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Abstrakt  

Bakgrund och syfte   

Läkarsekreterare är en i stort sett obeforskad yrkesgrupp. Det är nästan bara kvinnor som har 

detta yrke.  Arbetsuppgifter eller kompetens har sällan synliggjorts. Denna studie granskar hur 

gruppen har beskrivits av den egna fackföreningen SKTF/Vision och försöker också förstå 

hur fackföreningen har arbetat för att stärka sina medlemmar. Materialet analyseras med 

utgångspunkt i genusvetenskaplig teori.  

Metod och material  

Empirin i studien är hämtad från artiklar ur fackföreningens egna tidskrifter under perioden 

1960 till 2015.   

Resultat  

Resultaten visar på att gruppen under hela tidsperioden upplevt en stor frustration över låga 

löner och osynlighet i organisationen. Satsningar på en formell utbildning och högre löner 

efterlyses ständigt. Det förefaller dock som om fackförbundet, trots en retorik som stödjer 

jämställdhet, inte lyckats förbättra status och arbetsvillkor. Förbättringsarbetet har mest 

präglats av tillfälliga satsningar, och en långsiktig jämställdhetsintergering verkar saknas.  

 

Nyckelord: ekonomisk historia, genusperspektiv på arbetsorganisation, 

läkarsekreterare, fackförbund och jämställdhet, kvinnoyrken.  
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

På 60-talet introducerades tanken på att skilja mellan det sociala könet (genus) och det 

biologiska könet av socialpsykologen Robert Stoller (omnämnd i Strömberg och Eriksson 

(red.), 2006). Det sociala könet, det vi idag benämner som genus, är det som skapas och 

omformuleras utifrån vad som betraktas som manligt och kvinnligt. För genusforskaren är det 

sociala könet ett historiskt, kulturellt och socialt fenomen vars grund ligger i normativa 

föreställningar (red. Strömberg & Eriksson, 2006, s 26). Enligt Jorfeldt (2006, s 29) blir 

uppdelningen av människor i genuskategorier tydlig genom det arbete de utför.  

Att anlägga ett genusperspektiv på arbetsorganisationsforskning har sedan 1990-talet blivit 

allt vanligare (Alvesson och Due Billing, 2009, s.7). Enligt Pingel (2001) finns det tack vare 

dessa decenniers arbetsorganisatorisk forskning med genusperspektiv numera omfattande och 

mångfacetterad kunskap om kvinnors och mäns arbetsliv. Pingel menar att trots detta så har 

arbetslivet i hög grad studerats utifrån vad (manliga) forskare ansett vara av vikt. Pingel 

använder sjukvården som exempel och menar att det egentligen bara varit kvinnliga läkares 

karriärproblem som varit föremål för forskning. Sedan Pingel skrev detta har dock forskning 

kring sjuksköterskors arbetssituation och karriärproblem studerats utifrån ett genusperspektiv 

(Se bland andra Strömberg och Eriksson (red), 2009). Det kanske numera mest 

kvinnodominerade yrket inom svensk hälso- och sjukvård, vårdadministratörerna, är dock 

fortfarande sällsynt förekommande i forskningssammanhang. Yrkesgruppen har en tämligen 

lång och intressant historia, där flera olika faser går att urskilda (Engelbertsson och Westin, 

2005). Kanske det mest kännetecknade draget för yrket är dock att det är och alltid har varit 

ett kvinnodominerat och kvinnligt kodat yrke. Med tanke på att det mest framträdande draget i 

arbetslivet är könssegregering, torde det därför vara av intresse att rikta såväl historiskt som 

samtida fokus på denna kvinnliga (i båda bemärkelserna) grupp.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Genom att kvalitativt granska artiklar som berör läkarsekreterare hämtade ur SKTF/Visions 

medlemstidning hoppas jag kunna bidra med mer kunskap om yrkesgruppen och 

yrkesgruppens relation till det egna fackförbundet. Syftet med denna uppsats är således att 

granska hur läkarsekreterare har beskrivits av det egna fackförbundet och studera kopplingen 

mellan yrkesrollen och en facklig kamp för bättre villkor, samt söka förstå ett historiskt 

skeende med hjälp av genusvetenskaplig teori. Genom att applicera ett arbetsorganisatoriskt 
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genusperspektiv hoppas jag dessutom kunna utöka förståelsen inte bara för denna yrkesgrupp, 

utan även för andra kvinnodominerade yrkesgrupper.  

För att fullfölja uppsatsens syfte kommer frågeställningarna nedan att användas: 

 

 Hur har yrkesgruppen beskrivits under mer än ett halvt sekel? Hur mycket vikt har i 

det empiriska materialet lagts vid att det är ett kvinnodominerat yrke med kvinnligt 

kodade uppgifter? 

 Vilka ämnen är förekommande och följer förekommandet av ämnen något tidmässigt 

mönster som kan sättas i samband med fackliga resultat? 

Uppsatsen kommer att disponeras på så sätt att följande kapitel kommer ägnas åt tidigare 

forskning för att ge bakgrund till uppsatsens undersökning. Kapitel 3 kommer beröra 

uppsatsens teoretiska tolkningsram. I kapitel 4 kommer undersökningens metod att diskuteras. 

Kapitel 5 presenterar uppsatsens empiri. Det sjätte och sista kapitlet ägnas åt en avslutande 

och sammanfattande diskussion.  

2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 SKTF/Vision 

Fackförbundet Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) bildades 1936. De första 

medlemmarna var främst stadsplanerare och ingenjörer som enligt Vision (2015) var med och 

byggde upp Sveriges infrastruktur. I princip alla medlemmar arbetade då kommunalt. Med 

tiden tillkom medlemmar som arbetade inom landstingen och senare även anställda i kyrkan, 

privata bolag och företag. Med anledning av den förändrade medlemsstyrkan bytte SKTF år 

2011 namn till Vision (Vision, 2011).  

Visions mål är idag ett jämställt arbetsliv. Fackförbundet har ett program för jämställdhet med 

mål att kvinnor och män skall ha ett jämställt arbetsliv med lika rättigheter, inflytande och 

möjlighet till utvecklande i sitt yrke och på sin arbetsplats (Vision, 2015). Som en del av 

jämställdhetsprogrammet menar Vision (2015) att jämställdhet skall genomsyra hela 

organisationen och all verksamhet.  

Vision är det största fackförbundet för vårdadministratörer.  
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2.2 Läkarsekreterare 

Hur yrkesgruppen som arbetar med administration i den svenska hälso- och sjukvården skall 

benämnas är inte helt okomplicerat. Yrkestiteln läkarsekreterare var den initiala titeln och har 

nu existerat i över 60 år (Engelbertsson och Westin, 2005). Under 2000-talet diskuterades 

titeln då den ansågs vara missvisande och förlegad. År 2011 beslutade fackförbundet Vision 

att titeln som skulle förordas är medicinsk sekreterare (Vision, 2014, s. 1). Trots Visions 

förordande varierar yrkestitlarna fortfarande bland yrkesgruppen. Titlarna läkarsekreterare, 

medicinska sekreterare och vårdadministratörer används alla (Vision, 2014, s. 3). I denna 

uppsats kommer yrkestiteln läkarsekreterare att användas, detta trots att titeln idag anses vara 

förlegad. En majoritet av de för undersökningen aktuella texterna benämner yrkesgruppen 

som just läkarsekreterare och begreppsförvirring vill undvikas.  

