller en mängd av förstålelser reglerade normer och är en slags 
endräkt eller familjeanda. Gemenskap är ömsesidig förståelse och endräkt. 

                                                 
           167 Simmel, Georg (1981). Hur är samhället möjligt? 
           168 Nussbaum, Martha (1995) Känslans skärpa tankens inlevelse 
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Förståelsen agerar i relationerna mellan individerna och endräkten är styrkan och 
karaktären för det hela.  
 
Unionen mellan man och kvinna är kärnan i samexistensen eftersom det är vad 
som genererar fler människor. Andra gemenskaper bygger på denna idé. Det kan 
vara (förstås andra parrelationer), byn, distriktet eller landet. Det finns tysta 
överenskommelser i form av plikter och privilegier, om vad som är gott och ont. 
Det kan liknas vid kontrakt, som pekar ut gränserna. På olika sätt skapas 
överenskommelser. Riktig förståelse är tyst, därför att innehållet är omätligt och 
inte kan kläs i ord. Det kan skapas symboler och liknande, men vilket aldrig blir 
mer än exempel på den tysta förståelsen. Många gemensamma avtal kan 
produceras, medan endräkten aldrig kan produceras. När villkoren är de bästa 
växer och blomstrar förståelse och endräkt från frön som redan finns där.  
 
Gesellschaft 
Gesellschaft handlar om en grupp människor som lever bredvid varandra utan att 
väsentligen vara enade. De är snarare avskilda. Om människor i Gemeinschaft 
lever tillsammans på grund av allt som enar dem, så lever människor i 
Gesellschaft bredvid varandra på grund av allt som separerar dem. Det finns inga 
aktiviteter som kommer utifrån på förhand givna förutsättningar eller som 
uttrycker viljan och andan i gruppen. Alla lever vad som kan beskrivas som för sig 
själva, men bredvid varandra. De olika maktsfärerna och aktiviteterna är klart 
avskilda och där gränserna vaktas. Dessa människor är klart maktmedvetna. Ingen 
vill göra något för någon annan såvida det inte ger åtminstone en jämförbar 
ersättning. Helst skall ersättningen vara något som är bättre. Det finns inga 
gemensamma saker, utan var och en innehar och tycker om något uteslutande 
andra. Då någon sak skall byta ägare skapas det en slags temporär fiktiv 
gemensam vilja och ett gemensamt agerande. Det som skall bytas kan ses som ett 
allmänt gods eller ett socialt värde. Det är bytet i sig som skapar den fiktiva 
sociala viljan. Bytet blir en slags rättvis dom, något universellt gällande oftast 
bara för det specifika bytet.  
 
Hur kan något mätas och på ett teoretiskt sätt jämföras? En av någon orsak 
överdriven längtan eller ett falskt beslut kan ge något farligt eller något som 
skadar. På en marknad så är det enda kravet att någon skall inneha något ledigt att 
kunna överföras till någon annan som är intresserad av det som utbjudes. Allt 
annat karaktäristiskt för det som utbjudes är irrelevant. Det finns en mängd 
praktiska kriterier och omständigheter som tas med i kalkylen. Det handlar helt 
enkelt om ett kalkylerande angående om det är värt att utföra bytet. Kostar allt vad 
som själva bytet innebär mer än vad som fås i utbyte, eller är behållningen minst 
lika stor eller större? Alla saker är jämförbara med varandra. Saker kan jämföras 
med den arbetskraft som går åt till att producera dem. Arbetskraften kan vara mer 
eller mindre effektiv och det är den effektivaste arbetskraften som eftersträvas. 
Det är individer som arbetar för sig själv, men kan tyckas arbeta för samhället. 
Alla beslut och utbyten upprepas och blir trots att det är individer lika, enkla och 
som ordinarie delar av en gemensam arbetskraft. Hela tiden sker utbyten där 
individen byter upp sig till saker mer värda än det tidigare innehavet. Gesellschaft 
kan visas mest tydligt då penningkrediter ges, eftersom det i den transaktionen 
bara handlar om pengar där värdet är förutbestämt. Handel med pengar är något 
konkret och gripbart.   
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Det skapas en slags konvention av allmän vilja. Konventionen skapar en samling 
av en massa både levande och artificiella ”individer”. Deras viljor och 
intressesfärer interagerar med varandra på många sätt, både på beroende och 
oberoende sätt. Vad som ovan kommit fram kan benämnas ett civilt samhälle eller 
ett samhälle som bygger på allmänt kommersiella utbyten. En Gesellschaft är ett 
slag förkroppsligande av den allmänna viljan och den allmänna rationaliteten, 
samtidigt som vi vet att Gesellschaft helt enkelt är ett namn för en fiktiv kropp. 
Det kan också liknas vid ett hypotetiskt paradis. Om alla förbehållslöst följer 
denna metateori, så antas högsta möjliga effektivitet uppnås. Det hypotetiska 
paradiset kan utifrån den allmänna viljan och rationaliteten nå effektiva utbyten, 
men endast i den fiktiva kroppen. Hypoteser är bara antaganden om verkligheten 
och paradis är troligtvis inte verkliga. ”Kroppen” finns inte egentligen men 
begränsar handlingarna på så sätt att det som sägs hända i verksamheten och delas 
av andra verksamheter ges en tillhörighet. Naturliga relationer är ersatta av 
abstrakta relationer. Alla söker sina egna fördelar och bekräftar andra endast då 
det finns egna fördelar att hämta. Det kan ses som fiendskap, som utan 
konventioner och kontrakt skulle leda till krig.  
 
Är då alla medlemmar i ett samhälle aktiva i en Gesellschaft? Nej, de som inte är 
aktiva blir som slavar, eller icke-fiender utan möjligheter att ta rationella beslut. 
Men dessa slavar kan faktiskt också ses som fria människor, fria att ta egna beslut 
av egen kraft.  

 
Diskussion 
Kallelseprocessen i sig är en medveten process som rationaliserar i meningen att 
försöka att ge en förnuftsmässig motivering till det mer känslomässiga, som kan 
vara längtan eller vad det nu är som driver processen framåt. Antagandet i 
kallelseprocessen är att det finns en vilja till gemenskap. Det kan tyckas som en 
slags lust till gemenskap är det bästa forumet för att få hjälp med sina insikter. 
Men även den mest affärsmässiga relationen vilka endast upprätthålls i syftet att 
nå ett annat mål kan på något sätt leda till insikter som kan hjälpa kallelsen. 
Däremot kan det hända att det är endast i gemeninschafts som man får mer 
förutsättningslös hjälp. I en gesellschaft får man bara hjälp om det också hjälper 
det gemensamma målet, den andres mål eller det tillfälliga målet. Gemeinschafts 
skapar starkare band mellan människor, vilket på samma sätt även kan fås i ett 
gesellschaft men endast om det också bidrar till gesellschaftets fördelar. En 
professionell grupp kan egentligen känna sig enade var som helst utifrån att de 
arbetar för samma ändamål, men är på något sätt beroende av att ha möjlighet att 
mötas för att bevara enigheten och i den enigheten kan man interagera och 
implicit eller explicit hjälpa varandra.  
 
Olika närhetsgrader i relationer kan skapa olika saker i den relation som utvecklas. 
I nära och kära relationer eller där man delar olika osynliga platser känner man 
varandra mer på olika sätt och kan hjälpa varandra att lyfta fram insikter. 
Samtidigt är det inte alls säkert att alla i en gemenskap blir sedda utifrån sina egna 
förutsättningar. Det kan det vara så i en gemenskap att alla inte har samma 
prioritet i det att få hjälp. Gemenskap skapar kanske inte objektiva förutsättningar, 
utan blir mera antingen alltför subjektiva, eller lever med föråldrade bilder av 
varandra. I de mer perifera relationerna kan det finnas möjlighet att få en 
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utomståendes syn, likt ett nytt perspektiv. Oavsett vem som man skapar 
interaktion med, så måste den andre parten på något sätt medvetet eller omedvetet 
ge något till den andres kallelseprocess. Vänskap kan tyckas som den optimala 
formen där man är oberoende av blodsband, men samtidigt interagerar i någon 
slags välvilja. Samtidigt måste vänskapsbanden även klara de tillstånd av 
”eremitliv” som också måste ske i var och ens kallelseprocess. 
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TOLKNINGAR 
Från naturligt fenomen till sjukvård som en fiktiv kropp 
Sjukvård är en konstruktion169. Patienters beskrivningar och uppvisande av 
symtom sammanförs med sjukvårdspersonalens kunskaper och de resurser som 
finns. Det kallar vi sjukvård. Sjuka och skadade och sjukvårdspersonal är olika 
saker egentligen oberoende av varandra, men i sammanhanget ”sjukvård” finns 
dessa till för varandra.170  
 
I vår tid är det allmänt en självklarhet att sjukvårdsorganisationer tar sig an 
sjukdomar och skador.  
 
På en vårdcentral, som är en del av sjukvården, är botandet och lindrandet 
centralt. Men vad händer egentligen på Vårdcentralen? Det kan ses på många sätt, 
men har här valts att ses i utbyten i form av uppoffringar, ekonomiserande, 
mervärden och olika närhetsgrader mellan de individer som medverkar. Det är 
först då bland annat dessa saker i verkligheten sker som det vi kallar sjukvård 
finns. Man kan säga att det som sker blir som en bro mellan teorier, kunskaper och 
annat och de sjukdomar och skador som uppstår.  
 
Frågan är vad som faktiskt sker och under vilka förutsättningar det sker. Vad som 
här beskrivs blir som ett nedslag och stickprov i verkligheten och blir som ett 
smakprov på vad sjukvård kan vara.  
 
Vilka mer fysiska, rättsliga, sociala och mentala förutsättningar finns som är 
funktionella och behöriga för sjukvård? I forskningsfrågan finns något som kan 
liknas med en passion och där frågan blir hur en stark dominerande känsla kan 
verka tillsammans med ovanstående förutsättningar. Vilket är egentligen forumet 
som kallelser kan verka i på en Vårdcentralen?  
 
Det Simmel säger om att kärnan i olika händelser uppfattas samtida av sinnena, 
känns, märks och ger vetskap171 kan hjälpa till att förklara mötet mellan det tänkta 
och det faktiska. Det är det vi uppfattar som ger oss upplevelsen. Men vad händer 
om vår upplevelse inte stämmer överens med den vision som organisationen 
eftersträvar att uppfylla? Är det då ”bäckfisken med för få armar”, eller 
”mamman” uppstår, som en bild av och indikation på att visionen inte är 
överensstämmande med det som sinnena och inkännandet säger eller vad som 
faktiskt sker? ”Bläckfisken” och ”mamman” kommer tillbaka senare i texten.  
 
Organisationens vision sätts mot alla de osynliga platserna som skapas. Det må 
vara endast en robot som kan ignorera saker som sker och som inte är förenade 
med ett slags sunt förnuft angående vad som är rimligt. Tiden och kraften kan ur 
ett strikt ekonomiskt perspektiv ses som flaskhalsar, samtidigt som tid och kraft 
kan ses som begränsningar att ta hänsyn till.  
 
Nu verkar det vara så att de mer konkreta ekonomiska krafterna konkurrerar på 
andra villkor än de mer abstrakta mervärdena. Och i en organisation där de 

                                                 
           169 Jfr. Kant, Immanuel (1952). The critique of judgement 

170 Jfr. också Berger, Berger and Luckman, Thomas (1966) The social construction of reality 

           171 Simmel, Georg (1981) Hur är samhället möjligt? 
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ekonomiska krafterna är dominerande så tycks det som om mervärden får stå 
tillbaka. Angående tiden finns det begränsningar i reglerad arbetstid, men 
angående den egna energiförbrukningen och den egna energifördelningen finns 
det inga egentliga regleringar.  
 
Vad som kommer är ett försök att mer utförligt utveckla det som sammanfattats i 
detta kapitelstycke. 
 
 
Jag är ”här” och du är ”där” 
Alla har av erfarenhet och utifrån en viss kommunikation en uppfattning om vad 
de andra gör. Åtminstone visste man vad alla borde göra. I det kliniska arbetet 
möttes man sällan, medan man i det administrativa arbetet möttes oftare. Det 
kliniska arbetet hade strikta ordningar om vem som skulle göra vad, men i det 
administrativa arbetet var det fritt fram för ambitioner och karriär.  
 
Ibland tycktes det som om man prioriterade det administrativa arbetet. Om man 
antar att den egna kallelsen ligger i det kliniska arbetet, så ser jag det 
administrativa arbetet som en black om foten där det tog alldeles för mycket plats 
angående tid och energi. Men det är inte alls säkert att det var så. Administrativt 
arbete arrangeras på ett sätt som ska locka till karriärsmöjligheter. Så på något vis 
finns risken att kallet får står tillbaka för karriären.  
 
Ur ett kallelseperpektiv är det inte alltid förmånligt att arbeta ensam. Man får 
ingen feedback på om hur man utfört sitt arbete. Att arbeta tillsammans med 
någon annan ger effekter som ger bekräftelse. Att rädda liv på en akutmottagning 
ger omedelbar bekräftelse. Men att på en vårdcentral kanske inte ens veta vad som 
sen händer patienten, behöver ur ett kallelseperspektiv andra möjligheter att 
genom interaktion få en slags återkoppling av vad man faktiskt gjort.  
 
 
Samexistens eller hierarki 
Vårdcentralen kan ses som ett antal individers samlade viljor, eller en enhet av 
mänsklig vilja. De samlade viljorna fanns där samtida, men enas på olika sätt. 
Enheten av viljorna fanns till exempel kring ett botande och ett lindrande, i möten 
och i olika relationer, men utan att man samlas öga mot öga vid lägerelden. 
 
De olika professionerna på Vårdcentralen kan sägas finnas bredvid varandra. De 
finns som släktingar geografiskt sett ständigt nära varandra. De finns under 
samma tak ca 8 timmar per dygn och blir mer eller mindre vana och trygga med 
varandra. Inom varje profession kan det sägas handla om partnerskap, där de olika 
individerna kunde ses som jämlika partners.  
 
Alla på Vårdcentralen fanns där i någon form av samexistens och delade många 
av de uppgifter som fanns. Däremot agerade de sällan samtidigt. De olika parterna 
träffade sällan patienterna samtidigt, utan gjorde sina respektive insatser i tur och 
ordning. Det medförde också att föreställningen om vad de andra gjort byggde på 
vad man förväntade sig att de andra gjorde, vad som stod i journalen och vad som 
delgavs på möten och vid andra tillfällen.  
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Utifrån jurisdiktionerna, traditionerna och de strikta rutinerna var det förmodligen 
lätt för var och en att föreställa sig vad de andra gjorde, åtminstone vad det gällde 
det som delgavs och det som Simmel benämner uppoffringar. Att ändra på rutiner, 
spara på saker, byta tjänster, delegera tjänster, osv. var påtagliga saker och lättare 
att förmedla.  
 
Vad som däremot inte var lika lätt att förmedla till någon som inte varit med i 
stunden är det som Simmel benämner mervärden. Hur kan en i ledet förmedla till 
de andra på vilket sätt mötet uppfyllt förväntningarna i form av mervärden? Var 
tar tillfredställelsen respektive det som inte tillfredsställs vägen i organisationen? 
Hålls den kvar ruvande inom var och en, finns det adekvata kanaler eller kommer 
det ut i form av något helt annat och vad händer i så fall då?  
 
I andan av att mervärden är något som kommer ut av känsloreflexer, så kan man 
undra om det möjligt att decentralisera mervärden. I en decentraliserad 
organisation kan det bli som att ständigt ha egna hemliga kärleksmöten, där man 
inte delar dessa erfarenheter med sina arbetskamrater. 
 
 
Fadersgestalt 
Det sker ingen fri handel med sjukvård. Processen är komplicerad. Landstinget är 
en slags fadersgestalt gentemot de potentiellt sjuka och skadade. Landstinget ska 
skydda, stödja och handleda sina medborgare och värna om de potentiellt sjuka 
och skadade. Landstinget är i teorin generöst. De potentiellt sjuka och skadade 
sägs ha möjlighet att inom vissa ramar välja vårdgivare. Aktiviteten mellan 
Landstinget, vårdgivaren, i detta fall Vårdcentralen och de potentiellt sjuka och 
skadade strävar efter nytta i en slags överenskommen form. Den aktivitet som 
sjukvården är delas av alla, men där var och en tar del av sjukvården i eget syfte. 
Landstinget skall uppfylla sina syften och sina politiska direktiv. Vårdgivarna 
skall i ett ekonomiskt perspektiv erhålla ersättning. Patienterna ska bli botade och 
lindrade.  
 
 
Papparoll eller syskonroll 
Det kan ses som om läkaren i toppen av hierarkin har en papparoll gentemot de 
övriga personalgrupperna. Läkaren skall som överhetens förlängda arm ”skydda, 
stödja och leda” personalen i det kliniska arbetet.  
 
Utifrån den hierarkiska ordningen är det sjuksköterskor som assisterar läkare och 
inte det omvända. Sköterskan såg det i vissa fall mer pragmatiskt. Om det är så att 
det inom en tidsenhet är så att en läkare har tid över och en sköterska har för 
mycket att göra inom samma tidsenhet, så tyckte de att läkaren som en slags bror 
tillfälligt kunna lyfta av sig sin chefsroll tillika läkarroll och kunna göra en 
tillfällig insats till hjälp för systern (sköterskan). Ungefär lika som det utifrån 
moderna genusteorier är självklart att kvinnor och män skall dela på hemarbetet.  
 
 
Här finns ett dilemma. Hur är det möjligt att vara jämställd arbetskamrat och 
samtidigt upprätthålla en förväntad auktoritet? För att auktoriteten skall 
upprätthållas och inget avståndstagande skall ske måste det finnas någon slags 
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”beundran” förankrad hos den övriga personalen. Vördnad och respekt måste 
upprätthållas. I modern sjukvård finns snarare ett slags ambivalent förhållningssätt 
mellan de olika nivåerna i hierarkin. Sköterskorna ville snarare ha en slags 
ömsesidig lyhördhet, men vilket är underordnat välvilja och hänsyn om 
auktoriteten skall upprätthållas. Det kan sägas att sköterskorna snarare såg sig likt 
syskon med läkarna, men att de som syskon hade olika uppgifter. Syskon har ett 
mer jämlikt förhållande vad det gäller makt än vad far och barn har. Åtminstone 
förväntades det att läkarna ibland skulle gå ner på ”storebrornivå”. 
 
 
Mammarelation  
Personal och patienter är inte jämlika partners. Patienterna är sjuka och skadade 
och mer eller mindre kapabla att ansvara för sina sjukdomar och skador. 
Personalen har kunskaperna och möjligheterna till att hjälpa. Personal och 
patienter är inte likt syskon som bor under samma tak och som med tiden blir 
vana och trygga med varandra. Personal och patienter möter varandra endast korta 
stunder. Det är lockande att likna relationerna mellan personal och patienter med 
den relation som finns mellan mor och barn. Mamman ger näring, beskyddar och 
vägleder barnet tills det kan klara sig själv. Personalen ansvarar för den sjuke eller 
skadades bot och lindring vilket i sin omfattning skulle kunna skapa ett mer eller 
mindre ömsesidigt beroende. Det ingår däremot i sjukvårdsarbetets mål att 
processen skall vara så kort och effektiv som möjlig och att patienterna i det friska 
tillståndet inte skall behöva hjälp längre. Tacksamhet och ”goda minnen” må vara 
en sak, men beroendet mellan personal och patienter bör inte bli till en växande 
vana.  
 
Förhoppningsvis blir patienterna botade och lindrade så snabbt som möjligt och 
relationen kortvarig. Personalen bör därför likt mamman på bästa sätt ge ”näring, 
beskydda och vägleda”, men utan att som modern känslomässigt binda sig i ett 
vidare perspektiv och på längre sikt. För de kroniskt sjuka och i hemvården bland 
äldre och handikappade blir det däremot något annat. Här finns ett annat 
perspektiv. 
 
Det finns ett citat av en läkare på Vårdcentralen som talar om att primärvård kan 
ses som att hjälpa på lång sikt, men där var och en mer är en länk i en lång kedja. 
Personalen kanske inte ens får veta hur det gick sen. Det handlar ändå om ett 
engagemang och om en mer eller mindre långsiktig relation mellan människor, 
där det handlar om våra grundläggande värden. För att uppnå livskvalitet, så 
måste vi ha dessa grundläggande värden tillgodosedda. På så sätt ingår sjukvården 
i något mycket basalt för människan och där sjukvårdens insatser är viktiga.  
 
 
Gemenskap 
Nu kan man undra hur alla som arbetade visste vad de skulle göra. Alla visste 
utifrån sin position exakt vad man fick göra och vad man inte fick göra och det 
medicinska språket bidrar till att operationalisera. Och av tradition gör man saker 
på ett speciellt sätt. Man blir sällan förvånad då man besöker ett sjukhus eller en 
vårdcentral. Det man upplever är oftast det man brukar uppleva i sjukvården. 
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Och därför kan upprepade besök på en vårdcentral ganska snart ge en 
mättnadskänsla. Antingen är sjukvården så strukturerad och systematiserad att alla 
är totalt utbytbara, eller så gick inte studien tillräckligt innanför skalet på 
verksamheten.  
 
Det var rollspelet och det gängse förhållningssättet som bland annat i många 
sammanhang gav en snabb en ”mättnadskänsla”. Språket, ordvalet, 
förhållningssättet och så vidare upprepades hela tiden. Det liknande min 
upplevelse då jag intervjuade inom kyrkan om kallelse. Det tycktes råda en slags 
konsensus. Svaren var såsom helt självklara för parterna, utan någon slags tvivel 
om att det kunde vara annorlunda. Det kan också beskrivas som att 
personligheterna maskerades utifrån ideal angående objektiva resultat. Då 
personal och patienter möttes var det lite samma pjäs som upprepades, men med 
olika ”skådespelare” och där vissa saker byttes ut beroende på aktuell sjukdom 
eller skada. Och det stod helt klart att ”skådespelarna” hade repeterat tillsammans.  
Ett av målen är förstås också att genom en slags standardiserad form nå 
effektivitet.  
 
