
vers 
Kontoransatt, student 
og kvinneaktivist. Det 
er bare noe av det 
Siri Jensen er. 
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Navn: Siri Jensen 

Alder: 62 år 

Stilling: Kontoransattpå Nic Waals institutt og 

studieleder ved Regionsenteret for barn og 

ungdoms psykiske helse 

ett dere hvor dere vil, det er dere 
som bestemmer hvordan vi skal 
gjøre dette. Men det der er min 
plass altså, og det er Finn sin 
plass, sier hun og peker ut to grøn
ne stresslesser med hvert sitt til-

tive eiernes briller, bøker, penner og 
notislapper. 

Vi satser på den matchende 
buesofaen. 

Siri Jensen tar imot HK-Nytt 
hjemme, i første etasje i en 
av Obos-blokkene på Karihau

gen i utkanten av Oslo, selv om 
hun hadde noen motforestillinger 

(«Det er så rotete her, gubben er 
ikke hjemme»). Her bor åpenbart lesende 

mennesker. Hver ledige vegg er fylt med bøker. 

Primus motor 
For syttende år på rad gikk en ny «Kvinner på tvers»-konferanse av sta
belen i september. For like mange år på rad var Siri Jensen koordinator 
og primus motor for konferansen, som samler kvinner på tvers av fag
foreninger, forbund og kvinneorganisasjoner. Handel og Kontor i Oslo og 
Akershus har vært medarrangør fra starten av. 

- Det finnes ikke en organisasjon som tar utgangspunkt i kvinner 
både som kvinner og arbeidstakere. Kvinnekampen drives fram av kvin
neorganisasjonene, og faglig kamp drives fram av fagbevegelsen. Her 
er det to ulike kulturer, to måter å jobbe på, sier Siri Jensen. 

- Kriminelt 
Derfor mente hun at en konferanse hvor kvinner på tvers av organisa
sjoner, forbund, offentlig og privat sektor kunne møtes, var på sin plass. 
Og den har hatt stor betydning, mener hun. 

- «Kvinner på tvers» har bidratt til å styrke og støtte de kvinnene som 
jobber med kvinnesak og likestilling i fagbevegelsen. De har fått bygget 
bredere nettverk, og «Kvinner på tvers» har bidratt til å holde kvinne
perspektivet oppe. Vi har alltid hatt fokus på at kvinner skal ha ei lønn å 
leve av, og ikke lønnes etter kjønn, og på enhet mellom lavlønte kvinner 
og kvinnegruppene med treårig høgsko leutdanning, sier Siri Jensen. 

I dag er konferansen godt kjent og etablert. Slik var det ikke før. 
- For 17 år siden var samarbeid på tvers nesten kriminelt i fagbeveg

elsen. Det har folk glemt, tror hun. 

Kranglet med Ole Paus 
Se lv er Siri Jensen tillitsvalgt for medlemmene i Fagforbundet på si n 
arbeidsplass, Nic Waals institutt, en barne- og ungdomspsykiatrisk po
liklinikk i Oslo, hvor hun jobber som kontoransatt. I tillegg til å >> 
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> > sitte i valgkomiteen i fagforeninga si, er det hennes eneste verv. Siri har 
prioritert «Kvinner på tvers». Politisk aktiv har hun vært siden ungdom
men, og i fire år, fra 1988 til 1992, var hun leder i Arbeidernes Kommu
nistiske parti. Hvor kom egentlig engasjementet ifra? 

- Mora mi var yrkesaktiv og veldig engasjert i jobben sin. Jeg vokste 
opp med at kvinner skulle ha et yrke, sier Siri. 

- Da jeg gikk på realskolen hadde jeg en stor krangel med Ole Paus, 
som gikk på samme skole. Han mente at kvinnens plass var i hjemmet. 
Det gjorde ikke jeg, forteller hun. 

Psykologistudent 
Selv begynte Siri på psykologistudiet. Yrkesva lget ble tatt tidlig. 

- Da jeg var liten så spurte folk meg om jeg skulle bli lege, som min 
far. Jeg skal bli psykolog, som min mor, var svaret mitt, ler hun. 

Men Siri fikk andre ideer. Hun ble en del av studentbevegelsen i 1968, 
og meldte seg inn i SUF-stud, Sosialistisk ungdomsforbunds student
organisasjon. 

- Det handlet om å få gjort noe med al l urettferdigheten i verden. 
Perspektivet mitt ble utvidet, sier hun. 

Psykologistudiet fortonte seg som mindre relevant enn før. Siri ble 
mer opptatt av samfunnet rundt seg, og synes psykologien ble for snev
er, for individrettet. Hun ble mer opptatt av kapitalismens konsekvenser 
for folk og samfunn. Sommeren 1973 begynte psykologistudenten i en 
sommerjobb hos Aas & Wahl, en gammel og tradisjonsrik industribedrift 
i grafisk bransje. Det ble starten på en helt annen yrkesvei. 