Yrkets födsel finner vi redan på 1920-talet då läkare (i liten utsträckning) började anlita 

sjukhusstenografer för att lätta på den administrativa bördan (Engelbertsson och Westin, 

2005). Dåtidens läkarsekreterare var vanligen läkarens ”egen” personal som följde med 

läkaren vid byte av arbetsplats.  Yrket var länge ovanligt, först under 1950-talet 

standardiserades yrket. Under 1960-talet hade yrket blivit etablerat och utbildningen var nu 

standardiserad (Engelbertsson och Westin, 2005). Under samma period började 

läkarsekreterarna frångå den tidigare lågmälda attityd de haft i avtalssammanhang. Trots den 

låga lönen, ägde yrket viss status genom sin nära koppling till läkare och stoltheten i att vara 

dennes ”vänstra hand” (Engelbertsson och Westin, 2005). 1970-talets förändrade 

arbetsmarknad i och med införandet av en medbestämmandelag ökade yrkesgruppens fackliga 

krav. För gruppen vidgades också referensramarna genom att man förstod att i England var 

yrket manligt och högstatus (Engelbertsson och Westin, 2005). Yrkesgruppens 

personanknytning till läkare började samtidigt på håll att luckras upp och arbete i pooler 

infördes. 1970-talets diskussioner i avtalsrörelserna handlade för yrkesgruppen främst om den 

långsamma befordringsgången i yrket. Utbildningen var under denna tid för kort för att 

skicklighet avseende formell kompetens skulle ge någon tyngd vid löneförhandlingar 

(Engelbertsson och Westin, 2005). När yrkesgruppen under 1980-talet strejkade var det just 

de låga lönerna och den långsamma befordringsgången de opponerade sig mot. Strejken 

uppnådde inte de resultat man hoppats på, istället för den extra löneklassen som krävts, fick 

yrkesgruppen nöja sig med en tillfälligt snabbare befordran och viss kompensation för 

prisökningar (Engelbertsson och Westin, 2005). Under 1990-talet hade yrket enligt 

Engelbertsson och Westin (2005) blivit ett modernt yrke. Datoriseringen var i full gång och 
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nya arbetsuppgifter tillkom i samband med organisationsförändringar inom hälso- och 

sjukvården. Det är också under 1990-talet som vårdadministratören blir en del av teamet på 

arbetsplatsen, tidigare har yrkesgruppen arbetat i avskildhet och anonymitet (Engelbertsson 

och Westin, 2005).  

Dagens vårdadministratörer arbetar bland annat på sjukhus, vårdcentraler, inom 

företagshälsovård, på läkemedelsföretag och på försäkringsbolag (Engelbertsson och Westin, 

2005).  

Yrket har historiskt varit mycket kvinnodominerat och så är det fortfarande. Enligt SCB 

(2014) är yrkesgruppen tillsammans med kontorssekreterare det mest kvinnodominerade 

yrket. År 2013 var 97 procent av yrkesgruppen kvinnor och endast 3 procent var män.  

2.3 Arbetsorganisation med genusperspektiv 

Arbetsorganisationsteori sedd ur ett genusperspektiv har de senaste decennierna blivit allt 

vanligare. Användandet av ett genusperspektiv innebär en analys av vikten, meningen och 

konsekvenserna av vad som kulturellt definierats som manligt och kvinnligt. Ett 

genusperspektiv på arbetsorganisation innebär en analys av de vanor och kutymer inom 

organisationer som medverkar till upprätthållandet av könssegregationen inom arbetsmarknad 

såväl som arbetsuppgifter (Alvesson och Due Billing, 2009, s. 7).  

Enligt Jorfeldt (red. Strömberg och Eriksson, 2006, s 29) blir uppdelningen av människor i 

genuskategorier tydlig genom det arbete de utför. Få arbeten är helt könsneutrala, utan har 

ofta tilldelats antingen manliga eller kvinnliga attribut (Alvesson och Due Billing, 2009, s 49). 

Arbetsuppgifter blir könskodade utifrån vad arbetet innefattar samt föreställningar om vilka 

kvalitéer som behövs för att utföra arbetet och huruvida dessa kvalitéer anses vara kvinnliga 

eller manliga (Alvesson och Due Billing, 2009, s-49). Arbetsmarknad såväl som 

arbetsuppgifter är könssegregerade (Gonäs et al, 2001). Kvinnor har generellt lägre löner, 

även när de har samma arbetsuppgifter som män, de är i högre grad arbetslösa och är starkt 

underrepresenterade på höga positioner. I sitt arbete har kvinnor dessutom en lägre grad av 

självständighet och kontroll över det egna arbetet än vad män har. Kvinnors förväntningar på 

att bli befordrade är också lägre (Alvesson och Due Billing, 2009, s. 1). De senaste 

decenniernas forskning med fokus på arbetsorganisation och genus har genererat omfattande 

kunskap i dessa frågor. Alvesson och Due Billing (2009, s. 1) menar att den som söker 
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argumentera för att det finns en könsmaktordning som ger män fler valmöjligheter och 

privilegier, särskilt i arbetslivet, har numera inte svårt att argumentera för sin sak.  

2.4 Genusperspektiv på hierarkiska organisationer 

Enligt Börnfelt (2011, s. 15) kan arbetsorganisation beskrivas utifrån fördelning utav olika 

arbetsuppgifter och hur dessa samordnas. Fördelning och samordning av arbetsuppgifter kan 

ske på olika sätt och en arbetsorganisationsteori kan förenklat beskrivas som principer för att 

fördela arbetet i olika arbetsuppgifter och för samordning av arbetsuppgifter (Börnfelt, 2011, 

s. 15). Förekomsten av ”rena” arbetsorganisationsteorier i den mening att en 

arbetsorganisatorisk idealtyp förekommer sällan i verkligheten. Under organisationers 

framväxt tar de vanligen intryck av olika arbetsorganisationsteorier, vilket innebär att 

organisationen av arbetet ofta är en kombination av principer från olika teorier (Börnfelt, 

2011, s. 15).  

En organisation präglad av stark hierarki, regelstyrning och specialiserade arbetsbestämningar 

kallas vanligen för byråkratisk (Börnfelt, 2011, s. 39). Byråkrati är den vanligaste formen av 

hierarkisk organisation och de båda begreppen används allt som oftast synonymt (Hallin och 

Siverbo, 2011, s. 79). Karakteristika drag i den byråkratiska organisationen är att arbetet sker 

utifrån generella regler, ämbetsutövningen är specialiserad och ämbetsmännen är organiserade 

i en strikt hierarki där överordnade kontrollerar underordnade (Börnfelt, 2011, s. 41). 

Auktoritet är ett centralt begrepp inom den byråkratiska arbetsorganisationen. Med auktoritet 

menas en relation där den ena parten har inflytande över den andra som godtar den auktoritära 

partens inflytande, då det betraktas som rättfärdigt (Hallin och Siverbo, 2011, s. 79).   

Svenska sjukvårdsorganisationer kan sägas ha byråkratiska drag, men auktoritetsfrågan är 

inom sjukvårdsorganisationer inte helt okomplicerad (Hallin och Siverbo, 2011, s. 81). Enligt 

Hallin och Siverbo (2011, s. 81) finns det två typer av auktoriteter, byråkratisk auktoritet och 

kunskapsauktoritet. Inom sjukvård samexisterar de båda typerna. Formellt styrs svensk hälso- 

och sjukvård av politiker som genom sin position äger byråkratisk auktoritet, men inom 

medicinska verksamheter är det professionella expertkunskaper som genererar såväl status 

som auktoritet (Hallin och Siverbo, 2011, s. 82).  Den byråkratiska auktoriteten är därmed inte 

lika stark och självklart oemotsagd inom hälso- och sjukvården, där stor vikt läggs vid 

kunskapsauktoritet.  

Trots att svensk hälso- och sjukvård inte oomtvistat kan beskrivas som en byråkratisk 

organisation är den utan tvivel att beskrivas som starkt hierarkisk. Den hierarkiska 
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utförandeformen härrör från 1800-talet, inspirerat av den samtida kyrkoorganisationen och 

militärväsendet (Albinsson och Arnesson, 2000, s. 18). Gränserna mellan de yrkesgrupper 

som återfinns inom hälso- och sjukvården är skarpa och läkaren har av tradition en 

överordnad position. Auktoritet såväl som status utgår som tidigare nämnt från professionella 

expertkunskaper.  