Det speglar också den medicinska kulturens traditionella förhållningssätt, att nå 
kunskap genom att isolera det som ska studeras. Att i botandet och lindrandet så 
mycket som möjligt enbart fokusera på själva skadan eller sjukdomen, anses ge 
bästa resultat och vilket är vad olika andra alternativa typer av vård ofta kritiserar.  
 
Som forskarstuderande från en annan tradition och med andra metoder blev jag 
ifrågasatt på just denna punkt. Mitt eget förhållningssätt var att också försöka 
förstå något genom att studera vad som också fanns runt om172, medan det i det 
paradoxala ligger att både det förhållningssätt som visades på Vårdcentralen och 
mitt eget förhållningssätt kunde vara lika verkliga trots motsägelsen. 
 
I sjukvården finns alltså generella omständigheter bland annat i form av en 
hierarkisk ordning, traditioner och givna jurisdiktioner, vilket också tillsammans 
med den fysiska ”icke-samvaron” styrde arbetet tillika hämmade en oberoende 
ömsesidig utveckling mellan parterna. Samspelet mellan de individuella viljorna 
är inte oviktigt men blir ur ett hierarkiskt perspektiv underordnat det övriga. 
 
 
Högre rang högre ansvar eller vänskap? 
I relationer oberoende av generella omständigheter, så får den som erhåller mer 
också ge mera. Det kan uppfattas som om en läkare som har mer makt, fler 
befogenheter och högre lön, skulle få ge mera.  Det skulle kunna vara någonstans 
här man kan börja studera relationerna mellan professionerna och fenomenet att 
de andra professionerna ställde högre krav på läkarna än omvänt. Från 
sjuksköterskornas sida fanns det ett visst ständigt öppet påpassande av läkarnas 
förehavanden. Den hierarkiska ordningen, vilken delvis är accepterad, kan sägas 
också medverka till att dämpa en oberoende ömsesidig utveckling mellan 
parterna. Det kan finnas olika uppfattningar om hur strikt den hierarkiska 
ordningen skall följas. En upprätthållen hierarkisk ordning kräver både välvilja 

                                                 
172 På Vårdcentralen fick jag kommentarer angående att jag svårligen skulle kunna fånga vad jag    
     sökte om jag inte försökte mäta olika saker. 
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uppifrån och acceptans av överordnad underifrån. Läkarnas förhållningssätt 
gentemot de andra kategorierna kunde ses som neutralt men gränsdragande. En 
läkare som står överst i sjukvårdspersonalens hierarki har teoretiskt sett inom de 
ramar som övergripande begränsar sjukvårdsarbetet, möjlighet att göra det mesta 
hon/ han vill för att hjälpa någon som är sjuk eller skadad. Läkaren har också en 
slags frihet att skapa bra förutsättningar för andra personalgrupper. 
Sjuksköterskans och undersköterskans befogenheter vad det gäller 
sjukvårdsarbetet är däremot mer begränsade vilket ger mindre utrymme för egna 
övergripande initiativ. Däremot finns det alltid i teorin frihet att inom givna ramar 
vara kreativ, men där traditionen bromsar. Hur patienten bemöts vid 
såromläggningar, olika behandlingar, hembesök och annat är något personal och 
patienter skapar tillsammans, där medverkande personal är huvudansvarig.  
 
Det är inte alltid att de som är lägre ner i rangordningen ser den strikta 
rangordningen som något positivt. Det skiljdes på de strikta medicinska rollerna 
var och en hade och det som alla gör kring dessa roller. På till exempel 
mottagningen på Vårdcentralen var det inget uttalat ifrågasättande eller några 
oklarheter angående vad som var sköterskans respektive läkarens jurisdiktioner. 
Det fanns däremot som tidigare nämnts olika uppfattningar om dessa 
jurisdiktioner även var gällande utanför det arbete som kan sägas vara rent 
medicinskt. En läkare såg det inte självklart att vid behov hjälpa en sköterska med 
hennes arbete. Läkarnas förhållningssätt gentemot de andra kategorierna kunde 
ses som neutralt men gränsdragande. Läkaren kanske snarare mer konsekvent ville 
upprätthålla sitt rollspel över hela arbetstiden, men var smidiga och gav inte order 
mer än vad som var nödvändigt. 
 
 
Second best, grannskap eller ett icke-IRL avseende gemenskap 
Vårdcentralen som helhet kan mer liknas vid ett grannskap eller samhälle där 
personalgrupperna levde bredvid varandra. Grupperna var inte helt avskilda, men 
visade tydliga gränser och arbetade dessutom i enskilda rum.  
 
Jurisdiktionerna visade inte vad som enade grupperna åt, utan vad som skiljde 
grupperna åt. Grupperna hade inbördes och gentemot varandra både en ärvd och 
egen historia och på förhand givna förutsättningar för hur det skulle vara, vilket 
både talar för en viss gemenskap och försvårar gemenskapen. Den ärvda historien 
hindrar delvis den specifika ömsesidiga utvecklingen. De olika maktsfärerna och 
aktiviteterna var avskilda och professionerna och individerna fanns i sina roller 
bredvid varandra snarare är att de agerade tillsammans. Man kan säga att det 
handlade om en abstrakt teamkonstruktion.  
 
Man kan inte ro en båt utan åror173. Årorna fanns, men alla hade varsin båt.  
 
Strikt skrivna och oskrivna manualer 
Möten mellan personal och patienter kan även de ses som socialiseringsprocesser. 
Övergripande handlar dessa socialiseringsprocesser om att engagera sig och knyta 
samman kunskap och behov. I sjukvård finns många speciella och strikt styrda 
förhållningssätt angående hur sjukdomar och skador ska bestämmas, hur 

                                                 
            173 Inspirerad av en av mina elever. 
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engagemanget skall ske och vem som gör vad. Jurisdiktionerna anger en hierarki 
och anger exakta definitioner på vem som ska göra vad. Medicin som disciplin har 
bestämda bestämmelser om hur skador och sjukdomar ska diagnostiseras och 
behandlas. Det finns gränser som aldrig får överträdas. Överträdelser leder till 
tjänstefel och rättsliga åtgärder.  
 
De flesta möten var så strikt ordnade, att mötet mellan personalen och patienterna 
mer var likt ritualer. De flesta patientmöten tycktes följa samma handbok från 
inskrivning till utskrivning. Det krävs för det första vissa kriterier för att bli 
patient på Vårdcentralen. Det finns regler för vem som tillhör vilken vårdcentral 
eller motsvarande vårdinrättning. Sen får patienterna simma mellan roddbåtarna. 
Ibland får de sitta på en flotte och vänta på nästa båt.  
 
 
Handlingar som utbyte 
Själva utbytet mellan parter är inte att man byter saker med varandra i form av 
mediciner, rondskålar, gemensamma telefontider, ekonomiska kalkyler, diagnoser, 
behandlingsprogram eller annat. Utbyten är mentala tillstånd inom en läkare, 
sjuksköterska, undersköterska, läkarsekreterare, patient eller annan kategori. De 
mentala tillstånden kan uttryckas i handlingar. Dessa handlingar kunde ses då 
möten skedde mellan patienter och personal eller i möten mellan personal. Mellan 
de mentala tillstånden och handlingarna finns någonting och det är vad 
tolkningarna delvis ska försöka förklara. Man handlar utifrån vissa 
förhållningssätt och går utifrån sina roller in med olika insatser och med vissa 
avsikter.  
 
 
Strukturens baksida 
Möten mellan personalen var ordnade i olika typer av sammankomster med olika 
teman, vilket ger struktureringens alla fördelar men kan förbise det som inte ingår 
i något tema. Fanns svaret på någon fråga mitt emellan struktureringarna, så gavs 
svaret bara om struktureringen av misstag förbigicks eller om annat perspektiv såg 
på det som övrigt fanns att se. Det fanns en ledning, men där det i den 
decentraliserade andan inte fanns total överblick. Resonemanget återkommer då 
kallat ”panoptikon”. Det förekom även informella möten, men där hierarkin, 
jurisdiktionerna och övriga ramar och vad som övrigt strukturerade verksamheten, 
gissningsvis till viss del även ordnade det informella och det som kan komma ut 
av informella möten.  
 
 
Utbytet 
En viss struktur och ordning av verksamheten ger underlag till var relationer och 
därmed värdeskapanden är möjliga. En bra struktur kan underlätta värdeskapande, 
samtidigt som struktur kan hämma de eventuella väsentligheter man bortser från. 
Den hierarkiska ordningen talar om vems erfarenheter och kunskaper som har 
företräde. Utbytet markerar vad de olika individerna har, hur de respektive 
parterna förhåller sig till sjukdomen eller skadan och ger utrymme för värdering. 
Utbytet visar till exempel vilka symtom patienten har och vad läkaren kan göra för 
att hjälpa. Utbytet visar också vad det är värt för patienten att bli botad och 
lindrad. I vilka lägen är det värt att amputera ett ben? Man kan säga att det är på 
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vårdcentralen som de största vägskälen finns. Patienterna leds in på det man tror 
är den bästa vägen.  
 
Utbytet omvandlar också olika ”subjektiva känslotillstånd” till en ”objektiv 
värdering”. Patienten kommer med smärta, oro eller annat och detta filtreras 
genom medicinska processer, vilka i sin tur kan värderas. Är oron ett symtom, 
eller bara en slags allmän oro?  
 
Varje individ på Vårdcentralen har också genom erfarenhet sina egna 
föreställningar om det som skapas. Detta kommer åter under kallelse. Vad händer 
då den egna uppfattningen inte överensstämmer med organisationens uppfattning? 
 
 
Uppoffringen 
Ordet uppoffring är i detta sammanhang inte mer än att man ger något för att få 
något annat och det man ger blir då uppoffringen.  
 
Själva uppoffringen i sig kan också skapa mervärde genom att det kan vara 
”lustfyllt” att övervinna det motstånd som uppoffringen kan innebära. Om det 
krävs extra research för att ställa en diagnos, så känns det förmodligen extra roligt 
om man sedan lyckas knäcka nöten. Samtidigt sätts det professionella 
förhållningssättet på prov.  
 
Kanske kan det i ett mer altruistiskt men ändå egoistiskt perspektiv vara lustfyllt 
att få lov att lägga sin energi på hjälpandet. Att hinna med fler patienter än vanligt 
skulle då kunna vara lustfyllt, ja såvida man hinner hjälpa alla på ett bra sätt. Att 
övervinna problem kan vara lustfyllt. Och där detta mest visade sig var inom den 
administrativa delen. Att äntligen lyckas lösa telefonteknikens gåta skulle kunna 
vara lustfyllt. Att ge av sin kraft till att övervinna något tillstånd som tidigare hade 
varit negativt kan vara lustfyllt.  
 
Om det var så att de medicinska sysslorna på en vårdcentral är relativt enkla att 
utföra, så bjuder de inte på något motstånd, medan däremot de administrativa 
gåtorna bjöd mer motstånd, var mer uppoffrande och skulle då enligt teorin också 
kunna uppfattas som mer lustfyllda. Det administrativa kunde vara mer krävande 
då det var ett absolut krav med deadlines och där det krävdes färdigheter man 
egentligen inte var varken utbildad för eller kunnig inom. 
 
Uppoffringar kan också kopplas till mervärden. Det här att ”hjälpa på lång sikt”, 
som var ett uttalande på Vårdcentralen, kan ses som något lustfyllt som 
uppoffringen så att säga ger i mervärde. Det långsiktiga perspektivet är på en 
vårdcentral svårt att se då det inte alltid är så att personalen följer patienten hela 
vägen. Patienter remitteras ofta vidare. Vad som egentligen hände den specifika 
patienten, om han/hon hjälptes på lång sikt framkommer inte alltid. Men i en 
föreställningsvärld kan man följa patienten hela vägen och kanske på så sätt finna 
mer mening.  
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Ömsesidig påverkan 
Trots att allt som sker är mycket styrt, så är det ändå människor och det är 
omöjligt att utesluta åtminstone en gnutta av ömsesidig påverkan. Patienterna var 
skadade eller sjuka, vilket i sig berör. Personalen var de som hade kunskap 
angående botandet och lindrandet, förfogade över resurserna och var den starkare 
parten och vilken hade ansvar för att något hände.  
 
Men även en passiv patient medverkade dock på något sätt, åtminstone genom sin 
blotta existens. Kanske kan engagemanget delas upp i olika typer av beröring i 
meningen att något överförs, samtidigt som det allmänna förhållningssättet inom 
sjukvården medverkar till en homogenisering av olika sorters påverkan. Ingen är 
mindre viktig (självklar) än någon annan, medan det måste väl ändå vara så att en 
ung människa som träffar läkaren för sin diffusa ihållande huvudvärk påverkar 
läkaren på ett helt annat sätt än den dementa schizofrena damen i hemvården?  
 
Om alla ska behandlas lika och alla möten ska följa bestämda ritualer, så måste 
rimligtvis det som berör mer än vad som kan tas hand om då ta vägen någon 
annan stans. Antingen blir det en positiv upplevelse hos parterna som kanske 
bekräftar något, eller så blir det något som skapar oreda i själen på ett negativt 
sätt. Det som skapar oreda kan i sin tur tas om hand i form av att få delge det för 
något annan, men det kan också ligga kvar som något obearbetat större eller 
mindre trauma. De inre cirklarna på Vårdcentralen var lite som hemliga ordnar, så 
jag vet inte riktigt hur väl utvecklat den mer informella formen för att ”tömma” 
sina upplevelser var. Det fanns i alla fall ingen formell form för att bearbeta sina 
upplevelser. 
 
 
Kontexten 
Man kan tycka att sjukvård handlar om att bota och lindra, men det är mer 
komplext än så. Kärnverksamheten tillika det kliniska arbetet är där patienter och 
personal möts och där botandet och lindrandet sker, där läkare och annan personal 
möter sina patienter. Runt om kärnverksamheten finns en komplex organisation.  
 
Det finns en stödverksamhet tillika administration som till stor del sköts av 
samma personer som sköter kärnverksamheten. Administrativ personal är snart ett 
minne blott. Läkaren skriver själva till stor del i patientjournalerna, förutom att de 
skriver remisser och recept. Sköterskorna bokar tider, hanterar olika datasystem 
vilka arkiverar och sorterar, etc.  
 
Många saker som skedde var svåra att klart kategorisera, medan andra saker hade 
en klar klinisk, administrativ eller organisatorisk karaktär. Den kliniska 
verksamheten var då personalen mötte sina patienter. Den organisatoriska 
verksamheten var att delta i olika möten angående ekonomi, semesterplanering, 
med mera. Däremellan sker en stödverksamhet med administrativa inslag. Dessa 
sysslor sköttes ofta parallellt med den kliniska verksamheten. Ni vet då man 
äntligen kommit iväg med sin krämpa och satt sig framför doktorn och doktorn 
tittar in i datorn och frågar: ”hur mår vi?”. 
 
I och med att administrationen har pålagts kärnverksamheten, så kan man säga att 
varje individ också fått allt fler olika saker att sköta. Vissa saker sköter man 
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enskilt, medan andra saker kräver samarbete. Man kan säga att varje anställd fått 
multipla roller.  
 
För att allt skulle fungera, så krävdes också koordination mellan alla saker. Alla 
saker skulle förhålla sig till varandra på ett speciellt sätt för att allt skulle fungera 
enligt planen. Saker skulle både samexistera och interagera. Varje individ ska 
kunna hantera alla sina uppgifter inom viss tidsenhet, samtidigt som många saker 
skulle stämma överens med de övrigas verksamhet. En decentralisering kräver 
hela tiden ett gemensamt organiserande vilket i sig kräver både tid och energi och 
dessutom hinna med att luta sig tillbaka och med mening säga ”det gjorde vi bra”.  
 
Att ”hålla fler bollar i luften samtidigt” kräver antingen en prioritering, eller en 
allt skickligare jongleringsteknik. I livet som helhet prioriterar vi oftast. Under 
olika delar av vårt liv är det oftast olika saker som är viktiga. Några av oss har 
förmågan att organisera så att flera saker blir bemötta med större vikt än annat, 
medan de allra flesta av oss får göra våra val. I en vårdorganisation är det inte 
acceptabelt att lämna något alls åt sitt öde. Oavsett arbetsbelastning finns det inga 
val. Allt är för att det ska fungera lika viktigt. 
 
Vad är verksamheten och vad är kontexten? Förhållandet fokus och kontext är ett 
sätt att förhålla sig till något, medan man själv väljer vad man ser som fokus 
respektive kontext. I detta sammanhang känns det av tradition naturligt att se 
kärnverksamheten (det kliniska arbetet) som fokus och till exempel 
administrationen som en stödverksamhet, medan det var inte alls är självklart att 
dessa förutfattade meningar är vad de som är ”insiders” såg det hela. Om man ser 
till den tid och energi man la ned på stödverksamheten, så skulle man kunna tolka 
det som att stödverksamheten var en viktigare verksamhet. Om man lite envist 
ändå står kvar vid att själva botandet och lindrandet är kärnverksamheten och 
fokus i sjukvården och studien, så kan man undra varför stödverksamheten 
konkurrerar om fokus i denna studie.  
 
Men om det nu ingår i varje medarbetares arbete att administrera och att även 
delta i organiserandet av det totala arbetet, så har gränsen mellan arbetsområde 
och kontext förskjutits. Sen finns det också ett liv utanför verksamheten: 
arbetsgivaren, samhället, privata intressen, etc. och vilket finns i samexistens och 
interaktion med arbetsuppgifterna. Förr gavs de som arbetade i sjukvården en 
större auktoritet, medan det som kan kallas kontext numera kräver ett större 
inflytande. Det i sin tur skapar en ytterligare dimension att beakta i arbetet. 
 
 
Var går gränsen för hur många dimensioner man kan lyfta in i en människas liv? 
Och var går gränsen för hur stor andel av det man gör ska kännas bra (och hur 
mycket man kan kompromissa med det liv man egentligen vill leva), de 
värderingar man har överensstämmer med det man faktiskt gör. 
 
 
Effektivitet  
Hjälpandet gentemot patienterna hade ett pris lika med den lön personalen erhöll. 
Personalen fick en ekonomisk ersättning för sitt arbete. Eftersom individerna 
fanns där så var lönen vad som kan antas, en godtagbar ersättning för den insats 
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och arbetstid personalen gav. Sedan är det den effektivaste arbetskraften som 
eftersträvas. Effektivitet kan här tolkas som att på bästa sätt hinna mest möjliga 
inom så kort tid som möjligt.  
 
Att vara effektiv handlar förstås om att skapa så lite lidande som möjligt. Men det 
handlar också om att kunna hålla budgeten. De administrativa sysslorna hade 
syftet att stödja verksamheten på bästa sätt, där valet av att lägga stödarbetet hos 
desamma som utförde det kliniska arbetet kan ses som ett sätt att minska 
kostnader. Organiserandet av det administrativa blev ett slags arbete att 
effektivisera, men där det var svårt att skilja på vad som syftade till att göra ett 
bättre stöd och vad som syftade till att minska kostnaderna. Framför allt tycktes 
det senare dominera i diskussionerna.  
 
Effektiviteten var till både för att effektivisera patienttider och att kunna hinna 
med både klinisk verksamhet, administration, medverka i den organisatoriska 
utvecklingen och att delta i utbildning. Effektiviteten fanns i organiserandet till 
exempel i en spänning med ”patienternas behov av närhet”. Om man ändrade 
rutinerna, så skulle man kunna hinna med mer av allt, men vilket ofta tycktes vara 
på bekostnad av det där att ge patienter lite extra tid till prat.  
 
 
Konkurrens mellan stöd- och kärnverksamhet 
Många personalmöten dominerades som sagt av diskussioner angående det 
administrativa. Det kan sägas att det som ordnade och var stöd i 
kärnverksamheten samtidigt konkurrerade med kärnverksamheten både vad det 
gällde tid och energi. Utvecklingen av erfarenheterna och leveransen av 
omsorgerna hade konkurrens av de administrativa sysslorna, vilket i sin tur ledde 
till att vissa möten fick mindre tid.  
 
Rimligtvis kan det bli helt andra erfarenheter och omsorger som skapas beroende 
på hur pressat ett möte blir. Om man ser det som ett ekonomiserande och det alla 
får blir åtminstone lika med det man gett, så är det helt i sin ordning att pressa 
förutsättningarna. Det har underordnad betydelse. Men att skapa utbyten av typen 
mervärden under tidspress och annat som rationaliserar processen föder frågan om 
en slags undre gräns där dessa utbyten av mervärden inte längre är möjliga. Om 
det nu inte finns något som heter negativa mervärden, så kan man ställa frågan om 
det finns en rationalisering i ett slags negativt samband med utbyten av 
mervärden? Det som handlade om mervärden kan förknippas med arbetsmiljö och 
var ofta något avskilt från kärnverksamheten. Man sysslade med 
arbetsmiljöfrågor, men som projekt bredvid det kliniska arbetet.  
 