- Jeg synes det var ålreit. Jeg hadde mista motivasjonen til å stu
dere. Dessuten syntes jeg at jeg hadde for lite peiling på hvordan van
lige folk hadde det, samtidig som jeg mente at arbeiderklassen sku lle 
styre samfunnet. Det ble et tankekors for meg, forte ller hun. 

- Etter hvert har jeg blitt mer opptatt av kvinnene i arbeiderklassen. 
De er bærere av viktige erfaringer og kunnskap. 

Fotografen gjør seg gjeldene, og fyrer av et par skudd fra kameraet. 
Siri er raskt på bena. 

- Jeg må bare fluffe opp håret litt - dette er et akutt tilfelle av for
fengelighet. Det skjer ikke så ofte, sier Siri og styrter på Ecco-sandalene 
mot speilet i gangen. 

I grafisk var hun også et engasjert fagforeningsmedlem. Kvinnene 
tok et oppgjør med ordningen med at gutter ble sluset inn i læra som 
bokbindere, mens jenter fikk utdannelsen bokbinderassistent - med 
samme lønn som ufaglærte og uten såkalt beskyttet arbeid. Det ble en 
slutt på denne praksisen etter flere år med parolen «Ens opplæring i 
bokbinderfaget» høyt hevet. 

Fra grafisk til kontor 
Siri ble i Aas & Wahl i seks år, til bedriften måtte innskrenke. Så fulgte en 
runde med jobber i ulike grafiske bedrifter. Til slutt sa kroppen stopp for 
fysisk arbeid. Et fall på isen ga henne en nakkeskade som hun siden har 
slitt med. Etter perioder som sykmeldt og helt ute av arbeidslivet, gjen
nomførte Siri et kurs i kontorarbeid i regi av Arbeidskontoret, og søkte 
på ul ike stillinger. Hun havnet på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling 

«Det er satt få ord på 
hva kontoransattes 
kompetanse inneholder.» 
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hjemme i stua på l<arihaugen. 

på Ullevål. Der ble hun i seks år. 
- Jeg synes kontorarbeid er veldig morsomt, jeg. Det var mer variert 

og mindre belastende enn det arbeidet jeg hadde i grafisk bransje, sier 
hun. 

Siden begynte Si ri som sekretær på Nic Waals institutt - det samme 
stedet som hennes mor tid ligere hadde vært sjefpsykolog. Her jobber 
Siri i 70 prosent stilling. De resterende 30 prosentene er hun utleid til 
Regionsenteret for barn og ungdoms psykiske helse hvor hun driver et 
studium for kontoransatte i barne- og ungdomspsykiatrien. 

- Det er mange kloke og flinke kontoransatte. Men mye av deres kom
petanse blir ikke sett eller hørt. Det er satt få ord på hva kontoransattes 
kompetanse inneholder, sier Siri Jensen. 

Taus kompetanse 
«Du er uunnværlig», «Jeg er så glad vi har deg her», og «Det er jo du 
som driver hele butikken», er uttrykk mange kontoransatte hører. Men 
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«Jeg gjør mye som gir mening utenfor meg sjøl. 
Det er veldig viktig for meg.» 

slike utsagn er ikke med på å synliggjøre hva slags kompetanse de kon
toransatte faktisk har, mener Siri Jensen. 

På studiet for de kontoransatte bruker de tid på å sette ord på hva 
studentene kan og på hva de gjør. 

- Studentene er bevisste på at de gjør en viktig jobb, men de har få 
begreper å snakke om det på. Dermed er det for eksempel vanskelig å 
dele sin kompetanse, påpeker hun. 

Også ved nedbemanninger kan det være en ulempe at kunnskapen 
ikke er synliggjort. 

- Middelaldrende kvinner blir gjerne skviset fordi det ikke er satt ord 
på hva de gjør og kan. Det samme problemet oppstår når de ska l søke 
nye jobber, sier Siri Jensen. 

Tilgjengelighet 
Tilgj enge lighetsa rbeid. Det er et begrep Si ri Jensen er opptatt av. Kon
toransatte bruker nemlig mye tid på å være tilgjengelige for andre, hjel
pe, vise til rette og sva re på spørsmål. 

- Jeg pleier å spørre studentene mine om de har dager hvor de ikke 
synes de har fått gjort noen ting. Det kjenner de seg veldig igjen i. De 
har gjerne jobbet som svin hele dagen, men ikke fått gjort noen konk
rete arbeidsoppgaver. Det er tilgjengelighetsarbeid. Tilgjengelighet er 
noe man gjør, ikke er, påpeker Jensen. 

Hun viser til at det heter å «sitte» på sentralbordet- mens hun men
er det burde hete å arbeide på sentralbordet. 

Siri Jensen tror kontoransatte ville føle seg mindre frustrerte om 
både de og omgivelsene så på tilgjengelighet som arbeid. Det vil også 
bidra til å styrke yrkessto ltheten. 