Ur ett genusperspektiv kan den vårdhierarkiska strukturen, enligt Albinsson och Arnesson 

(2000, s. 28) skildras som manlig överordning och kvinnlig underordning. Läkaryrket var 

länge ett manligt kodat yrke, men har idag jämn könsfördelning (SCB, 2014, s. 63). 

Fortfarande kvarstår dock en könssegregering inom läkarkåren med manstäta respektive 

kvinnotäta specialiteter (Sveriges Läkarförbund, 2008). Avseende resterande yrkesgrupper 

inom hälso- och sjukvård så är de dominerade av kvinnor (SCB, 2014, s. 64). Av 

landstingsanställda var år 2013, 78 procent kvinnor. Albinsson och Arnesson som i sin 

avhandling från 2000 undersökt maktutövning inom hälso- och sjukvård ur ett organisations- 

och genusperspektiv menar på att sjukvårdens hierarki är strukturerad som så att i toppen av 

hierarkin finner vi ett flertal män med mycket makt. Flertalet av organisationens kvinnor är 

placerade i hierarkins mellanskikt och bas, vilket innebär att kvinnorna har brist på makt och 

inflytande i organisationen (Albinsson och Arnesson, 2000, s. 28). Desto längre ner i 

vårdhierarkin som den anställde befinner sig desto mer traditionellt kvinnligt blir vårdarbetet. 

Och desto mindre blir även bestämmanderätten, statusen och lönen (Albinsson och Arnesson, 

2000, s. 28).  

Hanna Westberg skriver i Könssegregering i arbetslivet (2001) att hierarkiska organisationer 

gynnar en könsordning där kvinnor ges lägre värde än män. Westberg (2001) menar att den 

traditionella organisationen ofta och i flera avseenden innebär ett hinder för kvinnors 

utveckling i arbetet. Kvinnor är överrepresenterade i lägre positioner och i rutinarbeten och 

underrepresenterade i högre positioner. Westberg (2001) förklarar detta med att det är svårare 

för kvinnor att göra sig gällande i hierarkiska organisationer som oftast är dominerade av 

män. Inom hierarkiska organisationer osynliggörs kvinnor som kunskapsbärare och de 

isoleras istället (Westberg, 2001). Även Albinsson och Arnesson skriver om osynliggörandet 

av kvinnor inom den hierarkiska organisation som hälso- och sjukvården utgör. De 

sjuksköterskor som varit respondenter i den undersökning Albinsson och Arnesson (2000) 

bedrivit vittnar om såväl osynliggörande som skuldbeläggande. I den observationsstudie som 

ingick i författarnas undersökning noterade de att männen på de kliniker de observerade, såväl 

verbalt som icke- verbalt visade kvinnorna (sjuksköterskorna, min anmärkning) att deras 
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inlägg var ovidkommande och att de ställde irrelevanta frågor (Albinsson och Arnesson, 

2000, s. 165).  

Ressner (refererad i Albinsson och Arnesson, 2000, s. 78) har studerat kvinnors position inom 

statliga och kommunala organisationer. Ressners undersökning visade på att kvinnor 

placerades på den lägsta hierarkiska nivån, samt att de där var till antalet överlägsna män. 

Ressner menar vidare att kvinnorna som befann sig i hierarkins bas, där kontrollerades dels 

genom den auktoritära, hierarkiska organisationens struktur och dels genom den manliga, 

direkta övervakningen i arbetet.  

Gerd Lindgren (1992, 2001) professor i sociologi, skriver att klasskulturer bland 

underordnade, män såväl som kvinnor har beskrivits och analyserats. Enligt Lindgren 

kännetecknas organisationskulturen inom hälso- och sjukvården av att varje yrkesgrupp har 

egna tydligt präglade kulturnormer. Inom den offentliga sektorn har undersköterskor och 

biträden – flickor – samhandlat för att skapa kvinnligt präglade kulturnormer. Inom denna 

kultur premieras den ”goda kvinnligheten”, där kvinnan framträder som den goda modern och 

makan, i hemmet och i arbetet (Lindgren, 2001).  En kollektiv kultur, som även blir en 

genusskapande kultur växer fram (Lindgren, 2001). ”Flickornas” kultur utesluter vad 

Lindgren (2001) kallar ”fel” genus, det vill säga kvinnor med en annan socioekonomisk 

bakgrund och de allra flesta män. Lindgren (2001) menar att den sortens homogenetiska 

kvinnlighet som gynnas och uppmuntras i denna subkultur är avhängig både den 

underordande yrkespositionen och den socioekonomiska positionen hos kulturbärarna.  

2.5 Fackförbund och jämställdhet 

Saila Piippola, verksam vid Luleå tekniska universitet, institutionen för Arbetsvetenskap, har i 

sin forskningsrapport LIVA-projektet En utvärdering av jämställdhets- och etnicitetsarbete 

inom SIF(2006) i syfte att bidra till ökade kunskaper utvärderat LIVA-projektet. 

Målsättningen för LIVA- projektet (Lika värde - ett bra arbetsliv) var att verka för strukturella 

förändringar i sättet att organisera arbetet inom fackförbundet SIF. Förhoppningen var att 

förändringarna skulle bidra till att jämställdhet och etnisk mångfald befrämjades och på sikt 

genomsyrade alla nivåer i organisationen (Piippola, 2006). Projektet pågick under 2004 och 

2005 och under denna period utbildades anställda på fackförbundets enheter och avdelningar i 

syfte att höja kompetensen i jämställdhets- och mångfaldsfrågor.  
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Piippola (2006) menar på att LIVA-projektet inte varit helt enkel att implementera i den 

vardagliga fackliga verksamheten. Svårigheterna har bland annat berott på att 

förändringsbenägenheten i organisationer överlag beskrivs som trög, redan etablerade rutiner 

och praktiker favoriseras gärna. LIVA-projektets centrala tanke är förnyelse vilket inneburit 

ett möte mellan tradition och förändring. Lärandet har bedrivits inom ett redan etablerat 

normsystem som har en sedan tidigare existerande kultur och ett språk. Projektet har således 

kommit att synliggöra värderingar inom organisationen. Piippola (2006) beskriver vidare att 

lärandet genererat nya insikter om diskrimineringsfrågornas komplexitet i den operativa 

verksamheten. De nya tankesätten har utmanat de gamla, vilket väckt en oro hos 

målgrupperna som Piippola (2006) menar kan tolkas som osäkerhet inför att i det dagliga 

arbetet upptäcka och kunna hantera diskrimineringsfrågor. Projektet har ibland uppfattats som 

”flummigt” av deltagarna, vilket Piippola (2006) menar synliggör en diskrepans mellan teori 

och praktik inom organisationen. Piippola (2006) menar ändå att helhetsbedömningen är att 

lärande ägt rum på såväl individ- som kollektivnivå och att projektet har synliggjort både 

komplexiteten i diskrimineringsfrågor samt svårigheterna i att bana nya vägar i gamla 

strukturer. LIVA-projektet, har enligt Piippola (2006), startat en lärandeprocess inom 

organisationen, men för att denna skall verka långsiktigt behövs kontinuerlig utbildning där 

man växlar mellan teori och praktik. 

Malin Siegfelt (2007) har i ett eget utredningsarbete via Genusvetarprogrammet på Södertörns 

högskola undersökt det fackliga jämställdhets- och mångfaldsarbetet som bedrivs externt och 

internt i fackförbunden Tjänstemannaförbundet HTF och Svenska 

industritjänstemannaförbundet (SIF). Siegfelt (2007) kommer till samma slutsats som 

Piippola (2006) – det finns en diskrepans mellan teori och praktik. Förbunden säger, enligt 

Siegfelt (2007), att jämställdhets- och mångfaldsfrågor är viktiga och att de ses som sakfrågor. 