 
Stödverksamhet  
Sjukvården har i sina försök att effektivisera och rationalisera följt en allmän 
trend, vilken innebär att lyfta ner administrativa sysslor till kärnverksamheten. All 
personal sköter en del av sin egen stödverksamhet. Alla har egen elektronisk IT-
baserad ”sekreterare”, det vill säga att var och en skulle själva dokumentera, 
arkivera och annat i olika dataprogram. Det var många olika administrativa 
moment som skulle ske för varje patient. Alla som har erfarenhet av arbete vid 
dator kan uppskatta all väntetid som blir vid en dator i väntan på inloggningar, 
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saxandet mellan olika system och så vidare. Det administrativa krävde i sig en hel 
del tid, energi och kunskap av var och en, vilket alltså kan ses som en extra 
arbetsuppgift. Administrationen skulle inte bara skötas, de administrativa 
kunskaperna skulle också hållas uppdaterade.  
 
Om man lägger samman allas tid med avseende på att lära sig alla administrativa 
rutiner, allt deltagande i organiserandet kring administrationen, att genomföra 
dessa och att hålla sig uppdaterade, så blir det totalt betydligt mer tid än om ett 
fåtal administratörer skulle sköta samma saker.  
 
Det sägs att det förutom ekonomiska fördelar även finns andra fördelar av att 
decentralisera. En decentralisering medför ett utökat ansvar för var och en och 
vilket har sina fördelar. Det i sig kan vara något att utveckla i ett annat 
sammanhang. Leder egentligen en decentralisering och ökad ansvarsfördelning till 
ökad total effektivitet? 
 
 
Administrationen äter upp både tid och energi  
”Det är problem med telefonerna vid telefontiderna och ibland står det patienter 
kvar i kön då telefontiden är slut. Det går att förprogrammera hur många som skall 
stå i kö vid telefontiden. Skall det vara två eller tre? Antagligen är två stycken 
effektivare. En läkare som har ”tre” namnges och uppmanas att ändra till ”två”. 
Och annan läkare skall kunna ta samtal från patienter då någon läkare är 
frånvarande. Det bör också finnas hänvisning då en läkare (eller annan personal) 
är frånvarande. Just nu är det till och med kö för att komma till en telefonsvarare. 
Ibland blir patienter ”bortkopplade”, eller så kommer de inte alls fram. Hur löses 
dessa tekniska problem? Så en ”disciplingrej”; Om läkarna skyndar på samtalen, 
så kan det hinnas med tjugofem samtal. Det går att ”rappa på” om det är någon 
som väntar. Vid provsvar kan rutinen bli att doktorn hör av sig om det är något. 
Det ger färre samtal. Men det får inte glömmas bort att vill någon prata i ”tjugo 
minuter”, så är det också viktigt. Det kan också skrivas brev om provsvar, men 
vilken tid skall det tas av?” Detta är ett citat från min berättelse från 
Vårdcentralen. Det fanns tekniska eller snarare funktionella problem angående 
telefonerna och det var ofta diskussioner angående telefontiderna. Diskussionerna 
hade ofta syftet att finna lösningar som skulle spara tid, men diskussionerna i sig 
tog också tid och energi.  
 
Om tidsstudier hade gjorts angående dessa diskussioner hade man lätt kunnat 
räkna ut hur många patienter man hade kunnat ta emot om man istället hade 
anställt en allt-i-allo på Vårdcentralen, vilken hade kunnat ta sig an alla dessa 
praktiska saker. 
 
Till skillnad från det kliniska arbetet fick det man gjorde administrativt synas i 
gemenskap med andra. Man fick kredit för att vara duktig på olika saker.  
 
 
Är administration är det likt disk-matlagning-tvätt ett tvång, en 
tillflyktens arena eller en ny arena? 
Det fanns på Vårdcentralen indikationer på en slags immunitet mot nya 
managementkoncept. Immunitet i den meningen att den entusiasm som antas bli 
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en av de verksamma effekterna av att införa ett nytt koncept, den tycktes ha 
uteblivit i den kraft som kanske hade förväntats. Någon gav kommentarer om att 
det ena konceptet avlöste det andra och att det inte var rimligt att hela tiden gå in i 
olika koncept. Man ansågs sig vara där för att bota och lindra. Och en slags 
stolthet kunde anas. En tolkning kunde vara att det var personalen som egentligen 
visste hur man bäst botade och lindrade?  
 
Och inte minst visste man att det var alla dessa förändringar som hade medfört att 
en stor del av administrationen pålagts personalen. Det i sin tur medförde det att 
själva det medicinska arbetet fick mindre tid, vilket i sin tur också medförde att ett 
utrymme för ett eventuellt frivilligt arbete blev mindre. Frivilligt arbete i den 
meningen det som egentligen inte ansågs nödvändigt. Det skulle kunna vara att 
prata med en patient lite extra.  
 
Det är därmed inte sagt att personalen inte ville utföra de administrativa sysslorna, 
eller alls ville göra frivilligt arbete. Oavsett inställning till de administrativa 
sysslorna, och det frivilliga arbetet så var alla förmodligen medvetna om att där 
administrationen kommer in är det något annat som åker ut. Administrationen kan 
både upplevas som ”tvång” och en ny arena för ett artificiellt självförverkligande. 
Det artificiella i den meningen att självförverkligandet sker utanför 
kärnverksamheten. Det artificiella självförverkligandet sker då indirekt på 
bekostnad av att bry sig om sina patienter lite mer. Administrationen tar tid och 
även kraft från både det kliniska och det frivilliga arbetet.  
 
Man tar med familjen och reser på semester och kan ägna sig åt varandra långt 
från den dagliga skötseln av hus och hem. Man lämnar hemmets administration 
där hemma och kan mer ägna sig åt kärnverksamheten vilket borde vara att rå om 
varandra och att ge varandra tid. Men på Vårdcentralen gavs i arbetet ingen 
semester från de administrativa sysslorna. Det var snarare så att det administrativa 
blev en slags flykt från det kliniska och en arena för utveckling. 
 
 
Mervärden och ekonomiska utbyten 
I teorin kan ett möte mellan patienter och personal ses som mervärden där båda 
parter efter mötet har fått något som man inte hade innan utan att egentligen 
någon blivit berövad på något. Frågan är om parterna egentligen ser det så. Under 
samma tid och utifrån samma människas energireservoar sker samtidigt andra 
processer. Det sker utbyten i form av uppoffringar. Personalen botar och lindrar 
och patienten blir botad och personalen blir rimligtvis både mer erfaren och får 
bekräftelse på sina gärningar. Men personalen kan också se det som att de borde 
göra andra saker samtidigt som de möter sina patienter. Det kan faktiskt vara 
administration. Det kanske ligger en hög med papper på skrivbordet där olika 
deadlines närmar sig. Bara att fylla i en remiss tar sin tid i sin omfattning. Det kan 
till och med vara så att personalen skulle vilja göra något som inte ens står på den 
lista som faktiskt erbjuds i arbetet. Det kan vara till exempel vara patienter i 
hemvården vilka får alldeles för liten tid, samtidigt som en mer social verksamhet 
egentligen inte ligger inom ramen för vad Vårdcentralen helt enkelt budgeteras till 
att utföra. 
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Det skapas paradoxer där det som ska stödja arbetet blir det som medverkar till att 
göra arbetet svårare att utföra. 
 
 
Ekonomiseringen 
I perspektivet av utbyten tenderar ett ekonomiserande där prioriteringar hela tiden 
måste göras, att dominera över möjligheterna till mer intuitiva utbyten i ett 
engagemang. Men det är bara till en viss gräns som det är möjligt att pressa ett 
utrymme för utbyten i ett engagemang. Ett engagemang ger mervärden, men kan 
också ses i utbyten. För att få ägna sig åt ett engagemang krävs oftast val i form av 
att avstå något annat man skulle kunna ägna tiden åt. Det kan vara där de 
ekonomiserande krafterna gav mindre plats för den kliniska verksamheten som 
gav uttryck som personalen kallar den ”gränslösa mamman” och ”bläckfisken 
men för få armar”. Det kan vara uttryck av att varje moment pressas för mycket 
tidsmässigt, att man inte får utföra det på det sätt man anser bäst, att det inte finns 
något utrymme för egna reflektioner, eller annat.  
 
 
Den ekonomiserade människan 
I teorin om den ekonomiserande människan är det likgiltigt vem som utför 
handlingen, bara resultatet blir detsamma. I relationer skulle det kunna handla om 
att sträva efter ett mål och att det skulle vara oväsentligt vem som deltar. Den 
ekonomiserande människan tar inte heller hänsyn till vad som krävs av en 
situation av utbyten av mänskliga relationer och vice versa. I verkligheten finns 
rimligtvis kravet på mervärden samtida med ett ekonomiserande, men i vilken 
omfattning? Knappast var någon oberörd av att telefontiderna kortades, att få fler 
patienter, eller att känna ”hot” om följder ifall budgeten inte följdes. Uppoffringar 
och mervärden utesluter inte varandra i teorin, men blir med Vårdcentralen som 
exempel konkurrenter om tid och kraft. Det finns en tidsram, ett behov av vård, 
det sker praktiska förberedelser av mötet, det finns en vilja att hjälpa, det finns 
ensamhet, det finns kunskap, etc. Det går inte alltid att urskilja var hela processen 
börjar och vad som är resultatet. I det praktiska livet är det en enhet, men där de 
olika sakerna inbördes konkurrerar om tid och energi. Alla har vi olika 
personligheter och kanske är det det effektiva i att styra en verksamhet. Utfallet 
blir det samma vem än som sköter verksamheten. Samtidigt så passar det förstås 
inte alla att styras på detta sätt. 
 
Om traditioner, jurisdiktioner och managementkoncept förordar en viss 
konceptmix, så strider eventuella enskilda avvikande idéer om koncept mot 
överheten. Ska man där man har en avvikande uppfattning följa direktiven, eller 
följa sin inre uppfattning? I detta läge kanske man av olika skäl antingen väljer att 
följa direktiven, eller att välja sin egen väg. Om man följer direktiven så är 
antingen skälet för det så starkt att man klarar det, eller så mår man dåligt av att 
inte följa sina egna uppfattningar.  
 
I ett rent ekonomiserande blir man nöjd eller inte nöjd. Nöjd blir man om utbytet 
uppfyller värdet. Trots rationaliseringar blev kanske patienten botad och då blev 
man ur ett ekonomiskt perspektiv nöjd. Om den tid där bot och lindring ges kan 
göras kortare, så kan resterande tid användas till annat. Nu är det inte så enkelt. 
Det finns också ett mervärdesperspektiv. Var förhållandena acceptabla? För att 
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korta tiden för bot och lindring krävs att det man väljer istället känns meningsfullt, 
eller att tiden för kärnverksamheten ändå är tillräcklig. Men om man nu tycker att 
kärnverksamheten får för liten tid, så kan det i sin helhet till slut bli svårt att 
urskilja om det är den minimala tiden som utesluter mervärdet, personligheterna 
som intar för mycket distans – att man använder professionens krav på distans till 
att rationalisera, om det är för krävande patienter som indirekt hotar att spräcka 
tidsramarna, eller om det finns andra skäl. 
 
 
Ekonomisering mer konkret och leder till synliga resultat  
Ekonomiseringen ser det som sker i sjukvården som ”nyttigheter” i en slags 
byteshandel. Sjukvård består bland annat av ”arbetskraft”. Personalen gav sin tid 
till sjukvårdsarbetet. Var och ens tid skulle kunna ägnas till annat arbete eller vad 
annars var och en skulle vilja använda sin energi och tid till. Energin och tiden 
skulle kunna ges till något annat än att arbeta på Vårdcentralen. Det som sedan 
inom arbetet specifikt ges tid kan i moderna termer benämnas som att det 
prioriteras framför det som ges mindre tid eller det som inte ges någon tid alls. 
Vem är det som bestämmer prioriteringen? Och vad händer då mervärden 
prioriteras? 
 
Om jag vänder på det resonemang som förmodligen ägaren av rådande 
managementkoncept skulle ha haft: Diskuterade personalen hur de skulle hantera 
telefonsystemet eller vad som var orsaken till budgetavvikelsen, så uppoffrade de 
en tid som annars skulle kunna ha användas till annat (till exempel till patienter). 
Dessa nyttigheter blev uppoffringar då de skulle kunna användas på ett annat sätt. 
Om tiden för en patient utökades så kanske det inte blev tid över till att söka efter 
till exempel budgetavvikelser.  
 
Man kan säga att Simmels teori om mervärden som en part i helheten sätter 
perspektiv på det ekonomiska utbytet. I en mer interaktiv process så ges inte allt 
en rättvisa att utifrån en interaktiv process positionera sig. Om inte den 
ekonomiska styrningen ger samma sak, så ges inte det fruktbara i interaktiviteten 
en chans. Om inte mervärden och ekonomiserandet kan samsas, så tenderar de att 
istället konkurrera där ekonomiserandet åtminstone ger den mest synbara 
genomslagskraften. Med andra ord var det omöjligt att smita från 
administrationen.  
 
Det är samma sak i min lärargärning. Nu ger jag dig som läsare ett förtroende. Vi 
har i skolan precis som i sjukvården en massa olika administrativa moment vi ska 
utföra. Och båda professionerna tillhör ”hjälparbranschen”. Det senaste i skolan är 
att på 10-minutersrasten tvätta bort klotter från bänkarna. Ja, vem vill stå med 
skammen av att inte ha gjort sina åtaganden då nästa lärare kommer in i salen? Tio 
minuter är en begränsad tid, så då får förberedelserna för nästa lektion stå tillbaka. 
Jag är inte bara lärare, jag är också …..Jag vet inte vad Freud skulle ha sagt, men 
av någon anledning så förtränger jag det eventuella klottret. Då lektionen ska 
avslutas finns det viktigare saker att utföra: till exempel att svara på elevernas 
frågor. Och det kan komma över mig då jag ska somna på kvällen: hjälp, jag 
glömde tvätta bänkarna! 
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Beräkningen 
I ekonomiserandet måste botandet och lindrandet ha ett värde redan vid inträdet i 
den ekonomiska processen om det skall kunna värderas. Var det värt att arbeta på 
Vårdcentralen istället för att arbeta någon annan stans? Var det värt att lägga 
energin på det som energin gavs till, eller hade det varit mer värt att ägna sig åt 
något annat? Köp- och säljarsystemet ger ekonomiska värden. Politiska krafter, 
marknadskrafter, olika kollektiva viljor och annat medverkar till att styra det 
faktiska ekonomiska värdet. Det kan liknas vid ett objektivt värdeomdöme som 
blir till något för alla begripligt i relationen mellan botandet och lindrandet och de 
individer som är inblandade. En fråga är om det är just det för alla mer begripliga i 
ett ekonomiserande som skapar tendenser till att ekonomiserandet blir 
dominerande över mervärdet. Att det blir begripligt betyder inte att det är bättre. 
Beräkningen i ekonomiserandet tycks åtminstone i de korta perspektiven vinna 
över de intuitiva processerna.  
 
 
Ekonomiskt perspektiv en flaskhals?  
Vad händer vid beslut om förkortad patient-tid? Om det på läkarens telefontid 
beslutas om att endast tala om provsvaren och inget annat, så skulle slutledningen 
kunna bli att provsvaren är det viktigaste att tala om och vilket prioriteras. Det 
som inte hinns med finns inte utifrån den verksamhet som bedrivs, eller så 
prioriteras det bort. Det senare måste då vara en av det ekonomiska perspektivets 
svagheter. Nedskärningar tenderar att bli ett ekonomiserande med tiden, medan 
enbart kampen om tiden inte kan leda till ett ”ekonomiskt värde” eller 
”ekonomiskt liv”. Prioriteringen i sig ger inget värde, men beslutar om vad som 
ska värderas. Det som prioriteras bort får då inget värde. Allt annat som 
patienterna önskar prata om har i det ekonomiska perspektivet således inget värde. 
 
 
Ekonomisering och mervärden blir konkurrenter  
Det kan antas att varje möte inom Vårdcentralen hade strikta prioriteringar, men 
utan hopp finns ingen tro, kanske kunde mötet också ge något mer än vad som 
tidigare fanns. Däremot var utrymmet begränsat. De ekonomiska utbytena och 
mervärden blir konkurrenter om bland annat tid och kraft och där det kunde ses att 
ekonomiseringar tenderade att vinna kampen om tiden och kraften. 
Ekonomiseringarna är ofta mer konkreta än mervärden som kan ses som abstrakta 
och det konkreta har en tendens att vid konkurrens konkurrera ut det abstrakta. 
Dessutom var de ekonomiserande inslagen krav från arbetsgivaren. Hur hävdar 
man att det kan vara värdefullt att skapa utrymme för mervärden samtidigt som 
det ligger högar med papper och väntar på skrivbordet?  
 
 
Kampen mellan mervärdet och ekonomiseringen 
Det som inte står på listan över arbetsuppgifter, eller är budgeterat kan kallas det 
frivilliga arbetet. Det kan var något som en individ tycker är väsentligt, men vilket 
inte avlönas av arbetsgivaren. Det kan tyckas självklart att vissa saker ändå ska 
ske inom ramen för arbetet, samtidigt som det ibland ändå inte hinns med. Även 
om det inte är en uppoffring att göra ”frivilligt arbete”, så finns det andra behov 
vilka inte blir tillfredställda av det frivilliga arbetet.  
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Framför allt är energiförbrukningen en flaskhals. Att planera dagens möten kan 
ses som hushållning med energi. Varje gång någon använder sin energi till något, 
så minskar det möjligheterna för något annat att få ta del av energin. Det gäller 
därför att hushålla med energin. Då personalen ägnar sin kraft till administration, 
finns det också mindre kraft kvar till kärnverksamheten och frivilligt arbete och 
vice versa. Detta resonemang förutsätter givetvis att energin är möjlig att använda 
till både det som prioriteras och det som får stå tillbaka. Stödverksamheten 
behöver ibland ha extra kraft, då många av dessa uppgifter varken är vad 
personalen är utbildade till, eller är vad de valt att ägna sig åt eller där deras 
talanger gör sig bäst. Man kan förstås prioritera bort det man anser onödig 
information. Men arbetsgivaren är ibland väldigt fiffig. Det kan förekomma i 
lönekriterierna att viss hantering av administrativa system ger högre lön. Och inte 
minst tar en prioritering i sig extra tid. Om det blir en kamp om tiden, så kan 
administrationen ses som en slags tidstjyv som tar tid från det kliniska arbetet.  
 
Vi har talat om arbete som en uppoffring. Frivilligt arbete handlar däremot varken 
om ”nödtvång” eller något som sker av ”etiska skäl”. Den ”latenta arbetsenergin”, 
”dragning till frivilligt arbete” handlar om lust, men kräver i det ekonomiska 
perspektivet alltså även den energi och del av den totala energin.  
 
På Vårdcentralen visades tendenser till frivilligt arbete sig tydligt i det som skulle 
kunna göras om det fanns ”tid” och energi och i mina tolkningar vad som inte 
hanns med. Det visades sig i det som fick dem att känna sig otillräckliga. De 
hemboende skulle kunna ges mer omsorg i form av social samvaro, patienter 
skulle kunna ges mer tid till ”prat” och så vidare. Teorin antar allmänt sett att det 
finns en dragning mot frivilligt arbete, men därmed inte sagt att det över huvud 
taget fanns en lust till frivilligt arbete på Vårdcentralen.  
 
Om en läkare möter en patient, så är det inte säkert att dessa skulle få mer tid om 
mer tid fanns. Dessa möten styrs teoretiskt sett inte bara av en utrymmet för lust 
att hjälpa. De styrs även av medicinska traditioner och skadan eller sjukdomens 
art.  Sjuksköterskorna hade mer tid till ”prat”. Viss behandling utförs mer 
handgripligen och kan göras samtidigt med ”prat”, men där pratet mer blev en 
form kring behandlingen. Då behandlingen var slut, slutade också pratet.  
 
Det talades om ett projekt där Vårdcentralen skulle vara en part. Projektet skulle 
stävja social utslagning i upptagningsområdet. Det ansågs inte finnas tid till 
projektet. Det var en ganska snabb förhandling. Här kommer ekonomiserandet 
och mervärdet i konflikt. Det fanns inte utrymme för detta kollektiva frivilliga 
arbete. Och det låg en känsla i luften av att om någon från arbetsgivaren i det läget 
uttryckt någon slags belöning, så hade man nappat. Man kan säga att om 
arbetsgivaren anlägger ett perspektiv av ekonomiserande, så är det kanske också 
det svar man får tillbaka. Om man kräver att personalen ska prioritera kanske 
ibland bortom sina egna gränser, så är det snudd på naivt att tro att personalen ska 
göra det lilla extra utan extra ersättning.  
 
Men om det finns lust till frivilligt arbete, så kan utestängandet i sin tur leda till 
bland annat en känsla av otillräcklighet. ”Otillräcklighet” och en ” vilja till 
frivilligt arbete” finns således bara i den individuella föreställningsvärlden och i 
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den ”individuella budgeten”. Här blir det en kamp mellan mervärdet och 
ekonomiserandet. Hur kampen utspelar sig måste bero på den egna 
föreställningsvärlden i relation till vad som faktiskt sker. Inom individen så kan 
det vara samvetsbetänkligheter som finns i den inre kampen mellan mervärdet och 
ekonomiserandet. Nu var det personalens nej till projektet som fick styra och som 
bara den starke går oberörd ur.  
 
Säg att man inom sjukvården prioriterar kärnverksamheten och har metoder där 
mervärden ges plats. Utifrån teorin kan det vara omvänt att då mervärden tar för 
stor plats i förhållande till annat, så kan det skapas en stress av att inte hinna med 
de mer konkreta uppgifterna. Simmel är inte normativ, men skulle kanske ha sagt 
att om ett kall ska vara möjligt så bör individens föreställningsvärld innehålla en 
slags övergripande vilja att göra det bästa möjliga för patienten. Är det bästa att 
följa systemet, eller att vara lite mer intuitiv där det inte skadar någon (ja i akuta 
situationer krävs ofta ”ryggmärgskunskap”)? 
 
