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Om kaffekoking og 
skjult kunnskap 
Sekretærene blir gjerne kalt «limet i organisasjonen» og «hjertet i 

bedriften». Men verken de selv eller andre kan helt svare på hva de kan 
og gjør. Det vil Siri Jensen ha en slutt på. 

Tekst og foto: Ingvill Bryn Ramhøl 

- Du har brukt flere år på å forske på kontoransattes 
rolle. Hvorfor er du så opptatt av denne yrkesgrup
pa? 

- Først og fremst fordi jeg har møtt så mange 
utrolig dyktige kontoransatte i barne- og ung
domspsykiatrien, samtidig som jeg har sett at 
kompetansen deres ikke blir godt nok utnyttet. 
Utgangspunket for undersøkelsen min var hvor
dan klinikkene kunne gjøre bedre bruk av sekre
tærenes kompetanse, men så oppdaget jeg en ny 
problemstilling underveis. Først måtte jeg finne 
ut hva kompetansen deres egentlig besto i, og det 
viste seg å ikke være så lett. 

- Mange av dem du intervjuet, hadde rett og slett 
problemer med å svare på hva de måtte kunne for å 
utføre arbeidsoppgavene sine? 

- Ja, de syntes det var kjempevanskelig. Jeg 
tror det skyldes at vi mangler begreper til å snakke 
om denne typen kunnskap. Vi snakker ofte om 
kontoransatte i litt sånne store bobler. Vi sier at 
«hun er uunnværlig», eller «hun driver jo hele ste
det». Det er en veldig personlig måte å gi aner
kjennelse på, men det dekker over hva vedkom
mende egentlig gjør og kan. 

Behovet for faglig anerkjennelse 
- Hva kan dette føre til? 

- Den manglende faglige anerkjennelsen gir 
seg blant annet utslag i det lave lønnsnivået blant 
kontoransatte. Det blir også vanskeligere å se at 
kontoransatte er en faggruppe som har behov for 
kompetanseutvikling og faglige møtesteder. Den 
personlige anerkjennelsen av en sekretær handler 
mye om hvordan du er - ikke hva du gjør. Og hvis 
alt du bidrar med, skyldes den personligheten du 
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har, blir det ikke rom for læring eller erfarings
utvekslinger. 

- Du har vært kontoransatt i barne- og ungdoms
psykiatrien i mange år. Har du selv følt manglende 
anerkjennelse for jobben du gjør? 

- Jeg føler at den anerkjennelsen jeg har fått , 
har vært veldig rettet mot meg som person og vel
dig lite rettet mot den faggruppa jeg er medlem av. 
Når du bare får høre hvor viktig og flink du er, og 
det ikke følges opp med anerkjennelse i form av 
lønn og posisjon i organisasjonen, er det noe som 
skurrer. Jeg synes ikke det er så veldig stas å bli 
kalt «limet i organisasjonen», for eksempel. Det er 
veldig passivt. Det skjuler at det å bidra til at orga
nisasjonen henger sammen, faktisk er en jobb 
som må gjøres. 

Den skjulte kompetansen 
- Du snakker om usynlig kompetanse. Hva er det? 

- Det å prioritere mellom oppgaver, for eksem-
pel, er en form for usynlig kompetanse. Vi har jo 
alle alltid mer å gjøre enn vi rekker over, og jeg 
bruker begrepet prioriteringskompetanse om det 
å alltid vite i hvilken rekkefølge tingene skal gjø
res. Det er en veldig viktig kompetanse som ikke 
synes før noe går galt. 