Undersökningen visar dock på att arbetet med frågorna möts av aktivt och passivt motstånd. 

Motståndet tar sig enligt Siegfelt (2007) uttryck genom att den tid som läggs på frågorna inte 

är tillräcklig. Arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor koncentreras till tillfälliga 

projekt, vilka direkt underminerar arbetet då projekten saknar kontinuitet och uppföljning. I 

båda fackförbunden saknas också direktiv, vilket försvårar arbetet för de ansvariga. Det blir 

istället upp till de individer som arbetar med frågorna att söka finna strategier och likasinnade 

att samarbeta med. Siegfelt (2007) menar på att utifrån ett genusperspektiv är inte 

undersökningens resultat att betrakta som förvånande. Vi kan, skriver Siegfelt (2007), inte 

förvänta oss mer då fackförbunden är en del av vår samhälleliga diskurs och de normer och 
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värderingar som finns i samhället också kommer återfinnas inom organisationer. I Siegfelts 

(2007) undersökning framkommer även att jämställdhets- och mångfaldsfrågor inte värderas 

lika högt som de frågor som anses tillhöra klassiskt fackligt arbete. Jämställdhets- och 

mångfaldsfrågor ses som ”mjuka” frågor jämfört med de fackliga ”hårda” frågorna såsom 

löneförhandling. Enligt undersökningens respondenter finns det en uppdelning mellan mjuka 

och hårda värden som i sin tur kan tolkas som en könsmärkning av arbetsuppgifter (Siegfelt, 

2007).  

I rapporten Jämställd representation 2013 Om kvinnors och mäns inflytande och makt i LO, 

utgiven 2013, har författarna Johansson och Bergold kartlagt antal och andel kvinnor 

respektive män på beslutsfattande positioner i LO. Kartläggningen visar på att utvecklingen 

varit positiv under 2000-talet. Kvinnors tillgång till poster i LO:s och LO-förbundens 

beslutande organ har stärkts (Johannson, Bergold, 2013, s. 73). Kvinnorepresentationen är 

enligt kartläggningen starkast i de högsta beslutande organen. I LO-distriktens, förbundens 

och avdelningarnas styrelser går utvecklingen också åt rätt håll, men här finns enligt 

Johannson och Bergold (2013, s. 75) fortfarande ett underskott av kvinnor. Johansson och 

Bergold (2013, s. 76) skriver vidare att den positiva utvecklingen till trots så är det långt kvar 

tills män och kvinnor har samma formella inflytande i fackförbundet. Männens makt är intakt, 

främst och enligt Johansson och Bergold (2013, s. 76) särskilt oroande inom de organ som 

ansvarar för avtals- och förhandlingsfrågor. LO:s kvinnliga medlemmar är gravt 

underrepresenterade bland förbundens avtalssekreterare och avtalsansvariga samt i LO:s 

avtalsråd. Johansson och Bergold (2013, s. 76) menar att dessa parallella trender – kvinnors 

utökade representation å ena sidan och mäns fortsatta dominans å andra sidan – kan förklaras 

på två sätt. Den första förklaringsmodellen kallas av Skjeie och Teigen (omnämnda i 

Johannson och Bergold, 2013, s. 76) för ”på-väg-metaforen” och bygger på att jämställdhet 

betraktas som ett naturligt inslag i ett modernistiskt samhällsprojekt. Enligt denna 

förklaringsmodell kan man förlita sig på att tids nog kommer makten mellan könen att 

fördelas jämnt. Den andra förklaringsmodellen fokuserar på makt. Representation handlar om 

inflytande och för att kvinnors representation skall öka krävs det att män ställs åt sidan vilket 

innebär en maktfördelning (Johannson och Bergold, 2013, s. 76). Kartläggningens resultat 

visar på en generell förbättring av kvinnors representation, samtidigt som särskilt 

inflytelserika positioner fortfarande domineras av män. Johansson och Bergold (2013, s. 76) 

menar på att detta kan tolkas som en villkorad jämställdhet. De frågar sig om det faktiskt sker 

en reell maktförskjutning och normförändring som utmanar bilden av ett maskulint fackligt 
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ledarskap (Johannson och Bergold, 2013, s. 76). Johannson och Bergold (2013, s. 76) skriver 

vidare att det inte är omöjligt för kvinnor att ta plats på inflytelserika positioner, men att dessa 

roller ännu är maskulint kodade. Bilden av en facklig ledare likställs fortfarande med en man 

(Johannson och Bergold, 2013, s. 76).  

3. Teori 

Som tolkningsram för denna uppsats kommer teorierna som följer användas. 

3.1 Hartmann – tvåsystemteorin 

Uppdelningen av arbete utifrån kön, har enligt Hartmann (1976) varit universalt genom 

historien. I vårt samhälle är den könssegregerade arbetsmarknaden och arbetsfördelningen 

hierarkisk, med männen överst i hierarkin och kvinnor underst. Hartmann (1976) menar dock 

att arbetsdelningen inte alltid varit hierarkisk. Hartmann (1976) menar att redan innan 

kapitalismens begynnelse existerade patriarkatet – den hierarkiska relationen mellan män och 

kvinnor där männen är överordnade. Män kontrollerade kvinnor och barns arbete och lärde sig 

genom detta hierarkisk organisation och kontroll. När det feodala samhället sedan övergick 

till ett kapitalistiskt ställdes män inför problemet om hur de skulle kunna bibehålla kontrollen 

över kvinnlig arbetskraft (Hartmann, 1976). Det som tidigare varit ett direkt och personligt 

kontrollsystem översattes till ett indirekt och opersonligt kontrollsystem, behjälpt av 

samhälleliga institutioner.   

Frågan är vad detta har inneburit för läkarsekreterarens roll och placering i organisationen, 

och hur denna placering har uppfattats av de fackliga företrädarna. Ses underordningen som 

något naturligt, eller som ett föremål för facklig kamp?  

För Hartmann (1976) är männens kontroll över kvinnan en kontroll över hennes arbetskraft. 

Män tjänar på att arbetsmarknaden är könssegregerad och hierarkisk.  

”Job segregation by sex, I will argue, is the primary mechanism in capitalist 

society that maintains the superiority over women, because it enforces lower 

wages for women in the labour market.” (Hartmann, 1976) 

Lägre löner bibehåller kvinnans behov av en man, då det uppmuntrar till att ingå äktenskap. 

Gifta kvinnor måste, enligt Hartmann (1976), utföra hushållssysslor åt sina män. Män drar 

därmed nytta av såväl höga löner som uppdelningen av hushållskötseln. Uppdelningen av 

arbetet i hushållet försvagar kvinnans position på arbetsmarknaden. Den hierarkiska 
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uppdelningen av hushållssysslor bevarar den hierarkiska uppdelningen av arbetsmarknaden 

och vice versa. Denna cirkeleffekt, är enligt Hartmann (1976) resultatet av två 

sammankopplade, förtryckande system, kapitalismen och patriarkatet. Enligt tvåsystemsteorin 

skall alltså samhällsordningen förstås som strukturerat utifrån kapitalism och patriarkat och 

dessa systems kvinnoförtryckande egenskaper (Albinsson och Arnesson, 2000 och Alvesson 

och Due Billing 2009). Systemen skall betraktas som två skilda system, men det är, enligt 

Hartmann och tvåsystemsteorin, genom deras långtgående interaktion som patriarkatet 

ständigt befästs (Alvesson och Due Billing, 2009, s. 60).  

Tvåsystemteorin är en makroteori som söker förklara den könsuppdelade och hierarkiska 

arbetsmarknaden. Teorier på makronivå fokuserar på generella egenskaper som kännetecknar 

ett samhälle, samt aggregerade mönster som befästs genom statistik (Alvesson och Due 

Billing, 2009, s. 58). Makroteorier har kritiserats för att de är för abstrakta och så även 

tvåsystemteorin. Kritiker av teorin menar att kvinnor och män ses som objekt som med 

passivitet reproducerar existerande förtryckarstrukturer (Alvesson och Due Billing, 2009, s. 