 
Upplevelse av tydliga mervärden 
Det är ju Simmel som delar upp det i ett ekonomiserande och mervärden. 
Applicerandet på Vårdcentralen blir återkommande det att man undrar var 
mervärdena finns. Passar inte teorin, eller indikerar det på en brist i sjukvården?  
 
Det gavs alltså få upplevelser av tydliga mervärden, vilket till viss del kan ligga i 
undersökningens begränsning. Undersökningen får inte fram vad var och en 
upplevde som mervärde. Att tolkningarna inte lyfter fram så många mervärden 
kan också betyda att det fanns dolda mervärden, att det krävs speciella metoder 
för att se mervärden eller att mervärden inte fanns. Däremot finns det en viss risk 
att de mervärden som inte fanns men kunde tyckas som om de borde finnas 
upplevdes starkare än de mervärden som kanske fanns. Tolkningarna ska finna de 
vanliga och vardagliga mervärdena och vilket i ett fall av en Vårdcentral kan bli 
att något som förbisetts. Kanske är ett mervärde på en Vårdcentral av mindre 
dramatisk karaktär än vad som kan förväntas av ett mervärde. Kanske gavs det där 
jag tolkade en avsaknad av mervärde ändå ett tillräckligt stort mervärde. Det fanns 
de patienter som sökte för enkla saker, hjälp fanns och ingen kanske förväntade 
sig mer, vilket då kan sägas ha uppfyllt allas förväntningar och gett mervärde. Att 
inga större ovationer förekom behöver inte betyda att mervärdet uteblev. Det kan 
vara så att mervärde ändå skapades.  
 
Skulle vilja bättre förstå Simmel om varför han tycker att det inte finns negativa 
mervärden. Avsaknaden av mervärden allra helst i en jämförelse känns så tydligt, 
men kanske kan man benämna det något annat. Det kan vara en utveckling av 
arbetet, att förklara effekterna av kampen mellan utbytet och mervärdet. Då det 
inte finns plats för båda, vad händer då?  
 
 
Mellan förväntade mervärden och vad som faktiskt blir 
Mervärden är något som skapas i sanningens ögonblick, men däremot kan man 
organisera förutsättningarna för mervärden. Med andra ord det som står i 
forskningsfrågan. Det forum som finns för verksamheten är något som kan 
organiseras. Och mervärdena blir utifrån de förutsättningar, möjligheter och 
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hinder som finns. Organisering kan skapa ett slags potentiellt utrymme för 
mervärden. På så sätt blir de givna möjligheterna avgörande tillsammans med vad 
individerna själva gör av mötet. En degklump med lera och en drejskiva gör inte 
simsalabim en vas av sig själv. Det krävs att någon drejar vasen. Och det krävs en 
känsla och handlag för hur man gör. 
 
Vissa möten kräver ur ett mervärdesperspektiv ett ”större” utrymme än vad andra 
möten gör. Om mötet handlar om halsfluss, patienten blir undersökt, blir skickad 
till laboratoriet, får svar och medicin och blir botad, så finns det kanske inget 
negativt i att de personliga mötena blir korta. Om det däremot handlar om diffusa 
symtom, eller någon sitter ensam i sin lägenhet och inte känner sig hjälpt 
respektive respekterad, så ger den minimalt avsatta tiden för mötet en negativ 
återkoppling. Nu finns det inte krav på personalen att de varken ska kunna 
diagnostisera allt eller vara ”sällskapsdamer”, men det ligger gissningsvis ändå 
hypotetiskt sett kvar en känsla av otillfredsställelse i medvetandet hos alla parter 
som deltagit i dessa sistnämnda möten. Det förväntade mervärdet var hypotetiskt 
sett större än upplevelsen av det faktiska utfallet. Det skulle kunna skapa antingen 
en strävan efter att vilja göra mer än vad som står i ens makt, eller att söka sig till 
möten med större chans till överensstämmande mellan det förväntade och det 
faktiska utfallet alternativt att se förväntningarna som abnorma. Oavsett rimliga 
förväntningar eller inte och personalens skyldigheter så var det i mötet som 
otillfredsställelsen skapades.  
 
 
Jurisdiktioner och mervärden 
Personalen och patienterna byggde upp det som hände på Vårdcentralen genom att 
i sina relationer utifrån givna föreställningar vad som kan antas ömsesidigt 
påverka varandra. Nu var det inte fritt fram för parterna att oberoende av 
omgivningen utforma sin verksamhet. Det var inte tillåtet för de interaktiva 
processerna att verka fullkomligt induktivt. Hierarkier, jurisdiktioner och inte 
minst managementkoncept och annat medverkade till formen. Personalen ingick i 
en hierarki. Hierarkin i sjukvården är ett ansvarbygge. Läkaren har det högsta 
ansvaret, under läkaren finns sjuksköterskan och under sjuksköterskan finns 
undersköterskan. Alla professioner har olika ansvarsområden, som de inte får 
överskrida och inte heller underskrida. Det finns ett tak för vad varje profession 
får göra och ett slags förpliktigande att göra vad som är möjligt inom sina 
jurisdiktioner.  
 
Det pågår ständiga processer inom och varje kategori mellan de olika parterna i 
sjukvården där gränserna för yrkesgruppens jurisdiktioner både diskuteras och där 
gränserna på annat sätt är utsatt för påverkan. Det kunde på Vårdcentralen anas att 
det från sjuksköterskehåll var önskvärt med en slags ömsesidig ”hantlangning” 
mellan yrkesgrupperna, men där rådande jurisdiktioner och hierarkin inte talar för 
detta i alla riktningar. Jurisdiktionerna talar om självständighet inom ramar och 
”hantlangning” uppifrån och ner, men inte omvänt. Sköterskorna bad vid tillfälle 
några läkare om hjälp. Läkarna svarade genom att inte svara, vilket då rättsligt sett 
var helt enligt reglerna. Det är läkaren som har den högsta auktoriteten, vilken kan 
vara svår att behålla om man inom ramarna för arbetet gör undantag.  
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Det kan sägas att personalen och patienterna tillsammans byggde upp det som 
hände inom ramen för hierarkin och de jurisdiktioner och vad annat som utifrån 
styr verksamheten och att de jurisdiktioner som för närvarande låg vid någon 
gräns och ”gruffade” också indirekt påverkade helheten i sin rörlighet. 
Förmodligen ansågs det att fokusera på de mjuka sakerna som att inte bevaka sin 
plats i maktkampen mellan de olika professionerna. 
 
 
Är de så illa att mervärden inte finns? 
De patienter som satt ensamma inom hemvården med solblekta vykort på 
spiselhällen och där cellstoff och mediciner hade tagit över matbordets roll som 
samlingsplats och den alkoholberoende mannen som kanske äntligen tagit sig mod 
till att söka vård var förmodligen inte ovanliga möten för personalen, men skapade 
åtminstone hos en utomstående observatör bestående intryck av att mervärden 
uteblev.  
 
Resultatet av ett möte blev ändå vad som kan antas åtminstone att båda parter fick 
något mer än vad de hade innan. Det kanske räcker för ett mervärde. Det är svårt 
att säga att det var ett mervärde. Simmel talar ju egentligen inte om ett negativt 
mervärde, medan mina tolkningar gör följande utveckling: I fallet av de ensamma 
i hemvården, den alkoholiserade mannen och annat av samma beröringsgrad, så 
skulle det utifrån ett resonemang kunna bli mervärde för parterna i det fall båda 
parter eller ena parten erhåller något mervärde. Att jag som observatör i negativ 
mening blev extra berörd i dessa fall tolkar jag som att något i situationen var så 
att det gav indikationer på att något kunde göras bättre. Det är förmodligen något 
annat. Att mer eller mindre dagligen gå ur dessa möten som personal medför i min 
tolkning knappa mervärden, eller ett glapp mellan det förväntade och utfallet. Att 
ofta känna att något kunde göras bättre och ana att parterna inte helt råder över de 
möjligheterna som skulle kunna ge mervärden ger hypotetiskt sett en känsla av 
otillräcklighet. Det var otillräcklighet som fyllde gapet. Otillräckligheten skapas 
inom individen på samma sätt som mervärdet skapas. Frågan är sedan vad 
individen gör med känslan av otillräcklighet. Nunnorna hade en stund varje dag 
där de tömde sina tankar. Hos nunnorna hade det ett rationellt syfte. Man skulle ha 
plats för en ny dag. Hur vanligt är det inom företag? Vad händer då det 
förmodligen ofta ligger kvar obearbetade saker inom var och en? 
 
Hur fick Uskan i hemvården plats för sin nya dag? En av Uskorna jag följde hade 
en extra uppgift att kartlägga arbetsmiljön. Kanske var det hennes oas mitt i det 
hela. Nu kanske det inte bekräftade och utvecklade hennes kallelse i 
kärnverksamheten, men kan ha utvecklat hennes övriga talanger. I arbetet kring 
arbetsmiljön gavs direkt bekräftelse. Precis som man inom företagsekonomi talar 
om direkta och indirekta kostnader kan man här benämna det indirekt och direkt 
bekräftelse. Uskan redovisade sitt miljöarbete på en ”storsamling” och fick 
omedelbar respons på det hon hade gjort. Ingen annan såg då hon åkte runt och 
besökte de hemboende, vilket då inte gav respons på samma sätt. 
 
 
Mellan mervärdeskapande och mervärdesfabrikation 
En annan fråga är var gränsen går mellan mervärdesskapande och 
mervärdesfabrikation. Säg att målet är att hinna med så många patienter som 
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möjligt och säg att målet uppfylls och de flesta dessutom blir nöjda. Frågan är 
ändå om det trots måluppfyllelsen är möjligt att skapa mervärde under tidspress 
och högt utnyttjande av energin. Då någon i hemvården var vid full mental vigör 
och bara till exempel behövde medicin, så fanns det kanske heller inga 
förväntningar på ett mer omfattande besök av Uskorna och båda parter kunde 
tänkas gå ur mötet med ett mervärde. Kan en lättsammare hållning likt en 
serviceattityd och mer standardiserad attityd skapa mervärden? Kanske, men bara 
så länge man ändå är öppen för att ta hänsyn till det specifika.  
 
 
Möjlighet och hinder till sanningens ögonblick 
Uttrycket har nämnt innan. Varje nytt möte mellan individer är i teorin unikt i den 
meningen att inget möte någonsin kommer igen och att det är precis i det 
ögonblick någon möts som det egentliga utbytet sker och kan man säga har sin 
chans. Att låta varje möte ske utifrån sina egna förutsättningar kan utifrån teorier 
om att låta förnuft och känsla samarbeta och ge det största utrymmet för det unika. 
I sjukvården är det däremot så att strukturer och standardiseringar är viktiga av 
andra skäl, men vilket motarbetar ett slags optimalt sätt att ur ett okonventionellt 
sätt se sanningens ögonblick. Med okonventionellt menas i detta sammanhang att 
ta med sig så få teorier som möjligt i det möte som sker. 
 
Med andra ord kan det sägas att sjukvård bygger mer på organisationsbundet än 
på individbundet humankapital, samtidigt som till exempel de professionella 
känslomässiga engagemangen inte helt kan standardiseras. Standardiseringar och 
struktureringar har syftet att på det man tror bästa sättet kunna rädda liv. I många 
fall handlar det om att på mycket kort tid kunna rädda liv, att med gemensamma 
strukturer kunna samarbeta, att kunna ersätta varandra, kanske vilja upprätthålla 
traditioner och annat. Av detta har det skapats starka traditioner.  
 
De traditioner och konventioner som styr verksamheten försvårar däremot de 
eventuellt åtråvärda effekter av ”sanningens ögonblick” som skulle kunna bli. 
Kanske är det till och med så att man inom sjukvården vill motverka sanningens 
ögonblick. Rutiner, jurisdiktioner, standardiseringar och annat kan ses om medel 
för att motverka att fel begås på grund av impulsiva beslut. I en akut situation 
finns inget utrymme för felaktiga beslut. Man kan säga att impulsivitetskontrollen 
sätts mot intuitionen. Man förbjuder inte intuition, men ser det rationella som ett 
säkrare kort då tiden är knapp då liv ska räddas. Och kanske har det blivit som en 
röd matta för de ekonomiska krafterna, att få verka i det redan befintliga rationella 
systemet. Det blir kanske precis som det Weber174 skriver om hur protestantismen 
och plikttänkandet banade väg för de ekonomiska krafterna.  
 
Men om man likt Nussbaum175 ser intuitionen som något som bör medverka för 
att skapa egna erfarenheter, så sätter också en i sjukvården inbyggd 
impulsivitetskontroll intuitionens krafter ur spel och de positiva effekterna av 
sanningens ögonblick kan aldrig skördas på samma sätt som då något får verka 
förutsättningslöst. Kanske måste bra sjukvård vara styrd, samtidigt som de 
uteblivna frukterna av mer förutsättningslösa möten kan ses som en metafor för 

                                                 
           174 Weber, Max (1978) Den protestantiska etiken och kapitalismens anda 
           175 Nussbaum, Martha (1995) Känslans skärpa tankens inlevelse. 
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vad som kan bli en av baksidorna med styrningen. En kallelse använder de 
intuitiva krafterna. Om det inte finns plats för intuition, så försvårar det för 
kallelsens utveckling. 
 
 
Objektivitetens baksida  
Det var svårt att skönja det unika i varje möte, vilket också skulle kunna tala för 
att de medverkande lyckades hålla ett objektivt förhållningssätt. Med vad är här 
objektivitetens baksida?  
 
Hur mycket någon än i sitt medvetande försökte isolera en handling, så fanns 
inget möte i verkligheten isolerat i en laboratorieliknande miljö. I detta 
sammanhang satt snarare det unika i att verkligheten var så komplex med så 
många olika aspekter som fanns samtida eller samverkade, att det är just det som 
med beräkning finns där tillsammans med det som händelsevis finns där i ett 
”sanningens ögonblick” som medverkar till skapandet.  
 
Det som händelsevis finns där kan inte alltid förutses. Då handlar det snarare om 
att se det realistiska. Trots att många möten kan tyckas som upprepningar, så blir 
förutsättningarna aldrig exakt de samma. Det är det unika i varje möte. Det blir en 
slags spänning mellan hur mycket det som styr verksamheten påverkar det 
fruktbara i ”sanningens ögonblick” och hur mycket det oundvikligt momentana 
påverkar ett förväntat utfall.  
 
Det fanns en strävan mot att undvika det momentana, snarare än att ta vara på 
detsamma i ”sanningens ögonblick” och då på bekostnad av att ta vara på det 
unika. Det är svårt att säga om det överhuvudtaget fanns ett intresse för det unika. 
Om det fanns något väsentligt i det unika så pekar teorin på vad som kan vara 
objektivitetens baksida. Om man istället för fastslagna kriterier för vem som 
skulle vara hemboende skulle se varje fall för sig, så skulle ensamheten 
uppmärksammas. Den alkolberoende mannen som tagit sitt mod till fånga kunde 
lika väl ha gett upp då han likt alla andra fick sitta en stund i väntrummet. Och 
nog skulle det väl finnas en lösning för alla de som ville prata mer med doktorn? 
Att låta experter på sjukvård sitta och diskutera telefonteknik, var definitivt slöseri 
med resurser och dessutom ineffektivt. Det är exempel på vad man kunnat se i ett 
mer holistiskt perspektiv. Här blir det en slags spänning mellan common sense 
och de fastslagna former som fanns. Vad händer då man handlar mot sitt sunda 
förnuft? Ja, skulle jag varje rast stå och putsa bänkar istället för att prata med 
elever, avsluta eller påbörja lektioner, så skulle jag nog bli bortom mitt sunda 
förnuft. 
 
 
Vikten av sanningens ögonblick och helhet  
Att arbetsuppgifterna utförs på ett bra sätt är viktiga för såväl individen, 
patienterna och för arbetsgivaren. Att alla tillsammans i kollektivet fungerar 
tillsammans är viktigt. Den individuella utvecklingen ses som viktig. Men hur 
kopplas dessa tre saker samman?  
 
Om man ser det att allt annat än öga mot öga är ”second best” och att det är i 
sanningens ögonblick som saker skapas. Allt annat är bara förberedelser och 
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eftertanke. Då är det som sker inom sjukvården som på ett löpande band. 
Patienterna ”ligger på det löpandet bandet” och rullar genom sjukvårdens olika 
instanser. Och de som arbetar ser inte och är inte närvarande då de andra utför 
sina uppgifter. Det innebär att man ofta som personal är ensam i sitt ”sanningens 
ögonblick” vid ”det rullande bandet”.   
 
I ett kallelseperspektiv krävs bekräftelse. För kallelsen är allt annat än det mest 
verkliga ”second best”. Det verkliga handlar om vad som sker i ”sanningens 
ögonblick”. Ur ett kallelseperspektiv är det inte önskvärt att i ”sanningens 
ögonblick” separera olika väsentliga komponenter och inte heller rationalisera hur 
mycket som helst, utan att väsentliga aspekter går förlorade. Kanske är det system 
som finns utvecklat så att kollektivet fungerar, trots att man inte direkt arbetar 
tillsammans, bra för effektiviteten. Kanske är det vad moderna system blivit bra 
på, att synkronisera mobila enheter. Förmodligen har vi också blivit bra på att 
förfina alla de möjligheter det finns för att vi enligt mallar ska kunna utföra 
arbetsuppgifterna så bra som möjligt.  
 
Men bidrar systemet till den egna utvecklingen? För att kunna föra 
kallelseprocessen framåt behöver vi synas då det verkligt händer. Man måste ha 
bekräftelse på sina handlingar. På Vårdcentralen kom kvittot på vad som var bra i 
efterhand, ett kvitto på att man utifrån en slags standardiserad metod hade prickat 
in en diagnos, behandling, remiss, eller annat vilket ledde till en godtagbar 
förbättring för patienten.  
 
Självständighet är en av decentraliseringens uppskattade effekter.176  Men att vara 
ensam i situationen försvårar för bekräftelsen och kallelseprocessen. Är det okey 
att endast få kvitton på att man nått olika mål, eller har vi effektiviserat bort vissa 
chanser till vår egen utveckling? Vi kanske utvecklas, men skulle vi kanske 
utvecklas på ett annat och bättre sätt om vi satte självständigheten lägre? 
 
 
Själsmöten 
Simmel skriver att båda parter i utbytet visar sina personligheter och därmed 
också får inblick i den andres personlighet. Detta måste rimligtvis skilja sig 
mellan olika personligheter och typ av skada eller sjukdom. Ett möte där halsfluss 
diagnostiseras behöver gissningsvis en annan sorts mental närhet mellan parterna 
till skillnad från till exempel då ett cancerbesked ska ges. Den medicinska 
kulturen är mycket strikt angående möten mellan personligheter. Det talas snarare 
om ”rollens handlingskrav177” än empatiska processer. Varje profession har en roll 
att spela tillika till viss del gömma sin egen personlighet i och den sammanlagda 
tiden en patient möter personalen är relativt kort. Det finns ett gängse 
förhållningssätt till hur ”nära” patienter och personal ska vara varandra. Det 
räcker inte alltid som patient att önska sig att prata lite, att vara lite förvirrad, 
enträget hävda diffusa symtom trots att undersökningar inte ger någon diagnos, 
vara ensam eller liknande för att få en mer nära relation till personalen. Det är 
diagnosen som skapar ramarna för omhändertagandet. Ges ingen diagnos så är det 
inte alls säkert att något omhändertagande överhuvudtaget kommer att ske. Har 

                                                 
            176 Lyttkens, Lorentz (1993). Mellan lust och nytta 
            177 Martinsen, Kari (2000). Öyet og kallet. 
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man ingen diagnos blir man som patient osynlig i sjukvården. Nu kan det finnas 
dem som av andra orsaker medvetet eller omedvetet simulerar sjukdom, men som 
i sig kanske också är en sjukdom. Vem tar hand om dem? 
 
 
Endräkt eller inte endräkt 
Att som individ få synas är viktigt för kallelseprocessen. På vårdcentralen fanns 
olika vänskapskretsar. De olika professionerna höll sig ofta för sig själva. Det är 
ett sätt att få synas inom sin krets med de som kanske mest förstår en, men vilket 
också kan försvåra för att få synas på andra sätt. Det kan sägas att det fanns olika 
vänskapskretsar, mer eller mindre starka, i det totala kollektivet, vilket också kan 
vara en orsak till en svagare total gemenskap.  
 
Sjuksköterskorna ifrågasatte till exempel angående läkarnas uppgifter, ageranden 
och närvaro. Det kan sägas att auktoriteten ifrågasattes på grund av andra viljor i 
den totala gruppen. ”Ömsesidig bindning” och ”samstämmighet” är saker som 
håller folk samman. I hierarkin finns dessa bindningar som en order vare sig man 
vill eller inte. Hur bindningarna skall ske är redan av andra givet, utan att någon 
ömsesidig process behöver ske mellan parterna. Det kan vara en förklaring till en 
svagare total gemenskap. Då den genuina ömsesidiga processen uteblir, så uteblir 
även krafter som för individer samman. Man vet redan att det juridiskt sett krävs 
en viss hierarki, vilket man fogade sig till men bara till den gräns det var 
nödvändigt. Samstämmighet skapades inte på samma sätt i en fullfjädrad hierarki, 
vilket försvårar en gemenskap. Kollektivets innersta vilja blir inte dess 
fullständiga lag.  
Kollektivets medlemmar fick ett visst utrymme att själva tolka lagarna lika med 
arbetsgivarens krav, jurisdiktionerna. Det är uppgifternas art, traditionerna och 
hierarkin som skapar relationerna.  
 