- Tilgjengelighet er en annen form for usynlig 
kompetanse. Som sekretær blir du spurt om en 
hel masse ting som andre egentlig skulle ha svart 
på, bare fordi du er tilgjengelig. Men det å være 
tilgjengelig er også noe man gjør. Og som er gan
ske slitsomt fordi man gjør det samtidig med alle 
de andre oppgavene man har. Når jeg foreleser for 
kontoransatte, spør jeg ofte om de av og til har dager 
da de føler at de ikke har gjort noen ting. Det er 
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ofte de mest slitsomme dagene, hvor man har 
vært tilgjengelig for andre og løst problemer med 
kopimaskiner og funnet feil i regnskap og gjort 
alle de andre tingene som 
dukker opp hele tiden. 

svarte de fleste at de trodde menn ville latt være å 
gjøre en del av arbeidsoppgavene - at de ville ha 
droppet dem som handlet mest om service og 

omsorg. 
Erfaringen viser også 

Nei til kaffekoking 
- Sekretæryrket er kvinne
dominert. Har det noe å si 
for den manglende aner
kjennelsen av kompetansen, 
tror du? 

«Først måtte jeg finne ut hva 
kompetansen deres egentlig 

besto i, og det viste seg å ikke 
være så lett.» 

at mange menn i slike job
ber kvitter seg med mye av 
tilgjengelighetsarbeidet 
og omstrukturerer stillin
gen til å omfatte flere sta
tusoppgaver. Og samtidig 
krever de høyere lønn. Det 

- Ja, absolutt. Kvinners 
kompetanse er jo generelt 
mindre anerkjent i samfunnet enn menns. Histo
risk har vi sett at mange av de tradisjonelle manns
yrkene utviklet seg til egne fagutdanninger, mens 
de tradisjonelle kvinneyrkene ikke gjorde det. I 
undersøkelsen min spurte jeg sekretærene hva de 
trodde ville skjedd med en mann i deres jobb. Da 

er nok fortsatt sånn at 
kvinner strekker seg len

ger enn menn for å hjelpe og støtte andre. Men 
her er det i ferd med å bli en generasjonsforskjell 
også, slik at kvinner i dag gjør mer motstand mot 
enkelte oppgaver. Striden om kaffekoking på 
arbeidsplassene er ett eksempel på det. Den sym
boliserer at det er en grense for hva som kan 

- Synet på sekretærer er 
gammeldags, mener Siri 
Jensen, som selv er kon
toransatt ved Nic Waals 
institutt i Oslo. 

Fakta 
Siri Jensen er studieleder 
ved Regionsenter for barn 
og unges psykiske helse og 
konsulent ved Nic Waals 
institutt. Hun holder for 
tiden på med en master
grad i velferdsforvaltning, 
og har blant annet publisert 
rapporten «Kontoransattes 
rolle i kvalitetssikring» 
(2006). Den er basert på en 
undersøkelse blant kon
toransatte i barne- og ung
domspsykiatrien. Ved hjelp 
av dybdeintervjuer med 
åtte sekretærer fant Jen
sen ut at deres kompetanse 
bare er delvis synlig og 
anerkjent, og at arbeidet 
deres i stor grad forstås 
som hjelp til en annen 
yrkesgruppe, nemlig klini
kerne. Jensens konklusjon 
er at en synliggjøring av 
kompetansen til de kon
toransatte kan legge 
grunnlag for et mer likever
dig samarbeid på tvers av 
yrkesgruppene. 
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kreves av en kontoransatt. Den tiden da kaffe
koking var en selvfølgelig oppgave for sekretæren, 
er nok forbi veldig mange steder. 

- Var de du intervjuet i undersøkelsen din opptatt 
av hvem som kokte kaffe? 

- Ja, de var opptatt av slike ting som kaffe
koking og rydding på spiserommet. Jeg tror det 
henger sammen med at det her ligger en nedvur
dering av de kontoransattes tid. De andres tid kan 
ikke brukes til sånt fordi den er så viktig, men de 
kontoransattes tid er det ikke så farlig med. Der
for blir det veldig stor forskjell på å hjelpe folk med 
et dataprogram eller en kopimaskin som står -
oppgaver som er knyttet til faget - og det å koke 
kaffe eller rydde tallerkener. 

Allmenngyldige funn 
- Du har undersøkt kontoransatte i barne- og ung
domspsykiatrien. Er funnene dine likevel gyldige for 
sekretærer i alle bransjer? 