65). Teorin är begränsad på så sätt att den inte förklarar eller ger utrymme till alla de 

nyansskillnader som faktiskt existerar. Det finns idag kvinnor på höga positioner och i 

manligt kodade yrken. Alvesson och Due Billing (2009, s. 65) skriver att patriarkatet i form 

av manliga fackförbund historiskt sett, har spelat en betydande roll i att hålla kvinnor 

utestängda från välbetalt arbete och koda sådant som manligt, medan hushållsarbete varit 

kvinnligt kodat.  De skriver vidare att patriarkala teorier som ett sätt att förstå kvinnors 

underordning på arbetsmarknaden är baserade på en tid med andra förutsättningar för kvinnor 

än de som finns idag (Alvesson och Due Billing, 2009, s. 65).   

Tvåsystemteorin betraktar och söker förklara samhället som en enhet och bidrar därmed inte 

med någon förståelse för nyanser, gradskillnader och variationer. Det är ändå min uppfattning 

att tvåsystemsteorin i denna uppsats skall vara behjälplig. Undersökningens fokus ligger inte 

på individen i sig, utan på fackförbundet och yrkesgruppen, varför jag tror att en makroteori 

såsom tvåsystemteorin kan vara en god utgångspunkt för förståelsen av mönster.  

 3.2 Hirdmans teori om genussystem och genuskontrakt 

Historieprofessorn Yvonne Hirdman har varit en av de tonsättande i den svenska debatten om 

genusfrågor och genusforskning. Det är också Hirdman som myntat begreppen genussystem 

och genuskontrakt. Hirdman (1998) definierar genus som ”den alltmer komplicerade kunskap 

vi har om ”manligt” och ”kvinnligt”, vår allt större kunskap om hur manligt och kvinnligt 
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”görs”. ”. Genus, kan enligt Hirdman (1998) förstås som föränderliga tankefigurer, ”män” och 

”kvinnor”, vilket ger upphov till och skapar föreställningar och sociala praktiker. I Hirdmans 

(1998) definition av genus finns ett systematiserande drag, enligt Hirdman är det för att 

understryka och problematisera detta som det egenmyntade begreppet genussystem blir 

användbart.  

Genussystemet, är enligt Hirdman (1998) en ordningsstruktur av kön. Denna grundläggande 

ordning, menar Hirdman, är förutsättningen för andra sociala ordningar. Ordningen eller 

systemet om man så vill har två bärande bjälkar, vilka är som följer: 

Dikotomin – isärhållandets logik, manligt och kvinnligt bör inte blandas.  

Hierarki – det är mannen som är norm. Det är män som är människor och som sådana utgör 

de normen för det normala och allmängiltiga.  

Hirdman (1998) menar att det är isärhållningens logik som legitimerar och befäster den 

manliga normen. Isärhållningens grund finner vi i arbetsfördelningen mellan män och 

kvinnor, samt i föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt.  

Vad gäller begreppet genuskontrakt, menar Hirdman (1998) att det i varje tid och i varje 

samhälle existerat ett kontrakt mellan könen. Genuskontrakten är mycket konkreta 

föreställningar (Hirdman, 1998): 

”uppspaltade på olika nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot 

varandra: i arbetet – vilka redskap som tillhör vem, i kärleken – vem ska förföra 

vem, i språket – hur de ska prata, vilka ord de får använda, - i gestalten, den 

yttre formen, vilka kläder som är de tillåtna, hur långt håret ska vara, etc etc, i 

all otrolig detaljrikedom.” 

Genuslogikernas teori och praktik hittar vi, enligt Hirdman (1998) i genuskontrakten. 

Genuskontrakten blir därmed ett slags operationalisering av genussystemet. Enligt Hirdman 

(1998) är det kontrakten i sig som är de ömsesidiga föreställningarna, systemet är den process 

som via kontrakten skapar ny segregering och ny hierarkisering. Det går med stor sannolikhet 

att spåra genuskontrakt i organisationen av och synen på läkarsekreterares arbete. Utifrån 

Hirdmans teori om dikotomi och hierarki kan man alltså förvänta sig att finna att 

genuskontraktens befästning av yrket som kvinnligt också medfört att det som sådant ligger 

lägst i hierarkin.  
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3.3 Simone de Beauvoir – Det andra könet 

Den feministiska filosofen Simone de Beauvoir beskriver i Det andra könet (1949) hur vi 

tenderar att dela upp världen i manliga och kvinnliga sfärer. Det manliga präglas av ordning, 

framåtskridande och transcendens, det vill säga ”blivande”. Männen beskrivs som subjekt, 

som en person som är kompetent och finns i världen.  

Kvinnan beskrivs som immanent, som en varelse som inte skapar, utan som bara finns – ett 

objekt. Kvinnan städar, passar upp och håller efter, men skapar ingen förändring. Syftet med 

kvinnors frigörelse är, enligt de Beauvoir (1949), att hon skall bli subjekt, synlig och få ett 

eget värde. 

De Beauvoir betraktas som en grundpelare inom den genusteoretiska diskussionen. Hennes 

tankar omkring hur det kvinnliga betraktas som ”det andra” och därför mindre värt än det 

manliga (som förstås som ”det första”, det mänskliga) är fortfarande användbara när vi 

försöker förstå genusordningen och varför kvinnors arbete generellt värderas lägre än mäns. 

Det är ett antagande att ta med i den analys som förestår.  

4. Metod 

I syfte att besvara uppsatsens frågeställningar har en kvalitativ forskningsstrategi med 

induktiv ansats använts. Induktiv metod innebär att forskaren vid det vetenskapliga sökandet 

börjar med observationer (Hartman, 2009, s. 150-151). Observationerna skall göras utan 

förutfattad mening eller teori. När forskaren sedan analyserar de teorineutrala 

observationssatserna finner man att det råder relationer mellan de observerade företeelserena 

och det är dessa samband som är av intresse (Hartman, 2009, s.151). Till skillnad från 

deduktiv metod är induktiv metod inte hypotesprövande, utan hypotesgenererande (Backman, 

2008, s. 54). Kvalitativ metod, är enligt Backman (2008, s. 54), den metod som främst är 

förknippad med induktiv ansats. Forskaren som använder sig av kvalitativ metod arbetar nära 

och integrerar starkt med sin empiri för att därefter formulera hypoteser.  

I denna uppsats har skriftligt material använts som empirisk bas. Kvalitativt källmaterial i 

form av artiklar från fackförbundspress berörande läkarsekreterare, sedermera 

vårdadministratörer, har valts ut och kvalitativt granskats genom närläsning. Kvalitativ 

textanalys innebär att forskaren aktivt läser textinnehåll och söker svar på frågor i vad som 

står skrivet (Esaiasson et al, 2012, s. 210). Ett öppet förhållningssätt har använts vid 

textanalysen, vilket innebär att undersökningen i hög grad styrs av innehållet i de aktuella 
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texterna (Esaiasson et al, 2012, s. 217). Syftet med den kvalitativa textanalysen har varit att 

klargöra tankestrukturen hos aktören, i detta fall fackförbundet SKTF/Vision (Esaiasson et al, 

2012, s. 211) för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Vid en första genomläsning av 

källmaterialet lästes artiklarna öppet och förbehållslöst. Jag har efter det med uppsatsens 

teoretiska tolkningsram i åtanke läst igenom dem mer noggrant och framförallt försökt hitta 

mönster. Arbetet har skett utifrån ett öppet förhållningssätt där texternas innehåll styr 

undersökningen (Esaiasson et al, 2012, s. 217). Därefter har vilka teman som är 

återkommande och vilka som faller bort med tiden undersökts. Samt vilka teman som 

tillkommer ju närmare dagens datum vi befinner oss i tiden. Därefter har texterna kodats efter 

teman och kommer också att presenteras efter tema. I uppsatsens analysdel kommer temana, 

eller kategorierna om man så vill, hänföras till uppsatsens teoretiska tolkningsram. 