Hierarkier ses i vår tid som reliker av en svunnen tid. Och det är övervägande 
kvinnor som arbetar i sjukvården. Så sjukvårdens hierarki blir som en omodern 
genuskonstruktion. Nu vet alla fördelarna av att ha en klar struktur i sjukvården, 
samtidigt som man var väl medveten om vad man måste uppfylla och vad man 
kunde hantera på ett mer decentraliserat sätt. I de uppgifter man inte måste följa 
hierarkins regler, visade man klart sitt oberoende.  
 
Personalen på Vårdcentralen fanns inte dagligen fysiskt nära varandra. De möttes 
endast då och då och ofta slumpmässigt i en korridor, vilket kan vara en orsak till 
att det inte fanns en generell mental närhet. Den rumsliga gemenskapen fanns då 
och då, men man gav aldrig uttryck för ”Gemeinschaft”. Vårdcentralen var mer 
som ett grannskap. Man var som grannar som möttes vid brevlådorna och utbytte 
artighetsfraser. Utifrån teorin finns det inte då en stark ömsesidig förståelse och en 
”endräkt”. Det handlar inte bara om relationen mellan läkare och sjuksköterskor. 
Det handlade också till exempel om relationen mellan dag- och nattpersonal, där 
det fanns olika tvister som kunde tolkas som mindre förståelse för varandras 
uppgifter. Dag och natt möttes fysiskt endast på personalmöten, vilket kan vara en 
av orsakerna till lägre inkännande i varandras situationer. Det fanns allmänna 
önskemål om att inom ett legalt område kunna agera utanför jurisdiktionerna, men 
där önskemålen inte alltid uppfylldes. Det fanns disciplinfrågor, där egna initiativ 
ifrågasattes. En order ”uppifrån” skulle följas utan ifrågasättande.  
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Endräkten är i teorin styrkan och karaktären för helheten. Det som var på 
Vårdcentralen var något mitt emellan en hierarki och en mera platt organisation 
och hierarkin var de saker som omöjliggjorde den ömsesidiga processen och 
endräkten. Det gemensamma på Vårdcentralen kan inte ses som en endräkt, då en 
endräkt kan sägas komma utifrån tyst förståelse, där olika tysta överenskommelser 
skapas och pekar ut gränserna.  
 
 
Vem får mer?  
Vem är det som får mer? Är det den som får lov att hjälpa, eller den som blir 
omhändertagen? Är det den som ökar sina erfarenheter, får en lön, eller den som 
blir botad och lindrad? Åtminstone har personalen ett slags övertag i situationen. 
Det är personalen som har kunskaperna och möjligheterna. Patienten är svagare 
för det första i och med sin sjukdom eller skada och att hon/han har varken 
kunskapen eller möjligheterna. From säger att kärlek är att ge178. Om engagemang 
kan ses som en släkting till kärlek och att det därför är jämförbart, så är det alltså i 
givandet som styrkan i engagemanget sitter och inte i vad som blir den egna 
behållningen. Det sistnämnda blir egentligen två olika sätt att se verksamheten. Är 
man där för att bota och lindra, eller för att få lön. Förmodligen är man där av 
båda skälen. Frågan blir snarare vad som mest prioriteras, eller vad man får 
prioritera. Det blir som i Luthers viktsystem. För att få ihop helheten, så viktar 
man det man ska göra. Är det att kompromissa? Att arbeta i en organisation helt 
utan att kompromissa är förstås omöjligt. Men den moderna kallelsens krav på 
kompromisslöshet handlar mer om att inte kompromissa vad det gäller de egna 
skälen till att arbeta. Viktar man sina skäl (blir tvingad att vikta), hamnar ens inre 
skäl förmodligen i konflikt med handlandet.  
 
 
Kallelse som livsluft? 
Säg att de som arbetar har följt sin kallelse, att arbetet är vad de har en speciell 
blick för och att de har en slags längtan att hjälpa andra människor. Vad händer då 
kallelsen decentraliseras? Vad händer då förutsättningarna eller utrymmet inte är 
tillräckligt? Är det också då de som arbetar känner sig som bläckfisken med för få 
armar eller önskar att de vore den gränslösa mamman? Vad händer då inom var 
och en? Kan otillräckligheten ge vad som benämns utbrändhet?  
 
 
Mellan kategorier 
Det förekom inga möten med livliga diskussioner mer explicit angående hur man 
skulle bota och lindra. De mest livliga diskussionerna handlade om jurisdiktioner. 
Sköterskorna hade synpunkter på läkarnas arbete, dagvården hade synpunkter på 
"nattvården" och personal på Vårdcentralen hade synpunkter på Antroposofernas 
arbete. Förmodligen förekom det diskussioner angående ”hur vi kan göra saker 
bättre”, men att man inte blottade sin hals för en utomstående observatör.  
 
 

                                                 
178 Fromm, Erich (1956) Kärlekens konst 
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Ensamheten utanför scenen 
Att vara närvarande vid olika möten på Vårdcentralen gav snabbt den där 
mättnaden. Det var nog i hemvården som jag blev mest överraskad och hade velat 
studera mera i den meningen att jag innan ej kunnat föreställa mig upplevelsen.  
 
Ingen av Uskorna gjorde vad jag kunde se tjänstefel. Det förekom inga ”blodiga” 
scener eller annat konkret påtagligt som var obehagligt. Ingen var otrevlig mot 
någon. Däremot kände jag mycket starkt den stora ensamhet som fanns och 
kontrasterna mellan att någon förväntades att leva som vanligt och hur de 
hemboende faktiskt levde. Jag kan inte säga att det var fel, men det kändes fel. 
Här fanns hem som var endast skuggor av vad det varit, det fanns hem där det 
kunde ifrågasättas om de boende ens var kapabla att uppskatta att de hade ett eget 
hem och det fanns hem som inte längre var hem utan snarare en slags 
sambandscentral för vården. För många med hyggligt bibehållen vitalitet är 
hemboendet säkert mycket bättre än att behöva flytta till ett vårdhem. För andra är 
däremot säkerligen hemboendet en ensamhetens mardröm. Tänk att vara så pass 
dement och/eller handikappad att du inte kan gå ut själv. Du bryr dig inte längre 
om att vårda ditt hem. Du är helt utelämnad till Uskorna, hemtjänsten och 
eventuella anhöriga. Du har ingen att helt leva med. Din vardag består vad det 
gäller kontakt med andra människor av individer som mest gör ”tuch and downs” 
hos dig. Du somnar kanske besviken varje kväll. Hur somnar de som aldrig har tid 
att bry sig lite mer? Det fanns många scener här som inte fanns med i det man valt 
ut att arbeta med. 
 
 
Blinda fläcken  
Utan att ha studerat moder Theresa alls, utan bara ha sett olika fragment tror jag 
mig ha sett en av hennes styrkor. Om det till exempel var någon som villrådigt såg 
ut behöva hjälp, men inte själv kunna ta steget så gick Moder Theresa fram, vek 
inte med blicken och gav individen uppmärksamhet. Kanske hade scenen föregåtts 
av ett slags inkännande av situationen. Det var första steget.  
 
Hjälpande är en service, men med en annan gradering än det vi vanligtvis kallar 
service. Det är den vårdgivande som utan att vara påflugen och oavsett hur den 
andre medverkar ska ta första steget. Och man ska göra det på ett sätt som blir 
bekvämt för den som tar emot.179  
 
Det här tycks tillhöra det frivilliga arbetet. Det finns inga krav på det 
servicekoncept som ovan skissat. Var det så att det frivilliga arbetet blivit 
bortdecentraliserat. I en decentralisering får var och en oftast mer makt över sin 
egen arbetssituation, samtidigt som man i sin egen lilla organisation blir som en 
enmansföretagare som ska sköta alla sysslor själv. Inte minst att var och en ska 
uppfinna hjulet själv i varje liten syssla tar tid. Det finns många hjälpmedel, men 
dessa hjälpmedel ska också läras in. Det frivilliga arbetet tenderar att bli som 
”blinda fläckar” mellan alla dessa positioner. Dessa ”blinda fläckar” anses av den 
ekonomiserande människan som oviktiga, eller kanske inte ens finnas. För dem 

                                                 
          179 Angående service; i samtal med Bertil Lindgren, näringsidkare inom hotell&restaurang  
                (och mottagare av kungens förtjänstmedalj inom turism) 2007                
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som ser de blinda fläckarna, men inte hinner med dem, så blir det uteblivna 
mervärden.  
 
Har själv varit med om en situation där mitt ena barn skulle göra en 
plastikoperation i ansiktet och vi hade tid hos plastikläkaren. Vi satt oss där på 
stolarna mitt emot och läkaren stirrade in i datorn och frågade hur hon mådde. 
Ingen av oss svarade. Skulle han inte titta på hennes ansikte? Han förstod 
emellertid vinken och ägnade inte datorn någon mer tid vid det besöket, men det 
han skulle knappa in på datorn fick han då förstås sitta och göra senare och ta tid 
från något annat.  
 
 
Hur uppskattar man intresset?  
Det gavs allmänt sett sällan uttryck för stor känslosamhet. Det ligger i den 
medicinska kulturen att vara återhållsam med egna känslor. Det är därför svårt att 
uppleva det verkliga intresset. Man får känslan av att det kan finnas kamouflerade 
intressen. Förmodligen har en erfaren distriktsläkare, -sköterska eller 
undersköterska som känner normerna och läser denna berättelse större möjlighet 
att sätta ett slags mått på graden av intresse hos de beforskade i just denna studie. 
Jag kan bara säga att ur ett slags allmänmänskligt perspektiv kan det vara så att de 
egentligen inte var så aktiva i sitt intresse. Kanske kvävdes intresset av den totala 
faktiska uppgiften, kanske levde de så intensivt i sina roller att det individuella 
intresset blev gömt eller så skapades det dagligen frustrationer över att inte ha 
utrymme att sköta arbetet på det sätt de skulle vilja göra det, inte ha tid med den 
allt större delen och vad den enskilde kanske ansåg inte mindre viktiga delen som 
hade blivit vad som här benämns det ”frivilligt arbetet”.  
 
 
Dubbelarbete utan panoptikon 
Det förekom många personalmöten med punkter som upprepades inom olika 
möteskonstellationer. Ibland kunde samma personer delta i flera sammanhang där 
punkterna upprepades. Ibland kunde punkterna upprepas i olika sammanhang där 
det bara var observatören som var medveten om upprepningen. Ibland behövde 
punkterna kanske ventileras i olika forum, men det förekom också att punkterna 
upprepades i flera forum utan att någon väsentlig anledning tycktes finnas. Det 
kunde ses som att flera parter kunde ha nytta av ämnet, men kunde också ses som 
ineffektivt utnyttjande av den totala tiden. Istället för att diskutera samma saker i 
flera forum skulle en del av tiden kunnat utnyttjas till annat. Om det fanns 
efterfrågan skulle tiden åter igen kunnat ges till fler patienter eller till frivilligt 
arbete. Var upprepningen spill med tiden, eller fanns det ur 
managementperspektiv en vinst i att alla konfronterades med att ventilera ett visst 
ämne? Åtminstone var alla dessa möten ett sätt att synas om än inte i sin egentliga 
profession. Åtminstone var det bara undertecknad som under tiden av vistelsen 
hade överblicken i den formen av att själv delta i de olika diskussionerna med 
samma ämne. 
 
 
Florence Nightinggales käpphäst 
Ett managementkoncept kan ha ett syfte att effektivisera. Men om Florence 
Nightinggale hade kommit in på Vårdcentralen skulle hon förmodligen inte ha 
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berömt de ”löpande banden”, utan ha reagerat på hur patienterna bemöttes. En av 
F.N.:s180 käpphästar handlar just om vikten av att som i hennes fall sjuksköterskan 
känna och tänka sig in i patientens behov. Patienten skulle störas så lite som 
möjligt för att kunna hämta sina krafter på bästa sätt så snabbt som möjligt. F.N.:s 
patienter var mestadels krigsoffer och mycket medtagna och det handlade oftare 
om liv och död, men hon skulle nog ändå ha tyckt att patienterna på Vårdcentralen 
gavs för liten personlig uppmärksamhet. Finns det en poäng i F.N.:s teori, så kan 
det sägas vara så att då ”management” kom till Vårdcentralen181 så blev det 
personliga bemötandet en av de saker som fick reduceras i sin omfattning för att 
allt annat på dagordningen skulle hinnas med. Möjligtvis startade detta 
förhållningssätt mycket tidigare i en effekt av både kvinnorörelser och annan syn 
på sjukvårdrollerna. Men vad händer då det personliga bemötandet reduceras?  
 
 
Den exotiska ögonkontakten 
För att möta en patient och för att ställa en diagnos skulle man tro att det erfordras 
en receptivitet och för att kunna vara receptiv krävs för det första ett utrymme. Då 
något begränsar utrymmet för den receptiva förmågan, så måste det rimligtvis 
vara mycket svårare fånga sjukdomsbilden. Detta leder i sin tur till att det som 
förut var helt självklart, att till exempel titta patienterna i ögonen under samtalet, 
har blivit något extra utöver det brukliga. Med andra ord har det att titta 
patienterna i ögonen under samtalet flyttats till det frivilliga arbetets sfär och 
något som inte erfordras från arbetsgivarens sida men något läkaren eller 
sköterskan förhoppningsvis gärna skulle vilja göra om tid fanns. Ögonkontakten 
har blivit något exotiskt i meningen av sällsamt. Och en gammal allmänt känd 
teori om receptivitet har blivit bekräftad. Ni vet bilden där man antingen ser en 
äldre mindre vacker kvinna eller en ung vacker kvinna. Inom vården ser man det 
man är programmerad att se. Man går efter standardiserade modeller för hur man 
diagnostiserar. Florence Nighinggale skulle ha sagt att se istället det du har 
framför dig. Det är inte mitt bord att bedöma om man utifrån dagens mer 
standardiserade modeller kan ställa bättre diagnoser och att medmänsklighet bara 
är kuriosa, eller om de standardiserade modellerna bara är en effekt av ett 
ekonomiserande och att man iskallt räknar med en felmarginal.  
 
Nu är Florence inte alltid så populär som förgrundsfigur inom sjukvården. Hon 
representerar en låg status lika med låg lön. Men kanske borde man för att kunna 
bedöma ändå se bortom myten och se på vad hon faktiskt gjorde. 
 
 
Panoptikonet - patienterna/motparten/de utanför 
En patient i hemvården vårdades av ett team. Patienten låg på det löpande bandet 
där en i taget från varje personalkategori gjorde sina insatser. Lite tillspetsat kan 
man säga att patienten själv är den enda som så att säga träffar sig själv 
tillsammans med alla. Det kan sägas att patienten själv är den som sitter på 
utsiktsplatsen i sitt eget panoptikon. Istället för att i teamet tillsammans möter 
patienten ”live”, så träffas teamet utan patienten och konfererar. 
Berger&Luckman skulle ha sagt att detta endast är ”second best” och kanske av 

                                                 
180 Nightinggale, Florence (1924) Anteckningar om sjukvård 

           181 Winroth, Karin (1999). När management kom till advokatbyrån 
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en ännu lägre grad av närhet till verkligheten. Att teamet skulle ha arbetat fysiskt 
tillsammans skulle ha varit det bästa utifrån perspektivet att alla skulle nå full 
förståelse för helheten. Nu finns det andra aspekter som ska vägas in och det finns 
olika typer och grader av sjukdom och skada. Kanske finns det patienter som 
skulle botas och lindras mycket bättre av att personalen så att säga samarbetade 
mer intimt, medan det i andra fall kanske skulle ha setts som marginellt och lite 
överarbetat.  
 
Men hur värderar man till exempel en dement åldring, som mest lider av 
ensamhet? Skulle ensamheten lindras av ett ”riktigt” team? Åtminstone så skulle 
förmodligen inte ett helt team kunna kliva in till åldringen, uppleva ensamheten 
och tillsammans kliva ut utan att senare göra någon slags förändring för denna 
åldring? Det borde vara omöjligt att som en frimurarorden tillsammans tiga om 
det som inte är bra och fortsätta som förut. Den gemensamma närheten borde få 
mer genomslagskraft än vad som följer av att den enskilde upplever samma sak.  
 
 
Axla många osynliga platser 
Alla har olika sammanhang som vi lever i: kärleksrelationen, familjen, släkten, 
vänner, arbetskamrater, grannar, osv. Vissa saker delar man med en enda 
människa och andra saker delar man med flera. De älskandes osynliga plats 
(föreställningar, minnen, förståelse, känslomöten, etc.) torde vara den mest 
heligaste där bara de själva har insyn. Men när man får till exempel egna barn, 
eller en nyfiken svärmor, så får även andra insyn extra insyn i den osynliga 
platsen. Ett par är inte bara en Eva och Adam i paradiset. Man delar även sin 
osynliga plats med andra man finns tillsammans med i livet och som andra parter 
har mer eller mindre insyn i. På Vårdcentralen fanns det förstås saker som endast 
de inom samma profession kunde förstå och dela, samtidigt som alla delade andra 
saker.  
 
Mellan personal och patienter fanns också osynliga platser. Det var oftast 
temporära osynliga platser. Vissa blev kortvariga och mer eller mindre snabbt 
avslutade, medan andra blev mer bestående. Om man som personal hade varit 
fysiskt närvarande tillsammans, så hade man också delat de osynliga platserna och 
hade kunnat ha större insyn i varandras verksamhet och kunnat dela både glädje 
och sorg. Men som det är organiserat är alla som ensamstående föräldrar som ses i 
lunchrummet på träff. Alla tror sig kunna förstå andra, medan det bara är en själv 
som egentligen vet hur man har det. Man tror sig kunna se in på varandras 
osynliga platser, men kan helt enkelt inte helt veta då man inte varit fysiskt 
närvarande. Man kan uppmuntra och ge goda råd, men utan att det råder 
samhörighet. Oftast handlade det mer om ett jämkande angående till exempel vem 
som skulle göra vad.  
 
I skolan handlar det inte lika påtagligt om liv och död, medan det är en sak som är 
mer påtaglig där. Man har som lärare kontakt med varje individ under en längre 
tid vilket utvecklar de osynliga platserna. Och då alla ska ha sina betyg accelererar 
konkurrensen om att visa sig på den osynliga platsen. Ja, konkurrens blir det på 
sitt sätt att det även för en lärare finns en viss begränsning angående hur många 
osynliga platser man kan hantera samtidigt. Skolan är inte längre undervisning av 
klasser. Det har blivit på gott och ont en arena för individualisering. Och det tar 
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tid, energi av en lärare och inte minst en mängd olika osynliga platser att hantera 
samtidigt och där man som ledare ändå inte riktigt får vara ledare. Eleverna 
regisserar själva hur och när de ska kliva ut och in på den osynliga platsen.  
 
Att mer djupgående hantera en mängd olika osynliga platser samtidigt är ett 
fenomen som är mer tydligt inom hjälparyrken, men där det i sjukvården mera är 
kotym att ha en större distans till sin motpart.  
 
Bara det att inom kåren av arbetskamrater ge varandra insyn i varandras osynliga 
platser lättar bördan. Men det är mera informella slumpmässiga möten än något 
som är inbyggt i organisationens vardag.  
 
En barnmorska och expert på ultraljud arbetar deltid, efter många år på heltid. Det 
kan ju tyckas lyxigt då barnen börjar flyga ut. Och då hon blivit expert på 
området, så har hon också ökat sitt kunnande. Men tänk er då varje 
mamma/föräldrapar som kommer dit, hur viktig denna stund är för dem. 
Barnmorskan ska ju förstås möta mamman/paret utifrån deras förväntningar och 
göra stunden lite helig. Att klämma in så många sådana möten det går på ens 40 
timmar i veckan blir ganska många möten och bara sett ur ett ekonomiskt 
perspektiv är inte effektivt i annan mening. Ska man också kunna delta i att skapa 
mervärden och ett bra mottagande som om var och en var de enda, så kan det nog 
vara förnuftigt att reducera mötena. Förmodligen finns det även för den mest 
professionella en viss gräns för hur mycket man kan utföra inom varje tidsenhet. 
Det handlar om mer än att mäta armar och ben. Det handlar om att sätta sig in i 
föräldrarnas osynliga platser och möta dem där i olika besked. 
 
 
Åter till Vårdcentralen: Alla möten och deltaganden i olika osynliga platser skapar 
också tankeprocesser. Medvetandet börjar skissa på olika förslag som lösningar på 
olika frågor. Medvetandet blir alltså delvis upptagen av dessa frågor, vilket kan ta 
utrymme för övrig verksamhet. För att återinträda i det kliniska arbetet krävs så att 
snabbt lägga bort de nya tankeprocesser som skapats på ett möte. Det blir som att 
ibland snabbt kliva i och ur sin läkarroll/sköterskeroll mellan det kliniska arbetet 
och alla administrativa moment. Få människor är så rationella, att de kan koppla 
om tankeverksamheten och engagemanget efter ett schema. 
 
Det var av denna anledning som både sjuksköterskor och lärarinnor förr skulle 
leva i celibat. Man skulle 100%-igt vara till för de behövande och inte distraheras 
av till exempel kärlek och annat världsligt utanför arbetet. Det stämmer inte riktigt 
överens med hur den moderna sjukvården är upplagd. Nu är man till och med 
ständigt otrogen med administrativa uppgifter och inte alls ständigt tillgänglig på 
de osynliga platser som är knutna till kärnverksamheten. Florence själv hade ju 
många funderingar angående sjukvårdsorganisation och sjukvårdsadministration, 
men jag gissar att hon inte tyckte att en sjuksköterska eller läkare skulle syssla 
med andra saker under den tid de var till förfogande för sina patienter. Om det 
hade funnits en Florence inom lärarkåren, så hade hon nog inte heller tyckt om att 
jag skurade bänkar istället för att svara på elevernas frågor. Och även undrat, då 
hon inte såg något officiellt forum för att tömma tankar: när tar en lärare hand om 
allt som finns på dessa osynliga platser. Det handlar inte bara om att möta. Man 
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måste också på något sätt sortera det man varit med om och tömma sig inför nästa 
möte. Den tiden finns sällan.  
 