- Å gjøre seg tilgjengelig, sier Siri og lener seg framover som for å 
understreke poenget: 

- Det er også et arbeid. Som er slitsomt. Det er en del av de kon
toransattes jobb å sørge for at folk ikke føler at de forstyrre r. Selv om 
de selvfølgelig gjør det, sier hun og ler. 

Prioritering 
Prioriteringskompetanse er et annet begrep Jensen er opptatt av. 

- Kontoransatte må hele tiden ta stilling til hva som skal gjøres først 
og sist. Kontorarbeid kjennetegnes nettopp ved mange små oppgaver. 
Prioriteringskompetansen sitter i de kontoransattes fing re, og blir først 
synlig når den ikke er der. Å prioritere hvilke oppgaver som er viktigst 
lærer du bare gjennom erfaring. Det krever også inngående kjennskap 
til vi rksomheten og hensikten med den, sier hun. 

Kontoransatte må ofte svare på spørsmål som sku lle vært stilt til an
dre. Det er en del av jobben. Derfor må de ofte vite mer enn det ledelsen 
tror de trenger. 

- Det hører til kontoransattes kjerneområde å være god på ting som 
ligger utenfor deres område, sier Siri Jensen. 

Kvinneaktivisten setter også kontoransattes rolle i et kjønnsperspek
tiv. 

- Det anses for å være naturlig for kv inner å legge til rette for an-

dre, og ikke som en kompetanse som er spesiell for de kontoransatte. 
Dermed anses det ikke som nødvendig å gi så høy lønn hell er, tror hun. 

Derfor mener Jensen det er nødvendig å benevne og synliggjøre kon
tormedarbeidernes kompetanse. Også for å øke status og lønn. 

Arbeidsglad 
I tilegg til å undervise kontoransatte, har Siri Jensen selv blitt student. 
Nå tar hun mastergrad i velferdsforva ltning ved Høgskolen på Lill eham
mer. Har hun noen gang angret på at hun avsluttet den forrige utdan
ninga si? 

- Nei. Jeg har aldri vært opptatt av å bl i noe når jeg blir stor, sier 
hun. 

Siri Jensen har fylt 62 år. La det være sagt: Hun har ingen planer om å 
pensjonere seg. Men se lv om Siri er glad i å jobbe («Ja, jeg jobber mye, 
i grunnen alltid»), bruker hun mer enn gjerne tid på hytta i Hemsedal. 
I alle år har hun og familien tatt buss og taxi til hytta. Det ble det imi
dlertid slutt på for få år siden. Siri tok lappen og kjøpte bil. 

- Jeg er vokst opp uten bil, og har aldri levd med bil - jeg kunne vel 
karakteriseres som en trafikal analfabet, sier hun. 

Nå er hun glad hun har tatt rattet i egne hender. Bilen stappes gjerne 
full, og hytta er i bru k mer enn noen gang før. 

- Jeg liker å kjøre - det er en deilig følelse. 

Fru Jensen 
Siri har vært gift i 30 år. Stikk i strid med hva mange andre kvinneaktivis
ter ville ha gjort, tok hun mannens etternavn ved ekteskapsinngåelsen. 

- Du skal sikkert spørre meg om hvorfor jeg gjorde det? 
- Ja? Det var kanskje et litt overraskende trekk fra deg? 
Siri Jensen forteller at da hun gifta seg med Finn, som også jobba 

i grafisk bransje, var både faren hennes og halvbroren profilerte per
soner. Faren, Hans Jacob Ustvedt, var kringkastingssjef, mens broren 
Yngvar Ustvedt va r litteraturforsker, forfatter og et kjentTV-fjes. 

- Jeg ville være en egen person, ikke dattera eller søstera til noen 
andre. Særlig da jeg jobba i industrien synes jeg at etternavnet mitt 
vanskeliggjorde mitt møte med andre. Da jeg bytta navn fra Ustvedt til 
Jensen synes jeg det var strålende! Jeg stilte med blanke ark, og kunne 
se lv velge hva og når jeg forta lte om familien min, sier Siri, og under
streker at hun overhodet ikke var flau eller skjemtes over familien sin. 

Om prisen «Årets husmor» ville blitt delt ut, vi lle Siri Jensen neppe 
blitt tildelt den. 

- Jeg har høy toleranse fo r rot og støv. Jeg har ikke ett huslig gen. På 
80-årsdagen takket jeg moren min spesielt for to ting: At hun ikke har 
oppdratt meg til å være opptatt av hu sa rbeid, og for at hun viste meg at 
damer kan engasjere seg, forsvinne inn i ting, la seg oppsluke. 

- Jeg gjør mye som gir mening utenfor meg sjøl. Det er veldig viktig 
for meg, sier Siri Jensen. 

le11e.sven11ing@lomedia.no 
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