Kategorierna har valts ut främst för att det är de mest förekommande i texterna, men också för 

att ämnena är tätt förknippade med facklig verksamhet. Kategorierna är som följer; Kvinnor 

och kvinnligt, Behovet av specialisering i form av utbildning, Fackliga frågor och låga löner 

och Osynliggörande, isolering och lojalitet.  

Källmaterialet har betraktats och behandlats som kvarlevor, snarare än berättande källor. 

Artiklarna från fackförbundspressen har studerats utifrån vilken bild de valt att förmedla av 

yrkesgruppen och det är facktidningen som politisk, samtida produkt som är av intresse 

(Thurén, 2011, s 101). Undersökningen är aktörscentral (Esaiasson et al, 2012, s. 218-219), av 

intresse är således SKTF/Visions förmedling av yrkesgruppen, samt yrkesgruppens egna 

åsikter som låter sig göras hörda i egenskrivna texter och i intervjuer.  

4.1 Urval 

I valet av empiri har ett strategiskt urval gjorts. Strategiskt urval innebär att forskaren 

fastställer sin population för att sedan välja ut de analysenheter som skall användas. De 

analysenheter som väljs ut är de som tros kunna vara aktuella för undersökningen (Esaiasson 

et al, 2012, s. 156-157).  

I syfte att begränsa uppsatsens storlek utifrån den tidsrymd som tilldelas uppsatsskrivandet 

har material från 1960 fram till nutid använts. Då denna tidsperiod ändå sträcker sig över 55 

år, togs beslutat att begränsa urvalet till en artikel från var femte år av tidsperioden. Den första 

artikeln är således daterad 1960 och den sista 2015.  
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Inför insamlandet av material vände jag mig först till Visions egen arkivarie, som hänvisade 

mig vidare till TAM-Arkivet, då äldre material förvaras där. TAM-Arkivet är tjänstemäns och 

akademikers arkiv och hos dem förvaras källorna till tjänstemäns och akademikers historia 

(TAM-Arkiv, 2012).  

SKTF:s/Visions medlemstidning förvaras på TAM-Arkivet ihopbundna i årgångar så att en 

volym motsvarar en årgång av tidningen. Volymerna som sträcker sig från 1960 till 1970 har 

försetts med en inledande innehållsförteckning. Volymerna som innehåller tidningar från 

1975 fram till och med 1990 saknar inledande innehållsförteckningar, men de återkommer i 

1995:s årgång och framåt. I de volymer som innehar innehållsförteckning har denna granskats 

och den kronologiskt första artikeln för varje årgång som innefattar ordet ”läkarsekreterare” 

har valts ut. För de år som saknar innehållsförteckning har volymen gåtts igenom och den 

första artikeln som berör läkarsekreterare har valts. I volymen från 1975 saknades helt artiklar 

gällande läkarsekreterare, varför den första artikeln som avhandlar yrkesgruppen från 1976 

valts. Vad gäller 1985 har två texter valts ut, de är båda insändare där den senare svarar den 

första, varför detta kändes rimligt. Yrkestiteln ändras under 2000-talet, varpå de senare 

artiklarna refererar till ”vårdadministratörer”.  2015 års artikel har hämtats från Visons 

hemsida där medlemstidningen finns tillgänglig (Vision, 2015), även denna artikel har valts 

utifrån att det är den kronologiskt första artikeln från 2015 som berör den aktuella 

yrkesgruppen.  

Liksom yrkesgruppen, så har fackförbundets medlemstidning under aktuell tidsperiod bytt 

namn. Artiklarna från 1960 fram till 1995 är således hämtade ur Kommunaltjänstemannen, 

artiklar från år 2000, 2005 och 2010 är hämtade ur SKTF-Tidningen och den sista artikeln från 

2015 är hämtad från Tidningen Vision.  

4.2 Metodkritik 

Vid en kvalitativ textanalys finns det alltid risk för feltolkning eller övertolkning från 

undersökarens sida. Esaiasson et al (2012, s. 222) menar att vi har lättast att förstå innebörden 

i en text om det tidsmässiga, sociala och kulturella avståndet är litet, vilket i denna 

undersöknings fall torde vara positivt. Tidsperioden som täcks i undersökningen är om inte 

självupplevd så i allra högsta grad i levande minne.  

Vid en kvalitativ tolkning är forskaren instrumentet. Ingen människa är ett tomt blad, vilket 

innebär att alla tolkningar sker med utgångsgång i den egna erfarenheten, eller positionen för 
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betraktandet. Jag har erfarenhet av de miljöer, yrkesgrupper och arbetsuppgifter som texterna 

berör och är bekant med den svenska hälso- och sjukvårdskulturen. Ändå föreligger det en 

risk för att underökningens texter kan feltolkas eller övertolkas, vilket skulle kunna innebära 

att även uppsatsens slutsatser blir lidande. För att i den mån det är möjligt undvika att så att 

säga ”hamna på fel spår”, kommer såväl undersökningens empiri som analys att presenteras 

på ett förhoppningsvis tydligt sätt, där tillvägagångssättet samt slutsatser enkelt går att följa 

(Esaiasson et al, 2012, s. 225 och Florén och Ågren, 2006, s. 50-51). 

Induktiv ansats har kritiserats av flera anledningar. Enligt Hartman (2009, s. 150) anses den i 

viss mån vara förlegad, i varje fall inom de vetenskaper som främst använder kvantitativ 

metod. Tanken om teorineutrala observationer har också ifrågasatts med invändningen det 

inte låter sig göras. Kritiker menar att det inte är möjligt att göra en observation utan minsta 

förutfattade mening om vad man letar efter (Hartman, 2009, s. 158). Andra kritiserar 

påståendet om att teorineutrala observationer låter sig göras utifrån att en observation 

inkluderar ett identifierande av vad som observeras. Det är, menar Hartman (2009, s. 158), då 

frågan om ett begreppsligt seende. Hartman skriver vidare att om alla observationer är 

begreppsliga, så innebär det att vi redan från början har ett begreppsligt system som styr vad 

vi ser (Ibid.).  

Jag har alltså valt att inte i förhand låta teori i alltför hög grad styra läsandet och tolkandet av 

texterna. Teorin har istället funnits med för att underlätta en senare tolkning. 

5.Empiri 

5.1 Kvinnor och kvinnligt 

Yrket har sedan de första sjukhusstenograferna anställdes på 1920-talet varit extremt 

kvinnodominerat. Det faktum att yrkesgruppen till allra, allra största del består och har bestått 

av kvinnor speglas också i texterna. Både genom att det talas om som ett kvinnoyrke, eller ett 

yrke med stark kvinnlig kodning om man så vill, men också som en förklaring till den låga 

statusen och de låga lönerna. Av de 13 texter som utgör denna uppsats empiri, är det endast 

fyra som inte nämner att den berörda gruppen främst består av kvinnor. Jag ämnar separera 

det berörda ämnet i två kategorier, en som berör att yrkesgruppen de facto främst består av 

kvinnor och hur det påverkar yrkesgruppen. Problematiserandet av att läkarsekreteraryrket är 

ett kvinnoyrke finns med redan från 1960-talet. Efter 1995 nämns dock inte frågan mer i det 
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undersökta materialet. Den andra kategorin kommer behandla de textavsnitt som pekar på att 

yrket och uppgifterna som utförs är kvinnligt kodade.  

Yrkesgruppen är kvinnodominerad 

Redan i artikeln från 1965, Över 500 läkarsekreterare höjdes via lokala förhandlingar 

(Kommunaltjänstemannen Nr 1, 1965) introduceras ämnet att yrket är ett kvinnoyrke. Frågan 

problematiseras av SKTF, som menar att läkarsekreterare sitter i samma båt som en rad andra 

utövare av kvinnoyrken. Läkarsekreterares låga lön beror, enligt fackförbundet, på gammal 

slentrian och könsfördomar, vilka bidragit till att lönesättningen och även uppskattningen av 

yrket är låg.  