 
Mötesteknik 
På arbetsplatsmötet (där alla deltog samtidigt) förekom en mängd information 
som i sin helhet kunde verka mycket fragmentarisk både i bemärkelsen 
ofullständig och avbruten. Det ofullständiga i den meningen att jag sällan fick 
svaret på alla de frågor som väcktes och avbruten i den meningen att 
informationen saknade någon röd tråd och var som ett varierande register av allt 
som kunde tänkas förekomma. Frågan är om det fanns en väsentlig mening med 
att alla fick denna typ av information i samlad skara, eller om detta också var tid 
som kunde användas till annat.  
 
 
Lutherskt samhälle 
De olika grupperna tillsammans var egentligen varken en gemenskap, ett aktivt 
grannskap eller ett samhälle i allmänhet. Vårdcentralen kan snarast liknas vid ett 
Lutherskt samhälle, där alla har sina roller, gjorde sin plikt och därmed fungerar 
samhället i helhet. Vårdcentralen i helhet ingick i ett större samhälle, vilket skulle 
vara lika med Sjukvården i helhet. I förhandlingar med centrala organ fanns den 
fiktiva sociala viljan utan genomslagskraft, samtidigt som det ofta handlade om 
order från de centrala organen. En primärvård anno 1997-8 utifrån perspektivet 
Vårdcentralens roll i primärvården kan liknas med en kombination av en 
gemenskap där den fiktiva sociala viljan gäller med förekommande utbyten och 
ett Lutherskt samhälle där någon från ovan tilldelar de som arbetar hur de skall 
agera.  
 
Faran i att inte låta den fiktiva sociala viljan agera är att det för det första inte blir 
rättvist och något kan bli ”skadligt” fel. Man ser helt enkelt inte det man faktiskt 
har framför sig och anpassar sig inte till de som faktiskt deltar. Något kan i teorin 
bli fel både då det endast är den ena parten som bestämmer. Den centrala 
ledningen agerade utifrån sin plats överst i hierarkin. Det handlar inte om något 
”ensidigt överdrivet”, vilket skulle kunna ha äventyra resultatet, utan det handlar 
om att hierarkin hindrar effekterna av den fiktiva sociala viljan. Och det är vad 
som ovan beskrivits att då var och ens förväntningar stämmer överens med vad 
som faktiskt sker, så är allt bra, medan då var och ens förväntningar inte blir 
uppfyllda så skapas något negativt som ligger kvar och skvalpar där i glappet.  
 
 
Mellan det realistiska och viljan 
Den egna föreställningsvärlden och vad som faktiskt sker överensstämmer inte 
alltid. På Vårdcentralen visades tendenser på otillräcklighet vilket kan tolkas som 
att det i förställningsvärlden fanns en vilja till att ge mer än vad som var möjligt. 
Men då är det genast föreställningsvärlden som i förhållande till utfallet blir 
orealistiskt. Det kan ju också vara så att det som faktiskt blir inte är det bästa 
möjliga. 
 
Sjukvård kräver liksom militärorganisationer ”ryggmärgstänkande”,  
organisatoriskt kunskapskapital och snabba beslut. Det finns inte tid för att 
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samordna demokratiska processer. I akuta situationer ska alla veta vad de ska göra 
och där beslut måste fattas görs de av en på förhand utsedd ledare. Nu kan det 
tyckas att det inte behöver gälla alla processer. Vissa situationer skulle till och 
med sluta med bättre resultat om varje individ fick agera utifrån egna 
förutsättningar och värderingar. Men det hierarkiska systemet har ingen 
flexibilitet. Det heter istället att var och en har sina jurisdiktioner. Var och en kan 
utifrån sina befogenheter lägga upp sitt arbete. Men där visst arbete längre ner i 
hierarkin inte får utföras utan order uppifrån. Det ger ett extra stort ansvar till 
ledningen att inte ge order som stöter sig med de värderingar man delar. 
 
 
Systemet möter de egna perspektiven 
Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så uppfattar varje deltagande individ 
mötet ur sitt eget perspektiv182. Det bestämda innehållet finns inte i fiktiva system 
eller i själva botandet och lindrandet, utan blir verkligt genom skeenden inom 
individerna.  
 
Hur tar man tillvara var och ens återkoppling? En slags återkoppling skulle kunna 
ge något positivt för båda parter. Individen får bekräftelse och får bearbeta sina 
upplevelser, vilket sägs ge plats för nya tag. Och arbetsgivaren skulle kunna få 
input för organisationens utveckling. Men något egentligt sådant system fanns 
inte. De jag känner till som har ett utvecklat återkopplingssystem är SAS (och 
kanske andra flygbolag) och förstås de nunnor jag intervjuade vilka ”tömde” sina 
tankar varje eftermiddag.  
 
Vad händer då man inte får tömma sina tankar? Organisationen blir mindre 
effektiv och individen blir inte riktigt öppet för nya uppgifter. 
Oberoende ekonomiska värden skapas, men där det ekonomiska värdet inte säger 
allt. Det skulle på Vårdcentralen kunna innebära att de mått som följer de tänkta 
köpar- och säljarsystemen inte alltid överensstämmer med de mått som skapas 
inom de närvarande individerna. De ekonomiska måtten skapas utanför de berörda 
individerna.  
 
Det borde rimligen innebära att givna värde-ramar måste stämma överens med 
värdet i det utbyte som faktiskt sker. Stämmer det inte överens, så blir utfallet inte 
det bästa möjliga. Hur styrt ett möte än är så skapas det i samma ögonblick som 
det sker. Det är de som medverkar i själva utbytet som skapar innehållet, inte de 
som i förväg bestämt värdet. Det är i utbytesögonblicket då personal möter patient 
eller personal möter personal och som uppoffringen görs och som värdet av det 
som önskas når sin högsta gräns. Vilka prislappar som än satts på mötet, vilka 
rutiner som än styr, så är det de individerna som faktiskt är närvarande som skapar 
mötet. Det blir också dessa individer som skapar värdet på gott och ont. Det är 
bara dessa individer som egentligen helt kan bedöma värdet. Det är också dessa 
individer som blir tillfredställda respektive otillfredsställda. Budgeten kanske 
uppfylls, men kvar hos individen i den ”individuella resultaträkningen” finns 
något mellan en tillfredsställelse och en otillfredsställelse, vilket då rimligen kan 
handla om både den egna värderingen och mervärden.  
 

                                                 
182 Tolkning utifrån Berger, Peter&Luckman, Thomas (1966) The social construction of reality 
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I ständiga rationaliseringar tar man instinktivt sist bort det som 
föder en 
Oavsett om någon konkret köper eller säljer något eller att inga konkreta utbyten 
sker, så kan den erfarne ”isolerade ekonomiserande människan” ändå göra en 
uppskattning om värdet angående förhållandet mellan vad som ges i utbytet och 
vad resultat blir. Är till exempel lönen värd den kraft som ges? Nu finns det oftast 
inget val, men inom var och en så kan ändå frågan ställas om det är värt att 
uppoffra tid till administration? Får varje uppoffring ett åtminstone motsvarande 
värde tillbaka? Det kan också vara så att gör man inget, så blir det negativa 
följder. Vad får personalen tillbaka av att de uppoffrar energi till 
administrationen? Om till exempel telefontiden kortas för varje patient, så hinns 
det med fler patienter. Om budgeten hålls, så behöver inga negativa 
överraskningar komma från den centrala ledningen. På något sätt så ger 
personalen, utan att direkt få tillbaka. I så fall så skulle utbytet i ett logiskt 
resonemang vara att ge till administrationen och i utbyte få lov att pressa 
telefontiden, eller att slippa uppsägningar. Personalen blir mer länkar i ett 
ekonomiserande. Den individuella värderingsprocessen som har möjlighet att 
beakta de särskilda omständigheterna kanske säger något helt annat och här kan 
då en spänning skapas mellan det som sker kring det fastslagna priset och det 
värde som skapas kring de särskilda omständigheterna. Rimligtvis får den som 
finns i dessa utbyten ofta något annat än vad den egentligen söker. En budget har 
ett visst utrymme. Och utifrån det skapas en ordning, vilken inte ger utrymme för 
allt man vill göra.  
 
 
Bekräftelse 
Vare sig det handlar om att få en positiv upplevelse eller att få lön för sina 
beräknade uppoffringar, så blir det i teorin en återkoppling på insatsen. Att kunna 
hjälpa någon som är tacksam för hjälpen, eller för ökad insats få högre lön ger ett 
slags positivt svar på den egna insatsen, medan det att få en positiv upplevelse är 
mer än en återkoppling. 
 
Det är skillnad på återkoppling och bekräftelse. Återkoppling är endast något som 
likt vad som kom fram i experimentet med Pavlos hundar. Det ger en slags 
respons. Bekräftelse är mer kopplat till vad man faktiskt gör. För en människa 
räcker det inte med att återupprepa handlingen. Att få lön i monetära medel för en 
bra arbetsinsats är för oss helt normalt. Men man önskar även insikt i vad man 
faktiskt gjort mer än att bara få veta att det var bra.183 Den monetära belöningen är 
inte allt.  Bekräftelsen är en drivkraft att komma vidare. Utan bekräftelse kan man 
fastna i ”ekorrhjulet”. Men får man också bekräftelsen kan det ge kraft till en 
utveckling, men då mera styrd utifrån den enskilde. 
 
En bekräftelse kan ses som ett erkännande, visa på riktning av det man gör och en 
slags giltighet i saken. Pengar (det ekonomiska utbytet) är mera en belöning 
allmänt sett – en artificiell bekräftelse, vilket inte ersätter en bekräftelse mer 
specifikt av de egna talangerna. Pengar visar inte direkt vad man har gjort, hur 
man agerat, eller svarar på varför man gjorde något bra.  

                                                 
          183 Simmel, Georg, edited by David Frisby ( 1990). The philosophy of money 
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Ett avvisande av kallet medför också ett avvisande av ett 
erkännande av vad man faktiskt gör 
Det förekommer debatter i media om att sjukvårdspersonal borde belönas med 
högre lön och där man inte ska se kallet som något som till en del ersätter lönen. 
Ett avvisande av kallet medför också ett avvisande av ett erkännande av vad man 
faktiskt gör. Självfallet borde alla, så även sjukvårdspersonal belönas för sina 
insatser. Kanske borde hjälpare belönas än mer än andra just för att yrkesvalet mer 
tydligt kan ses som ett kall, där det egna för uppgiften nödvändiga engagemanget 
skapar inte minst emotionella uppoffringar. Trots ett professionellt 
förhållningssätt berörs man som individ av det man gör. 
 
Få lever numera i celibat i den meningen att man endast är till för dem de ska 
hjälpa i sin livsuppgift. I vår tid lever även hjälpare som vanligt. Men därmed inte 
sagt att det krävs ett minde engagemang. Att klara av att skapa erforderligt 
engagemang i arbetet samtidigt som man har ett vanligt liv är kanske det som 
borde belönas. Ingen vanlig människa vill vara självklar som är en slags relik av 
en äldre form av livsstil. Det är kanske vad debatten handlar om. Men egentligen 
utesluter inte en högre lön att man även vårdar sitt kall. Det kanske är där debatten 
brister: man ser kallelse och pengar som något man får välja mellan. Den 
kopplingen finns bara i en föreställningsvärld. Det är något som skapats och blivit 
ett internaliserat samband. 
 
Vad som försvårar bekräftelsen i sjukvårdsarbetet är att patienten för det första är 
sjuk och kanske inte i stånd att ge bekräftelse och att rollen som hjälpare är likt 
ovillkorlig kärlek. Patienterna ska inte behöva varken be om hjälp på bästa sätt, 
eller bjuda på sig själva för att få vård. Hjälparen ska göra sitt bästa för att hjälpa 
oavsett vem man hjälper. Däremot krävs en bekräftelse av hur själva arbetet gick 
och hur resultatet blev. Allt det här kan vara problematiskt i en decentraliserad 
verksamhet, där man agerar  mer ensam och inte heller har ett helhetsperspektiv. 
Och patienten som är den enda som egentligen har överblicken över sitt eget möte 
med sjukvården har inte kunskapen att bedöma. 
 
 
Att vara ensam är inte alltid lika med att vara stark 
I en decentraliserad verksamhet blir det således oftast andrahandsuppgifter som 
bekräftelsen från medarbetare grundar sig på. Det blir som om en fotbollsspelare 
frågar dig vad du tyckte om hans insatser i matchen. Du har inte sett matchen, 
utan bara hört om den. Kan du då svara? En kollega i sjukvården kan ju svara att 
patienten blev ju botad. Men det säger inte hur patienten blev botad. Frågan är om 
det blir en riktig bekräftelse om man får kritik på sitt arbete av någon som faktiskt 
inte eller i tillräcklig grad själv har sett den andre arbeta. Ingen har sett ditt 
”fotarbete” i just den ”matchen”.   
 
Och agerar man tillsammans med någon annan vilket ger möjlighet till 
bekräftelse, så ska den personen vara både villig och kapabel till att ge erforderlig 
bekräftelse. I sjukvården konkurrerar man om lönerna, vilket knappast underlättar 
för bekräftelsen och det som i sin helhet kan ses som ett ”moment 22” 
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Det är inte bara isoleringen och konkurrensen som försvårar möjligheten till 
bekräftelse. Det är också det splittrade engagemanget. I varje ”sanningens 
ögonblick” är det kanske flera saker som ska ske samtidigt. Till slut känner man 
sig otillräcklig. På Vårdcentralen talades det om ”bläckfisken med för få armar” 
och om den ”otillräckliga mamman”. Mervärden är nödvändiga för 
välbefinnandet. Uteblivna mervärden medverkar till utbrändhetssyndromet. Att 
inte känna sig tillräcklig skapar stress och vilket till slut kan leda till utmattning.  
 
Vad är då mer specifikt en bekräftelse i sjukvården? Det är förmodligen något 
individuellt. Beroende av vilka uppgifter man har, vilken ålder man har, 
ambitioner, personlighet, typ av patienter, arbetskamrater, etc., så är det olika 
saker man söker. Vad som kan ses som en slags metabekräftelse är att få sina 
talanger bekräftade. Om man hoppar höjd, så talar ribban. Ligger ribban kvar så 
har man garanterat klarat höjden (såvida man inte krupit under). Med risk för att 
visa min okunnighet angående tekniska hjälpmedel inom modern friidrott kan det 
vara positivt att få det bekräftat ifall man faktiskt låg i luften en hel decimeter 
ovanför ribban.  
 
 
 
Utrymme för frivilligt arbete/passion  
I verksamheten finns krav på vad som ska göras och traditioner, jurisdiktioner, 
budgetar och managementkoncept styr hur det blir utfört. Frivilligt arbete tog tid 
och energi från det som krävdes. Vad var det frivilliga arbetet på Vårdcentralen 
och fanns det plats för frivilligt arbete inom en ekonomiserad 
sjukvårdsverksamhet av typen den vårdcentral som har studerats?  
 
De indikationer på frivilligt arbete som kunde ses på Vårdcentralen kan delas upp 
i vad som faktiskt visades och vad som utifrån forskarens tolkningar ville ges men 
inte gavs plats. Vad som visades var följande: 
Man hade sällan tid till extra prat. Man såg, åtminstone gjorde man inget åt 
ensamheten i hemvården. Administrationen gavs mer tid än utveckling av själva 
kärnverksamheten. Nya projekt av social karaktär avvisades. Fanns det ingen lust 
till frivilligt arbete, eller var tiden så pressad och energin så utnyttjad att 
ytterligare uppgifter inte skulle få vederbörlig tid och energi och kanske även 
försämra förutsättningarna för det som redan fanns? 
 
 
Priset ingen återkoppling 
Utbud och efterfrågan påverkar varandra och där dessa möts skapas priset enligt 
en ekonomisk modell. Man kan säga att detta skapar en struktur för prissättningen. 
Det är de särskilda omständigheterna i varje specifikt område som ska skapa 
priset. I sjukvård är priset satt av myndigheten och kan utifrån teorin om de fria 
marknadskrafterna ses som en labyrint – en struktur utan mening.  Det finns redan 
ett fastslaget pris skapat av en teoretiskt konstruerad marknad och som så att säga 
”våldför sig” på de omständigheter som ska skapa priset. De som sen utför vården 
får helt enkelt anpassa sig i den redan färdiga formen. På så sätt kan varken 
patienter eller personal i sina beslutsprocesser eller olika typer av utbyten låta sig 
hjälpas av priset på tjänsten. Nu finns det andra saker som givetvis är positiva 
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med en närapå fri och skattesubventionerad sjukvård. En slags solidarisk 
människosyn vilken ger alla samma rätt till vård, medan baksidan i sjukvården 
blir för de medverkande att värderingen av den egna insatsen kan försvåras. 
Personalen invigdes kontinuerligt i budgetfrågor och andra ekonomiska frågor och 
hade möjlighet att äska högre lön, men vilket inte blir samma sak som då ens 
insats mer fritt bestäms av efterfrågan.  
 
Det finns alltså ett slags glapp i den ekonomiska sjukvårdsmodellen. De som i 
praktiken ska utföra arbetet blir mera som arbetsmyror helt styrda av sin drottning. 
Man ger vissa redskap och det förväntas sedan att man ska utföra ett arbete. Det är 
den kollektiva insatsen som räknas och kanske är det ingen som frågar hur man 
har gjort. Det finns så kallade kvalitetssäkringssystem, men det är snarare 
angående hur den enskilde har anpassat sig. Det var ungefär som en mellanchef 
häromdagen i min lärargärning sa till mig att ”nu vet du vad som gäller” 
(angående en idé någon hade och som den inte ville kompromissa om). Antingen 
anpassar man verksamheten efter de som arbetar, eller så säger människor upp sig 
alternativt så skapas det kanske ”Hawtornseffekter184” tillika att man hittar för 
arbetsgivaren osynliga vägar att ändå göra som man vill. Det kan vara just den här 
kraften att skapa en slags egen mening som är så stark att människan inte ställer 
upp på något som inte ger bekräftelse på det som man själv tycker är viktigt. . 
 
 
Isolering och rollens handlingskrav 
Sjukvård kräver ett professionellt agerande. Det finns ett sätt att bemöta patienter 
som kan ses som distanserat. Det kan också sägas vara en professionell empati. 
Personalen använder sin empati, samtidigt som det egna känslolivet inte ska 
blandas in185. Det är svårt att under så relativt korta stunder bedöma 
engagemanget. Oavsett om man var ensam eller inte med sina patienter, tycktes 
alla ha ett slags liknande förhållningssätt till sina patienter. Man hade lärt sig att 
agera, samtidigt som ett agerande isolerat från kollegor försvårar bekräftelsen.  
 
Den decentraliserade tillvaron skapar en slags spänning mellan 
självständighetsidealet och behovet av bekräftelse. Att bli mästare inom sina egna 
små områden, men utan momentan interaktion med andra individer gör så att 
bekräftelsen blir som beslöjad.186  
 
Utbytbara roller 
Påverkade varje individ helheten på Vårdcentralen? Ja, varje individ påverkade 
organisationen i den mening att just denna Vårdcentral var unik. Sen var 
Vårdcentalen säkerligen lik många andra Vårdcentraler. Hur skickligt någon än 
antar en universell roll, så präglas rollen av individen. Däremot skapar rollerna 

                                                 
           184 Hawthorne-studierna genomfördes vid en av General Electrics fabriker i Chicago. Det var en     
                 problemfabrik som gick sämre än ägarnas övriga fabriker. Man provade att öka ljuset på en avdelning  
                 och fann att det ökade produktionen, vad som var förvånande var att produktionen ökade ytterligare  
                 när man provade att åter minska belysningen. De provade även att förändra andra förutsättningar så 
                 som arbetstider och fann en liknande effekt. Den slutsats som drogs av detta var att produktionen  
                 ökade när ledningen började intressera sig mer för människorna på en avdelning, vilket innebar att de  
                 anställda kände sig sedda, uppskattade och därmed mer motiverade att arbeta. 
           185 Martinsen, Kari (2000). Öyet og kallet 
           186 Lyttkens, Lorentz (1993) Mellan lust och nytta 
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och jurisdiktionerna en godtagbar utbytbarhet som kan mätas av att en 
sjukvårdsvikarie med lätthet och utan närmare introduktion kunde träda in på 
någons plats. Om man antar att en individ som arbetar i sjukvården gör det utifrån 
att ha en speciell talang för ett vårdande yrke. Däremot kan det ifrågasättas om det 
finns utrymme till att utveckla sina talanger i sjukvården. Utbytbarheten kan ses 
som en ytterligare antagonist till bekräftelsen?  
 
Det fanns kurser för så kallad utveckling, men vilket blir mera en slags inspiration 
till att utvecklas. Vilket utrymme finns för att mer i ”sanningens ögonblick” i 
själva kärnverksamheten i samspelet med patienter och andra ur personalen 
utveckla sig själv och sitt hjälpande? En ständig tidspress, allt mer 
schabloniserade rutiner och ett decentraliserat arbete där olika kategorier ur 
personalen sällan ses i det kliniska arbetet gör det svårt för en kallelseprocess att 
utvecklas.  
 