- Jeg foreleser for kontoransatte i psykiatrien, 
ved sykehusene og for Fagforbundet, og min erfa
ring er at folk kjenner seg veldig igjen. Dette med 
manglende anerkjennelse, at lederne ikke ser hva 
de kontoransatte gjør, 
og at mye av jobben 

forståelse av hva de kontoransatte egentlig bidrar 
med. Nettopp derfor er det så viktig å få fram hva 
kompetansen deres egentlig består i, slik at be
slutningene kan tas på et grunnlag basert på 
kunnskap. 

Den gode hjelper 
- Ble du overrasket over noen av svarene du fikk i 
undersøkelsen? 

- Jeg ble litt overrasket over at det tydeligvis er 
så vanskelig å endre på måten vi betrakter kontor
satte som «støttefunksjon» eller «hjelpere». I 
praksis har de kontoransatte på mange måter 
overskredet støttefunksjonsrollen, først og fremst 
som en konsekvens av innføringen av datasys
temene. Fordi de har fått i oppgave å registrere, 
følge opp og lære opp andre i datasystemene, har 
de kontoransatte fått en sterkere rolle og mer res
pekt enn før. De har gått fra å gjøre det arbeidet 
andre kan, men ikke gjør, til å gjøre arbeid andre 
ikke kan. 

Men synet på sekretærer som noen som hjelper 
andre med å gjøre jobben sin, er likevel veldig rot
festet. Jeg synes det er farlig å se på kontorarbeid 

som en støttefunk
sjon, fordi en støtte

handler om å være til
gjengelig for andre, er 
noe alle er opptatt av. 
De fleste opplever 
også at kjennskap til 
fagområdet eller bran -
sjen de arbeider 

«Jeg synes det er farlig å se på 
kontorarbeid som en støttefunksjon, 
fordi en støttefunksjon er noe du kan 

sette bort.» 

funksjon er noe du 
kan sette bort, noe 
som er utenfor kjer
nevirksomheten. Det 
er en gammeldags 
måte å tenke på, som 

innenfor er viktig for 
å gjøre en god jobb, 
men at dette ofte blir undervurdert. 

- Hva er målet med arbeidet ditt? 
- Å få fram kunnskap om kontoransattes rolle 

og kompetanse, og på den måten være med på å 
legge grunnlaget for en faglig utvikling av hele 
yrkesgruppa. I arbeidet mitt med videreutdanning 
av kontoransatte i barne- og ungdomspsykiatrien 
ser jeg hvor viktig det er at folk ser på seg selv som 
en del av en faggruppe. De får bedre selvtillit, på
tar seg nye oppgaver og blir tildelt mer ansvar. Jeg 
blir veldig glad når jeg treffer kontoransatte som 
har studert hos meg, og som forteller at de har fått 
nye oppgaver eller at de har gått opp i lønn. 

Samtidig har det jeg gjør en fagpolitisk side. 
Når det er innsparinger på et sykehus og man vel
ger å skjære ned på kontorfunksjonen, for eksem
pel, tror jeg det blant annet skyldes mangelfull 

bunner i et syn på at 
en yrkesgruppe er til 
for en annen, og der-

med underordnet en annen. 
- Du etterlyser altså en likestilling mellom sekre

tærene og de andre faglige yrkesgruppene? 
- Ja. Det betyr ikke at jeg mener at sekretærene 

skal slutte å legge til rette for andre. For innbakt i 
det å være sekretær ligger at du skal hjelpe til og 
legge til rette for at andre får en god arbeidssitua
sjon. Jeg synes det er en meningsløs utvikling at 
leger og psykologer skal bruke masse tid på skje
maer og kontorarbeid som en annen faggruppe 
kan gjøre bedre og mer effektivt. Men i stedet for 
at vi i min bransje snakker om at sekretærene hjel
per klinikerne med å hjelpe pasientene, bør vi be
gynne å snakke om at sekretærene og klinikerne 
samarbeider om å hjelpe pasientene. Først da blir 
de kontoransatte anerkjent som en del av den felles 
virksomheten. 
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