Även signaturen ”Vi är många”, författare till insändaren Vi måste göra något åt vår dåliga 

lön (Kommunaltjänstemannen Nr 6, 1976) verkar tro att den låga lönesättningen har ett 

samband med att yrket är kvinnodominerat: ”Det är nästan otroligt att en människas (läs 

kvinnas) tid och kraft kan värderas så lågt 1976.”.  

I artikeln från 1980, Det känns konstigt och osäkert (Kommunaltjänstemannen Nr 9, 1980), 

som behandlar läkarsekreterarnas punktstrejk i syfte att höja lönesättningen och påskynda 

befordringsgången, problematiseras inte att yrket är kvinnodominerat. Dock kan vi i en 

underrubrik läsa oss till att det är 34 kvinnor (min kursivering) som strejkar.  

Signaturen ”Läkarsekreterare sedan -63” tror att lönen och det faktum att läkarsekreterare är 

ett kvinnoyrke har ett starkt samband. I insändaren Läkarsekreterare är de lägst avlönade 

inom sjukvården (Kommunaltjänstemannen Nr 15, 1985) skriver hon att läkarsekreteraryrket 

är det mest kvinnliga yrke som finns, det finns ingen manlig läkarsekreterare menar hon. 

Detta faktum speglas väl i lönen, som är den lägsta inom sjukvården, enligt skribenten.  

Sture Nordh, förbundsordförande i SKTF, intervjuas i artikeln Tuffa krav från 

läkarsekreterare (Kommunaltjänstemannen Nr 5, 1995). Läkarsekretare anslutna till SKTF 

har genom ett nationellt upprop krävt bättre betalt, de vill ha en höjning på 4 000 kronor i 

månaden. Nordh uttrycker förståelse för missnöjet. SKTF har klargjort att de största 

löneökningarna under 1995 och åren som kommer måste gå till kvinnodominerade grupper. 

Men, menar Nordh, SKTF kan inte ensamt förmå detta. Politiskt handlande krävs. ”Menar 

man något allvar med ”halva makten, hela lönen” måste man satsa mer pengar, inte mindre, 

på de anställda i kommuner och landsting” (Kommunaltjänstemannen Nr 5, 1995) fortsätter 

Nordh. Han menar vidare att det pågår ett politiskt dubbelspel. Politiker talar gärna om att 
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kvinnolöner måste uppvärderas, men ledare i den kommunala sektorn går samtidigt ut med att 

löneökningar i den kommunala sektorn, måste bli lägre än den i industrin.  

Kvinnligt kodat 

I den för undersökningen kronologiskt första artikeln Läkarsekreterare i landstingssektion 

(Kommunaltjänstemannen Nr 2, 1960) presenteras vi för läkarsekreterare verksamma på 

centrallasarettet i Borås, i syfte att få förståelse för vad en läkarsekreterare egentligen gör. Fru 

Harriette Persson berättar att i stort är syftet med en läkarsekreterare avlastning för läkaren. 

Persson berättar vidare att vissa läkarsekreterare även får en mer intim kontakt med den 

vårdsökande allmänheten genom receptionsarbete. Smidighet, ordning och diplomati är enligt 

artikeln nödvändiga egenskaper för läkarsekreterare.  

Går vi sedan vidare till 1965 (Över 500 läkarsekreterartjänster höjdes vid lokala 

förhandlingar, Kommunaltjänstemannen Nr 1, 1965) års artikel kan vi i ett citat från Svenska 

Dagbladet läsa att:  

”Hon fungerar som kontaktkvinna mellan styresmannen och alla 

personalkategorier på sjukhuset. […]Hon slussar patientsamtal till rätta läkare, 

står i förbindelse med doktorer på lasarett och privatkliniker landet runt. […] 

Hon är väl insatt i läkarnas nomenklatur. Hon kallas läkarsekreterare.” 

(Kommunaltjänstemannen Nr 1, 1965) 

 Signaturen, ”Vi är många”, författare till insändaren Vi måste göra något åt vår dåliga lön, 

(Kommunaltjänstemannen Nr 6, 1976) menar på att den kvinnliga passiviteten har spelat en 

roll i att lönerna fortfarande 1976 är så låga, att yrket är så underskattat och att möjligheterna 

till avancemang är närmast obefintliga. Hon skriver: ”Ur arbetsköparsynpunkt är vi 

naturligtvis den bästa, billigaste och bekvämaste arbetskraft som finns att tillgå; vi tiger, 

finner oss i allting” (Kommunaltjänstemannen Nr 6, 1976). Det måste ske en förändring 

menar ”Vi är många”. Tillräckligt länge har de nu varit passiva och funnit sig i sitt öde utan 

att själva anstränga sig för att förändra situationen. Nu är det dags att tänka om, det går inte 

längre att vänta på att någon annan skall göra en insats som skulle kunna komma att gynna 

även dem. Insändaren avslutas med en uppmuntran till kollegorna genom ett citat från sången 

Befrielsen är nära1:  

                                                           
1 Sången Befrielsen är nära kommer från teaterpjäsen Jösses flickor skriven av Margareta Garpe och Suzanne 
Osten. Pjäsen, som hade premiär 1974, gestaltade kvinnokamp och kvinnoliv och blev en stor publikframgång.  
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 ”Kan vi, vill vi, törs vi? 

 ”Ja, vi kan, vi vill, vi törs!”  

Några år senare punktstrejkar yrkesgruppen läkarsekreterare och strejken är det aktuella 

ämnet i artikeln Det känns konstigt och osäkert (Kommunaltjänstemannen Nr 9, 1980). 

Strejkande läkarsekreterare intervjuas och får berätta om upplevelsen. I och med att det är just 

en punktstrejk, 34 läkarsekreterare från Stockholmssjukhusen har uttagits i strejk, så innebär 

det att några av de strejkande är ensamma strejkande på sin arbetsplats. Ensamheten och 

utsattheten det innebär att ensam på sin arbetsplats strejka är tydlig för de intervjuade 

läkarsekreterarna. De är rädda för att arbetskamrater och chefer skall titta snett på dem när de 

kommer tillbaka till arbetet. ”Det blir inget trevligt att komma tillbaka” 

(Kommunaltjänstemannen Nr 9, 1980) säger Jeanette Korobko och menar att det oroar henne.  

Skribenten som författat insändaren Läkarsekreterare är de lägst avlönade inom sjukvården! 

(Kommunaltjänstemannen Nr 15, 1985) går under signaturen ”Läkarsekreterare sedan -63”. 

Som tidigare nämnt menar hon att läkarsekreteraryrket är det kvinnligaste yrket som finns och 

att det inte finns någon manlig läkarsekreterare. Den låga lönesättningen för yrket förklarar 

hon genom att de är just kvinnor, men menar även att detta speglar den kvinnliga vanan att 

undervärdera sig själva och att inte ”slå på trumman” för sig själv.  

I artikeln från 1995 Tuffa lönekrav från läkarsekreterare (Kommunaltjänstemannen Nr 5, 

1995) talas det också om passivitet. Ann Katrin Högdahl, som tillsammans med kollegorna på 

Skellefteå lasarett startat ett nationellt upprop i syfte att höja läkarsekreterares löner säger i en 

intervju att: ” Vi är trötta på att vi lågavlönade alltid ska få stå tillbaka, att det alltid är vi som 

ska ta ett samhällsansvar.”.  

5.2 Behovet av specialisering i form av utbildning 

Frågan om utbildningsform och utbildningslängd diskuteras genom hela den undersökta 

perioden. I de kronologiskt första artiklarna som berör ämnet så är det läkarsekreterarna själva 

som önskar en längre, bättre och standardiserad utbildning som bättre motsvarar 

arbetsuppgifterna. Efterhand kommer även fackförbundets och arbetsgivares åsikter in i 

undersökningsmaterialet.  