 
Flaskhalsar för bekräftelsen 
En verksamhet som bygger på ett personligt engagemang, kräver kanske än mer 
än annan verksamhet bekräftelse på den personliga insatsen. Det är viktigt att vara 
personlig, men på ett professionellt sätt. Men ändå fast det är professionellt, så 
engagerar det ju ens egen person. Om jag engagerar mig för att handleda alla 
elever till ett bra betyg, så bör jag sedan ändå inte ägna sommarlovet till att gräma 
mig över att jag misslyckades att få alla dit. Men om jag aldrig under vägen ges 
tid till reflektion, så räcker det inte med att jag är professionell.  
 
Det finns ett flertal saker som tycks hämma just bekräftelsen av den personliga 
insatsen. Hittills har det diskuterats decentraliseringens roll och prissättningens 
roll. I samarbete med kollegor kan man uppleva att kollegans ord kunde ha varit 
mina och där man fick omedelbar bekräftelse på sina egna insatser. Man kan alltid 
prata med någon efteråt, men där man mera kan få en slags andrahandsbekräftelse 
eller stödjande ord. Det är inte samma sak.  
 
Vad det gäller ett slags ekonomiskt utbyte av vad insatsen är värd, finns de saker 
som reglerar och hindrar en ekonomisk värdering av insatsen. Det kan tyckas 
onödigt att diskutera då de flesta av oss förmodligen skulle ha svårt att säga att vi 
inte vill att alla ska ha rätt till sjukvård, men samtidigt bör det nämnas vilka 
problem som därmed kan skapas och i denna studie då fokus fallit på bekräftelsen 
blir solidaritetspolitiken paradoxalt en av flaskhalsarna för bekräftelsen. Det blir 
en flaskhals i den meningen att sjukvården inte längre sköts av individer som 
gratis ger ovillkorlig kärlek till dem de ska vårda. Vi lever i ett sekulariserat 
samhälle där även hjälpare har ett liv utanför arbetet och där man vill ha sina 
insatser så att säga jordiskt värderade. Kanske utnyttjar arbetsgivaren om än 
indirekt solidaritetspolitiken för att styra sina medarbetare. 
 
Däremot kan man få andra mer konkreta bekräftelser utanför kärnverksamheten. I 
det organisatoriska och administrativa arbetet skapades både en större intimitet 
kring arbetet och där uppgifterna likt matematiska tal vid ett fullföljande gav 
klarare besked på om det var ”rätt” eller ”fel” och inte lika diffust angående 
insatsen i botandet och lindrandet. Det förekom fler livliga diskussioner kring hur 
man skulle organisera olika saker där man fysiskt tillsammans diskuterade fram 
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olika beslut, än vad det förekom medicinska diskussioner. De administrativa 
uppgifterna var ofta givna från arbetsgivaren och var en slags order om utförande. 
I administrativa diskussioner fanns det också möjlighet till att arbeta jämsides 
med andra och att tillfälligt upphäva jurisdiktionerna. Lyckades man sköta det 
administrativa på det sätt som efterfrågades, så hade man alltså gjort rätt och det i 
sig kan ge en slags bekräftelse och upplevelse av att ha fullföljt och avslutat något. 
Det administrativa arbetet gav också en möjlighet till avancemang, att få extra 
ansvar för olika uppgifter. Och klarade man det och fick bekräftelse, så var det 
givetvis en slags uppmuntran.  
 
Pavlovs hundar skulle ha valt administrationsuppgifterna. Att sköta dessa gav 
tydlig feedback. Men Pavlovs hundar brydde sig aldrig om det som de inte valde. 
Vi människor fungerar annorlunda. Om det är så att administrationen blir något 
som upptar både tid och engagemang i den mån att själva det kliniska 
sjukvårdsarbetet blir lidande, så kan man säga att administrationen är en flaskhals 
för att kunna bota och lindra. Men om bekräftelse är som en drivkraft hos 
människan och om man får bekräftelse i det administrativa arbetet, så kanske man 
kortsiktigt blir blind för att kärnverksamheten blir lidande. 
 
 
Det som inte budgeteras finns inte 
Det som inte kan kvantifieras och dessutom härröras till en kostnad eller en intäkt 
inom ramen för budgeten har svårare att hävda sitt utrymme i arbetet.  
 
Det finns behov hos patienter att helt enkel tala med en läkare, men hur mycket av 
dessa behov skall få ta tid? Det talades om att sköterskorna skulle delge 
patienterna provsvar just för att hushålla med läkarnas tid. Mer tid för en patient 
betyder mindre tid för en annan patient, eller att tiden räcker till färre patienter. I 
den tid som ges kan sedan innehållet värderas, medan det som inte är tänkt att ges 
värderas inte. Det innebär att allt som inte budgeteras finns inte egentligen, fastän 
det faktiskt finns i form av otillräcklighet, ensamhet, stress och annat. Att ta tag i 
dessa senare blir ett frivilligt arbete. 
 
 
Generella omständigheter ger inte ömsesidighet 
Ömsesidigheten är väsentlig för att utveckla en kallelse. Generella omständigheter 
i meningen att det är inbyggt något i systemet som påverkar organiserandet, fanns 
utifrån det ovan beskrivna. Det var alltså inte fritt fram för ömsesidiga processer. I 
sjukvården är det likt militära strikta ordningar som styr verksamheten. På samma 
sätt som man i krig inte kan ställa sig vid fronten och gemensamt diskutera sig 
fram till hur man ska anfall, så kan man heller inte vid ett akutfall ägna dyrbar tid 
åt att komma överens. Och det finns detta tidigare vedertagna fastslagna sätt att på 
bästa sätt ta sig an saker och där var och en har sin givna plats och oftast i tur och 
ordning. Men det kan tyckas lite åt det inhumana hållet att dela på en svårt sjuk 
patient eller ett dödsfall utan att ses och ens gemensamt prata om det i efterhand. I 
flyget där personalen finns där för att upprätthålla säkerheten och att om något 
händer rädda passagerarna, finns det ofta behov av att prata om mindre och större 
incidenter. Inom flyget samlas man både före och efter en flygning och pratar. Där 
jag observerade fanns ingen sådan ordning. 
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Är kallelse ineffektivt?  
Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle det kunna vara så att det ineffektiva med 
kallelser är att varje kallelse är unik. Det går inte att systematisera kallelser. Enligt 
teorin ska heller inga kompromisser ske i en kallelseprocess. Antagandet är att det 
medicinska arbetet är kärnverksamheten och att det administrativa arbetet är en 
stödverksamhet till kärnverksamheten. Det skedde ständiga eftergifter och 
jämkningar i det slags spel som förekom mellan administrationen och det 
medicinska arbetet.  
 
Den individuella kallelsen är unik och handlar om processer som skräddarsys för 
var och en. Kallelser kräver gissningsvis i vissa stadier mer resurser till skillnad 
från att se en arbetstagares utveckling i en på något sätt standardiserad 
karriärsmodell. Åtminstone sett ur organisationens korta perspektiv så är kallelser 
ineffektiva, medan kallelser kan ses som nödvändiga för organisationens 
utveckling. Sågar man av den gren som föder en? Genom att redan i det 
kortsiktiga hålla tillbaka utrymmet för kallelser, så håller man samtidigt tillbaka 
utrymmet i det långa perspektivet. 
 
 
Mellan kall och avkall 
Den relation som skapas utifrån perspektiven ”hinder”, ”försakelse” och 
”uppoffring” kallas ”ekonomi”. Var och en ger avkall på något och utifrån det 
skapas en värdering av ett visst objekt. Det handlar inte om att båda parter ger till 
varandra, utan snarare att något tredje uppstår. Processen växer med hjälp av 
hinder, försakelse och uppoffringar mellan viljan och dess uppfyllelse. Antagandet 
är att patienterna vill bli botade och lindrande och att personalen vill hjälpa. 
Vägen mot bot och lindring har sina medicinska och organisatoriska 
begränsningar. Är det rimligt att ge avkall på patienttiden för att sköta viss 
stödverksamhet? Det diskuterades inte om det var rimligt, utan det diskuterades 
hur det skulle kunna göras möjligt. På Vårdcentralen fanns det ständigt 
administrativa problem att ta tag i. Till exempel om inte budgetavvikelsen hittades 
kanske ”någon skulle få gå”. Sen kan den återkommande frågan ställas om det var 
rimligt att som sjukvårdsperson administrera istället för att utföra kliniskt arbete: 
leta efter budgetavvikelser och därmed ge avkall på annat såsom patientbesök? 
Telefonsystemet var så komplicerat att det inte kunde hanteras utifrån det 
önskemål som fanns angående dess användning och tog en stor plats i 
diskussionerna. Det fanns till exempel diskussioner angående hur varje 
patientsamtal per telefon skulle kunna kortas. Var det rimligt att ge 
telefonsystemet extra tid och ge avkall på annat?  
 
 
Kallelse i bara en del av arbetet 
Arbetet kan ses i delområden. Kallelseprocesser kan ses som mer eller mindre 
möjliga i vissa områden. Är det möjligt och acceptabelt att bara verka enligt sin 
kallelse i en del av arbetet och på viss tid, så kanske utrymmet för engagemanget i 
just den delen skulle kunna upprätthållas. Är det så att arbetet inte går att klyva 
utan måste ses i sin helhet så är utrymme för engagemanget svårare att ge. Det är 
inte undersökt, men ligger kallelsen i det kliniska arbetet så blir stödverksamheten 
något som försvårar kallelseprocessen. Ligger däremot kallelsen i 
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stödverksamheten, så fanns där kanske större utmaningar och möjligheter att 
fördjupa sig – men vilket då skulle medföra att möten mellan patienter och 
personal kommer i andra hand. Det verkar orimligt att någon blir läkare eller 
sköterska för att få administrera. Här finns säkert en viss skillnad på de som är 
födda in i detta arbetssätt och de som varit med om omvandlingen.  
 
 
Kan man ha ett relativt kall – ett kall som gäller i förhållande till 
något annat? 
Någon sa att det kändes bra att få ”hjälpa på lång sikt”. Ett primärvårdsarbete är 
inte av en akut karaktär. Det handlar om förebyggande vård och oftast om vård av 
icke akut karaktär.  Det handlar om en långsammare och ibland en mer långsiktig 
process. Det var ingen som visade ett brinnande intresse. Men därmed inte sagt att 
det inte fanns ett aktivt intresse. Det kan snarare vara så att de förutsättningar som 
fanns och den verklighet som gavs i till exempel i hemvården kvävde det aktiva 
intresset. Det är svårt att vara intresserad av att göra ett jobb som är mindre 
möjligt att göra. Det kan också vara så att personalen egentligen var nöjda med sin 
insats, medan omständigheter resulterade i att det i många situationer ändå 
önskades mer. Patienterna, framför allt de som också led av ensamhet, ville 
förmodligen ha en ceremoni kring dessa bestyr där mer tid gavs. Personalen 
utförde oftast handlingarna utan större ceremonier. Anledningen antas vara för 
liten tid, men det kan givetvis också vara en, läggningssak, handla om prioritering, 
eller handla om traditioner. Att göra en trevlig ceremoni kring denna vård kan 
också ses som ett frivilligt arbete som prioriterades bort. Rationellt sett får ingen 
betalt för att göra ceremonier kring sina uppgifter, men vissa gör det i alla fall och 
andra inte alls. För att göra en ceremoni kring att dela ut medicin krävs en speciell 
talang i framförande. Finns det hos givaren inget behov eller intresse att erhålla ett 
mervärde, så skapas snarare en situation där varje möte läggs på 
”prioriteringsvågen”. Varje möte ges ett värde utifrån om mervärden önskas och i 
hur stor utsträckning och ger någon sorts frustration då andra saker kommer 
emellan. Att inte följa sitt kall behöver inte alltid skapa frustration. Om de skäl 
man har för att avstå är starkare än att följa sitt kall, så skapas åtminstone ingen 
omedelbar frustration.  
 
 
Avkallet  
Ofta är det så att de största uppoffringarna också kräver det största avkallet på 
annat runt om. Det skulle innebära att ju mer energi och annat som ges i botandet 
och lindrandet, desto mindre energi och annat finns till alternativa uppgifter och 
annat. På samma sätt blir det då att ju mer energi som läggs på annat, desto 
mindre kraft blir det över till botandet och lindrandet. Detta speglas i den 
”gränslösa mamman” eller ”bläckfisken med för få armar”. Energin och tiden 
räcker inte till, eller så kan det vara så att energin och tiden av olika skäl ibland 
går till det som individen egentligen inte prioriterar, eller att mervärdet inte når sin 
förväntade gräns i vissa möten.  
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SLUTDISKUSSION 
 
Slutsatsens struktur är inspirerad av Guillets Monthoux187 och Kierkegaards tre 
stadier: sinnlighet, innerlighet och andlighet188. 
 
Mellan auktoritet och medbestämmande 
I skolan är det läroplanen som styr. Kraven är att ge eleverna ”verktygen” till att 
uppfylla målen. Men en klar skillnad mellan sjukvården och skolan är att i 
sjukvården är det personalen som tillåts äga kunskaperna. Man skulle kunna säga 
att patienterna blir utlämnade till vad personalen kan och vill ge och där 
jurisdiktionerna och resurserna sätter ramarna. Som patient vill man förstås att 
personalen gör sitt yttersta och hjälpa på bästa sätt. I skolan tillåts inte lärare äga 
sina kunskaper på samma sätt. Målet för den enskilde eleven är däremot inte alltid 
att erhålla kunskaper. Målet är att få betyg tillika ett papper på kunskapen. Ibland 
kan det vara som att komma till doktorn med ett brutet ben och vilja ha ett intyg 
på att benet är okey. Ingen doktor skulle skriva ut det. I en lärares värld finns inte 
samma auktoritet att bestämma vad som är ”brutet” eller inte. Med andra ord så 
har sjukvården mer klara definitioner.  
 
 
Det sinnliga 
Varje individ på Vårdcentralen arbetar oftast fysiskt ensam, men är del av ett 
mentalt team. Varje individ är ensam i sina sinnliga upplevelser och har endast 
utbyten öga mot öga med sina patienter. Man omformar sina upplevelser till att 
passa in i strikta ramar. Och det som inte passar in i ramarna blir som ”trash”, 
såvida man inte finner ett annat sätt att bearbeta det inom var och en. Det finns 
vanligtvis varken djup eller intensitet, då traditionen påbjuder ett professionellt 
förhållningssätt och rutinerna är skapade just för att skapa behärskning tillika att 
inte fel ska begås. Dessutom är ett arbete på en vårdcentral inte speciellt 
dramatiskt.  
 
 
Brustna hjärtan? 
Enligt Kierkegaard behöver inte innerligheten uppnås för att nå andlighet. 
Samtidigt säger han att till exempel kärlek är en väg till andlighet. Om det 
innerliga stadiet hoppas över och det professionella förhållningssättet stoppar för 
mer nära relationer, så måste det vara så att om man upplever andlighet så nås 
detta på något annat sätt. Det professionella och de mer enkla diagnoserna skapar 
inte ett behov av att gå på djupet. Hur får man då möta sin kallelse? Kanske blir 
det snarare som då man älskar någon. Man kanske inte riktigt förstår det förrän 
man håller på att mista den man älskar. I den moderna vården finns många 
exempel, till exempel ”Lex Maria”, där individer markerar att här har det gått för 
långt. Verkligheten på Vårdcentralen tyckte inte alltid stämma överens med 
personalens inre uppfattningar om vad man vill göra? Det var svårt att tyda hur 
nöjd man var. Andligheten skulle kunna i detta falla vara kallelsen. Det fanns få 
exempel på där man gick den innerliga vägen till att tycka om sitt arbete. För att 

                                                 
          187 Guillet de Monthoux, Pierre (2003). De sublimas konstnärliga mening 
          188 Kirkegaard: Harris, Ted&Lagerstöm, Ann (2008) Konsten att leva innerligt 
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”använda innerligheten” krävs förstås ett utrymme för processen att gå på ett 
speciellt sätt. Sjukvården är snarare målstyrd på så sätt att det är resultaten som är 
viktiga. Det tycks som om personalen förväntas gå den av ledningen utstakade och 
snabbaste vägen till målet. Och kanske är det en av de problem som finns 
angående utrymmet för kallelsen. Kallelsen konkurrerar med ett pris på att bota 
och lindra.  
 
Goda grannar 
Enligt tolkningar utifrån Simmel kan man inte nå kallelsen utan att interagera med 
andra. I en modern tolkning skulle man kunna se Simmels teorier lik Yogisk 
filosofi, men där Simmel mer beskriver olika specifikt mänskliga processer. 
Yogisk filosofi är mera målstyrd. Simmels teorier talar egentligen inte om 
interaktionen som vare sig innerlig eller mer ytlig. Det är en kanske en brist i hans 
teorier, eller så finns det utrymme för tolkning. Det torde bli olika resultat om man 
känner innerlighet hos den man ”mäter” sig med istället för att ”mäta” sig med 
något mer ytligt. Att sitta kring ett bord och diskutera ett ämne torde ge något helt 
annat än att skriva och svara på logginlägg på en dator. Det behöver inte vara så, 
men rimligtvis är det så. På Vårdcentralen hade man en intern ”Facebook”, ett 
internt kommunikationssystem där man kommunicerade angående patienterna. 
Kanske saknades det för kallelsens räkning fler ”face-to-face-möten”. Tönnies 
nyanserar interaktionen. Man ska inte vara som mamman och knyta för nära 
relationer, samtidigt som man ska beskydda. Man ska gentemot sina kollegor inte 
vara den auktoritära pappan, samtidigt som det finns en klar hierarki. Vänskap får 
man mera informellt av de sina. Men mera officiellt är man då enligt tolkningar 
utifrån Tönnies inte mer än grannar i en organisation. Man kommunicerar där det 
behövs i den samfällighet man har. 
 
 
Är innerlighet farligt? 
Utifrån Tönnies kan man säga att sjukvården strävar efter att hålla sig på det 
sinnliga planet. Innerlighet är inget som förordas. Sen är frågan om andligheten 
går att uppnå utan innerlighet. Detta blir på något sätt ouppklarat. Behöver man ett 
annat forum för att finna sin kallelse? Men om man då fått hjälp utifrån att finna 
sin kallelse, kan den då sen utvecklas inom ramen för Vårdcentralen? Är 
uppmuntrande kurser en väg, eller är det mera artificiella forum för att vårda 
kallelser? 
Förmodligen förekom det en typ av innerlighet innanför läkargruppens lykta 
dörrar och i andra diskussioner där jag inte ”fick” vara med. Ja, om innerligheten 
fanns där, så var det ett utrymme för kallelsen att utvecklas. Med andra ord: i det 
utrymme som fanns på Vårdcentralen var det mest tydliga utrymmet för en 
kallelse de informella möten som fanns. Men det är bara en gissning och inte 
prövat. Om det utrymmet inte fanns, så fanns det inget explicit utrymme för en 
”modern kallelse” – på det sätt en kallelse definieras i detta arbete.  
 
Den sociala slöjan 
Det fanns inget som visade på någon form av att vilja lyfta det som hände till 
något lustfyllt. Det förekom knappast skämt. Det mest begeistrande jag upplevde 
var den sociala samvaro jag upplevde då jag följde en Uska och vi besökte ett par 
i deras hem. Uppgiften var att se till dem. Kanske var detta möte som alla möten 
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ur ett mervärdesperspektiv borde vara. Här fanns det utrymme att ge patienten 
med familj mer tid och att även se det sociala sammanhanget som en del av 
vården. Det var som om vården, i de flesta sammanhang jag deltog i, inte hade 
social kompetens. Vården såg inte vitsen med det sociala livet. 
 

           
          ”Because you`re worth it” 

Att begeistra patienter är egentligen inte så svårt. Om man botar och lindrar utan 
komplikationer, så blir patienterna nöjda. Patienterna begeistrades genom att få 
förväntad hjälp.  Men hur begeistras personalen? Det hade förekommit ett 
”växtkraftprojekt” innan jag kom dit och vilket verkar ha varit något som varit 
något åt det lustfyllda hållet. Projektet var något personalen deltog i, som hade 
avsikten att inspirera arbetet och där man i personalens berättelser anade en viss 
entusiasm. Projektet var däremot ingen egentlig kompetensutveckling eller något 
forum för att på olika sätt utveckla kärnverksamheten, utan mera något för att 
hålla ångan uppe.  
 
 
Kan man ”bossa” sin kompis? 
De vita rockarna har fortfarande en viss kraft i form av beundran189 Men det fanns 
ingen beundran inom den hierarki som officiellt fortfarande finns inom 
sjukvården. Man accepterade förstås att vissa saker måste utföras av den 
personalkategori som har behörighet och ingen annan, samtidigt som man var 
oense om hur man skulle ha det inom de områden i arbetet där det inte fanns 
uttalade krav (jurisdiktioner). Nu krävde inte läkarna att de andra skulle hålla upp 
dörren för dem, men man kan säga att de inte hörsammade kraven från sina 
underordnade att vara på samma nivå där jurisdiktionerna inte sa något annat. Den 
övriga personalen tycktes se läkarna som chefer i de sammanhang där så krävdes, 
men såg inte läkarna som ledare av verksamheten. Läkarna var diskreta, men höll 
sin nivå i hierarkin. Det är en problematik i sig. Är det möjligt att inom samma 
verksamhet vara chef bara i vissa sammanhang inom samma verksamhet?  
 
 
Då kommunikationsmodellen inte funkar åt något håll 
Det gavs absolut inga ovationer till arbetsgivaren och heller inget väsentligt beröm 
från arbetsgivaren. Beröm från arbetsgivaren var mer allmänna saker såsom att 
personalen klarat renoveringen bra. Det förekom snarare hot från arbetsgivaren.  
I helhet gjorde de anställda som i Hawtornsstudien190. De tittade på då man 
implementerade nya managementkoncept, men gjorde sen ändå sitt arbete på sitt 
eget sätt. Det fanns de som blivit upplyfta med någon uppgift och som var mera 
på arbetsgivarens sida, medan de flesta tycktes lugnt gå sin egen väg. Det 
påminner mig om en häst vi hade under min uppväxt. Han var duktig på att 
rymma. En dag byggdes det perfekta häststängslet. Nu skulle hästen aldrig kunna 
rymma mer. Medan hagen byggdes gick hästen lugnt och betade där inne i hagen. 
Men så fort hagen var klar och de som byggt var på väg därifrån sträckte hästen 
sig under staketet och liksom lyfte det med sin manke och vips så var han ute i 

                                                 
           189 Jfr Eneroth, Bo (2000). Hur är det på riktigt 
           190 Se fotnot 183 
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friheten igen. Detta kan vara en indikation på att ska vården ha ett 
managementkoncept, så kanske det borde vara ett speciellt för sjukvård och så 
borde det internanpassas tillsammans med personalen. 
 
 
Kanske skulle Morgan ha sagt att det var ett psykiskt fängelse 
Det administrativa var ingen kärnverksamhet, men där det ändå fanns krav att 
uppfylla det administrativa.  Direkta hot fanns till exempel angående att någon 
skulle få gå om man inte hittade hålet i budgeten. Det var från arbetsgivarens sida 
ett slags kommando.  
En start skulle ha kunnat vara att först ge beröm för insatser som hade med 
kärnverksamheten att göra.  
Många äldre mer frekventa patienter var mycket tacksamma för den hjälp de fick 
och särskilda relationer såsom vänskapsband fanns. Var detta den uppskattning 
man ville ha och ville ge? En gissning är att man ville ha mera uppskattning, men 
det är svårare att svara på om man ville ge mer. Åtminstone gav man uttryck för 
någon slags allmän vilja positionera sig utifrån sig själv, men vad man ville 
utveckla om det hade med den egna kallelsen att göra eller om det var ett allmänt 
uppror mot systemet blir här osagt.  
 
 
Patienter och personal i väntrummet 
Man kan säga att vård är en slags service. I service så är en av de viktiga sakerna 
att få människor att inte känna sig obekväma. Och inom vård är det dessutom de 
som ger vård som oavsett vilken respons man får ska ge den bästa vård som kan 
ges. Här fanns en slags gråzon.  
Hur gjorde man det fysiskt och mentalt bekvämt för kunden att kliva in i den vård 
som gavs? För det första kan man säga att är man svensk och har utnyttjat 
sjukvården i en slags åtminstone vanlig konsumtion, så vet man hur det går till. 
Och man kan väl säga att på Vårdcentralen gick det till som det brukade. Man 
följde skyltar till en reception där man anmälde sig och så satte man sig i en för 
sjukvården klassisk väntan. Sen blev man uppropad. Besöket var förstås 
rationaliserat och där man förmodligen innan visste ungefär hur det skulle gå till. 
Däremot fanns det scener där man kunde mer ha individualiserat, skapat speciella 
forum som hade underlättat. I sjukvården är det mycket mer att rätta sig i ledet än 
vad det är i skolan. I skolan kan man oftare hävda sin rätt till särskild behandling. 
Om man i sjukvården skulle särbehandla på samma sätt, så skulle man förstås 
hinna med färre patienter. Hur kan då lärare i högre grad särbehandla? Man kan 
säga att en lärare har kravet på sig att uppfylla vissa saker. Sen är det upp till 
läraren hur lång tid det tar. Det medför att den ambitiöse läraren för att hinna med 
lägger ner även en hel del av sin fritid på sitt arbete. I sjukvården tar man 
säkerligen också mentalt med sig arbetet hem och kanske gör man en del 
pappersjobb även hemma, men de mer strukturerade formerna för mötena mellan 
patienter och personal gör att det mesta är mera utelämnat till då mötet sker och 
besluten är tagna. I skolan rullar man över bollen till eleverna. I sjukvården är det 
mera ”take it or leave it”. Då diagnoserna är färdiga, besluten tagna, så har man 
oftast rullat över patienten till någon annans bord och det är färdigt för egen del. 
Det rullande bandet är reglerat ovanifrån. I skolan är det eleverna själva som 
reglerar hastigheten på sitt eget band och vilket skapar en massa extra jobb för de 
som arbetar i skolan. Får då patienterna en sämre service då de själva inte kan 
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reglera sin gång genom vården? Man kan väl säga att servicen ligger i att bli 
omhändertagen, men att man då får acceptera de villkor som ställs för att de som 
arbetar ska kunna göra ett bra jobb. 
Systemet kan säkert göras mer bekvämt för användaren. Vi är så vana vid att då vi 
vill ha vård, så måste vi infinna oss i sjukvårdens system. Vi skulle aldrig 
acceptera samma väntetider inom någon annan typ av konsumtion. Men om man 
jämför, så hade denna vårdcentral vid denna tid utifrån ett serviceperspektiv ännu 
inte kommit till det stadiet där man befriar sina patienter från att känna sig 
bortglömda. Inte bara patienter, utan även personal behandlades ganska 
styvmoderligt. Arbetsgivaren var som en övervakare och gav hela tiden uppgifter 
till de anställda. Det var såsom man var rädd för att någon skulle vara sysslolös 
och olojal. Det gavs vissa möjligheter till utveckling, men av den typ som 
egentligen bara satte kallelseprocessens utveckling i väntrummet. Det fanns ingen 
vedertagen form för att prata av sig efter dagen. Mer informellt prat förekom 
läkare emellan och sköterskor emellan. Det var som om man inte förstod vikten 
och effektiviteten i det att bearbeta vad som hänt, vilket är ett inom vissa 
branscher vedertaget enkelt sätt att mer effektivt gå vidare med nya uppgifter. 
 
 
Inbjudan som kom bort 
Någon form av ”berusning” förekom knappast. Då kan man fråga sig varför? 
Sjukvård är allvar, sjukvård bygger på auktoritet och sjukdom är tänkt att vara 
något som leder till friskhet, så snart som möjligt. Såvida man inte är kroniskt sjuk 
eller behöver vård resten av livet, så ska den temporära vården inte vara så mysig 
att man vill stanna där. Men inte heller vården för de som behövde vård resten av 
livet var mysig. I tolkningarna finns en metafor av det löpande bandet.  
Patienterna är de enda som har total inblick i sin helhet vad det gäller vården. Sen 
finns patienterna snarlikt på ett Tayloristiskt löpande band där olika kategorier av 
personal gör olika insatser. I hemvården fanns det många både svarta och gråa 
zoner i varje patients liv som helhet. Och det fanns ingen personal som satt i 
panoptikonets torn.  Det totala omhändertagandet fanns i skissform, men ingen 
hade i verkligheten insyn.  
Vad förväntade sig personalen? Var man nöjd med det som blev? 
 
 
Var det bara jag som såg detta? 
Det var som betraktare något traumatiskt att se hur många av de hemboende 
patienterna själva likt sina hem var som skuggor av svunna tider och hur de ibland 
desperat bad om mer tid – tid personalen inte hade tid till. Man blev som 
betraktare beklämd. I dessa sammanhang prövades rimligtvis var och ens kallelse. 
I dessa situationer fanns ingen plats för kallelsen och om den fanns, så måste den 
ha blivit prövad varje gång någon hamnade i dessa situationer. Och kanske 
skapades något annat för att istället fjärma sig från det obehagliga. 
 
 
Frivillighetens dilemma 
Det gavs ingen som helst oro för att man inte skulle få patienter, eller att det skulle 
vara svårt att behålla sin personal. Däremot är inte en vårdcentral den mest 
attraktiva arbetsplatsen inom vården. Här kanske finns en viss hund begraven. Om 
det förekommer en knapphet (vilken enligt Simmel inte kan vara ett mervärde i 
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sig), så kan det skapas fokus kring knappheten och man kanske glömmer att vårda 
både patienter och personal så som man borde. Ja, inte att patienterna inte får 
erforderlig vård, men det visades en tydlig gräns där ingen tycktes brinna för det 
”fria arbetet”. Om arbetsgivaren är snål och personalen måste rationalisera sin 
energi, så blir frivilligt arbete en avvägning och något man gör om man har tid 
och lust. Kanske blir den som utför frivilligt arbete extra belönad i form av 
bekräftelse från den som tar emot, så att inte utöva fritt arbete kan ur ett 
bekräftelseperspektiv slå tillbaka på en själv. Samtidigt som man förstås inte vill 
bli utnyttjad av sin arbetsgivare. Här finns något som åter liknar ett ”moment 22”. 
 
 
Hur vet man när man gjort något bra? 
Den som räddar liv får förstås uppskattning. Oavsett det som patienten och 
anhöriga ger tillbaka, så måste det kännas otroligt bra att göra dylika insatser. I 
andra fall är insatserna mer blygsamma och man åtminstone hjälper patienter med 
skador och sjukdomar. Men vilket också på ett påtagligt sätt ger feedback. Utom i 
det fall där man slussar patienten vidare och inte riktigt sen får veta vad som 
händer. Men kanske erfarenheten ändå ger bekräftelse. Man har åtminstone gjort 
det man kan utifrån de förutsättningar och möjligheter som finns. I skolan är 
ramarna mycket mer diffusa, tiden längre och elevens kanske ansvar för stort i den 
meningen att det ska bli en bra arbetssituation och ge bekräftelse. När når en 
lärare framgång i skolan? Då eleven uppnår vissa resultat är väl ett rimligt svar. 
Men om man som lärare pressas till att laborera med förutsättningarna känns det 
ändå inte bra. Det blir som att ge patienten extra morfin innan man frågar om 
hon/han mår bra. På en vårdcentral stoppas inga fontäner av blod, eller att man 
återupplivar hjärtan. De insatser man gör är av enklare karaktär eller är att hjälpa 
någon vidare. Man är som turistguider: kan språket och visar vägen. Man får se 
det för vad det är. Skulle patienten inte få rätt anvisningar, så skulle det ta längre 
tid att bli lindrad och botad eller kanske man inte alls fick hjälp. Och kanske är 
inte omläggningar av sår och annat liknande livsavgörande, men det höjer 
väsentligen livskvaliteten för de som får hjälp. All personal vet hur patienterna 
skulle ha det utan deras hjälp. Men man kan säga att de där häftiga 
adrenalinkickarna av att rädda liv inte förekom, men att som någon sa att man 
hjälper på lång sikt och det måste ju vara minst lika viktigt. För en lärare är det 
förmodligen ännu sämre på denna punkt. Feedbacken är mer diffus och det gäller 
att skilja på den uppskattning man får då man gör det lätt för eleverna och den 
uppskattning man får då man uppfyller sitt kall att ge kunskaper. I sjukvården lär 
patienterna acceptera den gång som krävs, bli ”mörbultade” och ändå tacka för 
sig. Det skulle kunna ses som att ju större uppoffringen är desto större blir 
bekräftelsen, men det kanske snarare är så att bekräftelsen blir tydligare vid de 
större uppoffringarna och ger därmed större mervärde i form av tydlighet. Så 
behöver man en tydlig bekräftelse, så arbeta varken i den svenska skolan eller på 
Vårdcentralen. Man skulle då istället arbeta någonstans där man påtagligt räddar 
liv, eller lär analfabeter att läsa. Eller så är det möjligheten till att klättra upp på 
medvetandets stege som uteblir på en vårdcentral.  
 
 
Varför? 
Såsom en av studiens respondenter uttrycker det, att om man följer sin kallelse så 
blir man mer effektiv. Själv får man göra det man mest vill göra och därmed gör 
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man sitt bästa och vilket då rimligtvis ger ett bättre resultat även för arbetsgivaren. 
Så varför inte en studie av: ”vad har egentligen hänt med effektiviteten efter att 
man pålagt läkare, sjuksköterskor, undersköterskor väsentligt mer administrativt 
arbete?” Den rationelle säger förstås att man sparat pengar genom att inte ha lika 
många administratörer anställda. Men är inte administratörer bättre på att 
administrera och till exempel läkare bättre på att vara läkare? Om en läkare nu 
skulle ge 100% av sin tid till klinisk vård (så som det var förr), hur skulle det se ut 
idag?  
 
 
Vidare forskning 
Hur skulle min drömvårdcentral se ut? Svaret blir förstås att där skulle finnas plats 
för att utveckla sin kallelse. Hur? Mer tid för kärnverksamhet, plats för reflektion 
och ”att prata av sig dagens händelser”, att få utveckla det man är bra på, etc. 
Det skulle finnas plats för att tycka om det man gör och att få möjlighet till att få 
sin kallelse bekräftad.  
Hur når man ett djup och intensitet i sitt arbete på en vårdcentral? Det skulle vara 
intressant att ompröva förhållandet till det professionella förhållningssättet. Det 
skulle vara intressant att mera se arbetet för vad det är och finna fördjupningar i 
själva kärnverksamheten. 
Hur får man utrymme för att utveckla det som man känner sig ämnad att göra? 
Drömscenariot i en fortsättning är att få utforma det bästa utrymmet för kallelsen. 
Om det sen ska gå att undersöka hur pass utrymmet ger utrymme för kallelse 
måste man på något sätt utforma ett slags test som ger ett svar om på vilket sätt 
man är kallad. Man skulle kunna bli testperson utifrån ett slags kallelsetest. En 
risk är förstås att alla har blivit endast sinnliga (och som djur)191, lagt det där som 
gör oss till människor åt sidan och inte alls är intresserade av något som har med 
kallelse att göra. Då skulle en sådan studie ses som ett slags försök till frälsning. 
Om studien skulle göras, så får nog metoden vara ”fiffig” och nästan överrumpla 
de som deltar.  
 
En av de första empiriska studierna jag gjorde, vilket gav information om bland 
annat nunnorna som tillsammans ”tömde” sina tankar. De blev redo för nästa dag. 
Att prata av sig dagen är inte det samma som after work. Den decentraliserade 
medarbetaren som arbetar ganska ensam samlar på sig en massa saker som det 
aldrig finns utrymme för att ventilera. Det kan vara en av orsakerna till 
utmattningssyndrom och stressrelaterade sjukdomar. Jag är både f.d. flygvärdinna 
och lärare och ser klara skillnader på denna punkt. Inom flyget finns dessutom 
ingen konkurrens om löner och positioner, samtidigt som det finns utrymme för 
professionellt prat inom arbetstiden och man ser varandra under arbetet. En 
kontext i ständig förändring och fylld av saker som kan skapa stress kanske är ett 
mindre hot än det inre klimatet. En lärare till exempel finns ganska ensam i 
konkurrens med sina kollegor samtida som det inte finns formella forum för det 
där vardagliga pratet och man ser inte varandra under arbetet. Här finns mera 
mental stress i form av otydliga gränsdragningar. Detta skulle jag vilja göra en 
studie på – jämföra dessa två (eller andra) yrken. Frågeställningen skulle kunna 
vara: hur kan ett formellt ”eftermiddagsprat” förändra arbetet? Det skulle 
kunna studeras genom att få lova att likt ett experiment etablera sådant ”prat” på 

                                                 
          191 Nussbaum, Martha C., (1994) The Theraphy of Desire  
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en eller flera skolor, eller varför inte inom någon del av sjukvården eller bland 
någon av de övriga grupperna av ”hjälpare”.  
 
Det som här ovan diskuterats täcker bara en liten liten del av ämnet. Att se en 
modern kallelse ur nya andra perspektiv skulle förstås både förtäta ämnet och 
kanske rucka på vissa av de föreställningar som getts här. Så det skulle vara 
intressant att fortsätta att utveckla teorin. Det finns förstås snudd på oändligt 
många perspektiv. Men ett jag har tänkt på är att det kan finnas en mening att trots 
en strävan efter en sekulariserad kallelse ändå mer djupgående studera den så 
kallade religiösa litteraturen. Och kanske är den inte alltid renodlad religiös, utan 
snarare producerad i en tid där det religiösa var mer inflätat i det mesta och så 
även litteraturen. Jag har på senare tid, efter att ha satt punkt för teoriinhämtandet, 
upptäckt att om man går riktigt långt bakåt i tiden så finns det en hel del att finna. 
1200-talet verkade vara en kreativ tid. Ett av mina senare fynd är ”Meister 
Eckert”. Jag avslutar med en mening av Meister Eckhart “We schould make good 
use of our reason in all our works and in all things and have a clear understanding 
of ourselves and our inner nature….”. (Meister Eckhert, selected writings, 1994). 
Det här är inte så olikt den nutida Giddens och flera mellan dessa båda. Just detta 
verkar vara något centralt, tidlöst och snuddande nära kallelsebegreppet. Det vore 
en av flera intressanta vägar att fortsätta vandringen på.  
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SAMMANFATTNING 
Hur upplever man sin kallelse. ”Det hörs i hjärtat”, sa en nunna som jag intervjuade. Det som 
däremot benämns en modern kallelse kan ur ett sekulariserat perspektiv ses likt en unik och 
personlig kompetens. Hur känns den moderna kallelsen? Det känns helt enkelt rätt. Men 
vägen dit är oftast inte rak och det handlar om ett självständigt, interaktivt och ständigt 
utvecklingsarbete. 
Säg att vi får en "uppenbarelse" i form av en upplevelse. Vi förstår vilken inriktning vi vill ha 
på vårt liv. Sedan måste denna inriktning knytas till någon jordisk uppgift och vilket kan ske 
genom prövning. När man sedan funnit det där man vill göra och som man rimligtvis då också 
är bra på, så fortsätter kallelseprocessen. Den moderna kallelsen i relation till det man gör, 
finns i en ständig process och utveckling. Måhända styr en modern kallelse vårt liv oavsett om 
vi följer den eller inte. Prioriterar vi någon annan inriktning, så sker utifrån 
kallelseperspektivet ständiga avkall på det vi egentligen vill göra. Kanske finns de flesta av 
oss någonstans mitt emellan kall och avkall. 
Handlingar kan leda till bekräftelser. Bekräftelser är för kallelsen som vitaminer är för 
kroppen. Det är något som är nödvändigt för att processerna ska fortskrida och utvecklas. 
Bekräftelserna är drivkrafter till utveckling. 
En modern kallelse utvecklas bäst i samspel (interaktion) med andra. I relationer med andra 
blir kallelsen levande. Då uppstår frågan angående de forum som finns för att utveckla sin 
kallelse. Var och i sällskap med vem kan vi utveckla oss? 
En Vårdcentral får exemplifiera ett forum för kallelser. Vårdcentralen visar sig vara en, vilket 
ligger i tidsandan för studien, decentraliserad verksamhet. De som arbetar på Vårdcentralen 
jobbar sällan fysiskt tillsammans. De ser alltså inte varandra i arbetet. Dessutom är de 
betungade, både vad det gäller tid och energi, av en hel del administrativa och organisatoriska 
uppgifter. En obesvarad dold undran blir om det administrativa är något de vill göra, eller om 
de administrativa uppgifterna i sig kan vara ett kall. 
Studien på Vårdcentralen genomförs i form av etnografiinspirerade ”äventyr”. Det ingick 
bland annat besök i hemvården, där de egna hemmen var mer eller mindre minnen av vad de 
varit. Är det bra för ensamma och mer eller mindre rörelsehindrade och dementa äldre att bo 
ensamma? Tydligtvis var det samhällets uppfattning. 
En kallelse är själsligt förknippad med tankar, känslor, minnen, fantasi, kunskap och kanske 
varseblivning. Men man använder inte ordet kallelse i vår tid. Varför? På 1920-talet hände 
saker, inom både vetenskapen och i och med den industriella utvecklingen, som gjorde att 
andra världsbilder tog över. Idag kopplar vi på ett negativt sätt samman Luther och kallelse 
tillika plikt. Men den moderna kallelsen är mera lustfylld och inte likt den Lutherska kallelsen 
förutbestämd och styrd av en yttre makt. Den moderna kallelsen sitter samman med 
personligheten. 
Simmel skriver om utbyten, Tönnies om gemeninschaft och gesellschaft och Martha 
Nussbaum lyfter fram det intuitiva i tanken och känslans samverkan. Dessa teorier ger 
tillsammans med den här sammanställda moderna kallelsen perspektiv på det som hände på 
Vårdcentralen. 
I det hierarkiska systemet på Vårdcentralen med tunga traditioner i kombination med rådande 
”managementkoncept” , fick alla allt fler uppgifter på sin lott. Det fanns svårligen tid över till 
oväntade saker, vilka även de pockade på insatser. De administariva och organisatoriska 
inslagen skedde, oftare än det kliniska arbetet, i gemenskap och där de som arbetade fick 
synas. Det kliniska arbete skedde för var och en mestadels utan andras insyn. Patienterna var 
oftast egentligen de enda som hade total överblick över de insatser som gavs. Men 
Vårdcentralen som en decentraliserad verksamhet var inget optimalt forum för bekräftelser. 
Organisationen främjade inte för "själsfränder". En av flera obesvarade frågor blev hur de 
som arbetade fick ”input” till egen (kallelse-)utveckling. Nu innehåller sjukvården ofta 
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verksamheter där personligheterna av tradition ska vara något beslöjade. Kanske var det 
lättare för nunnan på Vårdhemmet som varje dag fick tömma sina tankar. Den modernt 
kallade (på till exempel Vårdcentralen) blev mer utlämnad till rådande koncept. 
Hur skulle man då för att befrämja bekräftelse och utveckling just angående sig själv kunna 
skapa forum där man kan interagera? Det skulle kunna vara något att fortsätta studera. Och 
vad kan man mer använda kunskap om en modern kallelse till? Den moderna kallelsen skulle 
kunna studeras och utifrån ytterligare perspektiv kunna utvecklas och sprida frön till vidare 
arbetslivsforskning. 
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