I artikeln från 1965, Över 500 läkarsekreterare höjdes vid lokala förhandlingar 

(Kommunaltjänstemannen Nr 1) återfinns ett citat från tidningen Svenska Dagbladet. I citatet 
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diskuteras utbildning för läkarsekreterare och det står skrivet att redan år 1954 önskade 

yrkesgruppen möjlighet till specialstudier. Önskan hade enligt citatet bemötts med 

ifrågasättande, inte behövdes speciell utbildning för att utföra läkarsekreterararbete. Detta till 

trotts startade på flera platser i landet påbyggnadskurser och Bar-Lock invigde 1955 en 

tvåterminsutbildning för läkarsekreterare.  

Läkarsekreterare fortsätter att önska specialstudier. I artikeln Vi vill ha bättre utbildning som 

svarar mot yrkeskraven (Kommunaltjänstemannen Nr 6, 1970) berättar läkarsekreterarna Elsa 

Klingberg och Ray McVeigh om yrkesgruppens utbildningssituation. Tvåterminsutbildningen 

på Bar-Lock som ovan nämnts är fortfarande aktuell och ett av två alternativ till att utbilda sig 

till läkarsekreterare. Den andra möjligheten är en ettårig handelskurs som skall kompletteras 

med en termins specialkurs i medicinska ämnen. McVeigh och Klingberg menar att det inte är 

tillfredsställande, utan att anser att det är nödvändigt med en både längre och bättre utbildning 

som svarar mot de krav som ställs på yrkesgruppen. McVeigh har arbetat mycket med just 

utbildningsfrågan i Läkarsekreterarnas förening och berättar att de har kontaktat 

Skolöverstyrelsen och Socialstyrelsen för att få till stånd en bättre utbildning. En kommitté 

har därefter tillsatts med uppdrag att se över utbildningsfrågan inom den medicinska 

dokumentationen. I kommittén ingår representanter från Läkarsekreterarnas förening, 

Skolöverstyrelsen, Socialstyrelsen, Läkarförbundet, Kommunförbundet och SKTF. McVeigh 

hoppas på att resultatet skall bli en bättre utbildning, som är anpassad för det arbete de numera 

utför. Vad som önskas är en högre utbildning på administrativ nivå, så att den som leder 

medicinskt dokumentationsarbete verkligen besitter gedigna kunskaper inom ämnet.  

År 1985 är läkarsekreterarutbildningen fortfarande endast ett år lång, vilket framgår i 

insändaren Läkarsekreterarna är de lägst avlönade inom sjukvården! 

(Kommunaltjänstemannen Nr 15, 1985). För att komma in på utbildningen krävs heller ingen 

gymnasiekompetens enligt skribenten ”Läkarsekreterare sedan -63”. 

Av artikeln Hur har du det på jobbet? (Kommunaltjänstemannen Nr 1, 1990) förstår läsaren 

att utbildningsfrågan fortfarande är uppe för diskussion. Eva Bergman, läkarsekreterare och 

avdelningsordförande i SKTF menar att det är en yrkesgrupp vars status måste höjas. 

Arbetsvillkoren måste förbättras och möjlighet till vidareutbildning måste skapas. Frågorna 

studeras nu i ett stort projekt berättar Bergman. Jobbet måste, enligt Bergman, göras till något 

att vara stolt över, till det specialistjobb det faktiskt är och som vem som helst inte kan utföra.  
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Tack vare ett projekt i Region Skåne har regionens ledning insett att administrativ kompetens 

är viktig inom vården och någonting att satsa på, vilket framgår i artikeln Skåne satsar på 

läkarsekreterare (SKTF-tidningen Nr 3, 2000). Projektet har kartlagt behovet inom regionen 

och kan komma att leda till en tvåårig grundutbildning för läkarsekreterare i Skåne. Maj-Britt 

Thulin och Ulla Sandberg, klinikassistenter på Universitetssjukhuset MAS, berättar om 

projektet vars syfte var att kartlägga befintlig kompetens, ta till vara på kompetensen och 

utveckla den. Idén till projektet föddes på grund utav en akut brist på läkarsekreterare samt 

det faktum att de nyutbildade som anställdes inte klarade av arbetet. De nyutbildade hade 

antingen utbildats i 26 veckor via Arbetsförmedlingen, en utbildning som syftade till att ge 

studenterna dubbelkompetens som både läkarsekreterare och undersköterska, eller en 30 

veckor lång postgymnasial utbildning. Thulin menar att det krävs att de nya är självständiga 

redan när de börjar. Projektet visade att vårdpersonalen som använde läkarsekreterarnas 

tjänster och läkarsekreterarna själva hade överensstämmande idéer om vad som krävs av en 

läkarsekreterare. Sjukhusledningen har, tack vare projektet, dragit slutsatsen att behovet av 

kvalificerade läkarsekreterare är stort och att det behövs mer utbildning. Därför diskuterar 

man nu huruvida en tvåårig grundutbildning för läkarsekreterare bör startas.  

I artikeln från 2005, Läkarsekreterare i Mölndal tänker mer på effektivisering än på titlar, 

(SKTF-tidningen Nr 1, 2005) intervjuas läkarsekreterare verksamma på Mölndals sjukhus. 

Det är som artikeltiteln låter läsaren veta, yrkestitlar som diskuteras. En av de intervjuade 

läkarsekreterarna Ellinor Beijar, visar sig redan ha en annan titel än läkarsekreterare: 

”På Örebro universitets tvååriga utbildning blir vi medicinska sekreterare, men 

det finns inga sådana tjänster att söka. Så jag är medicinsk sekreterare men jag 

är ju anställd som läkarsekreterare.” (SKTF-tidningen Nr 1, 2005).  

På Sahlgrenska universitetssjukhuset skall år 2010 administrativa arbetsuppgifter flyttas över 

från vårdpersonal till läkarsekreterare. I artikeln Läkarsekreterare får nya uppgifter på 

Sahlgrenska (SKTF-tidningen Nr 1, 2010) får vi bland andra möta läkarsekreteraren Karin 

Bergström som beskrivs som en pionjär. Tillsammans med kollegorna på Njurmedicin skall 

nu Bergström överta ansvaret för administrativa uppgifter som tidigare hört till 

vårdpersonalens arbete. Bergström och kollegorna är enligt artikeln spända av förväntan på de 

nya uppgifterna, där bland annat tidsbokning och kallelseutskick ingår. Anne Skånberg, en av 

sjukhusets personalchefer, tror att den ökade variationen arbetsuppgifter kan leda till att fler 

unga människor söker till KY- utbildningen för vårdadministratörer. Unga människor vill inte 
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bara sitta med en arbetsuppgift, menar Skånberg. Marie Hjalmarsson, vice ordförande i 

SKTF-sektionen på Sahlgrenska, är positiv till förändringen. Hjalmarsson menar dock att det 

är viktigt att anställda med äldre utbildning får den kompetensutveckling som krävs. I och 

med överföringen av arbetsuppgifter sker även ett titelbyte från läkarsekreterare till 

vårdadministratör.  

5.3 Fackliga frågor och låga löner 

I och med att artiklarna som i denna uppsats behandlas är hämtade från fackförbundspressen 

är det inte förvånansvärt att flertalet av dem berör just fackliga frågor och dessa frågor präglar 

hela den undersökta perioden. Som tidigare nämnts är det främst den långsamma 

befordringsgången och de låga lönerna som varit aktuella i de fackliga diskussionerna. Med 

tiden tillkommer dock även andra frågor, exempelvis diskussion om yrkestitel. Då löneämnet 

förekommer så frekvent genom artiklarna, så har ämnet separerats i två kategorier. Således 

presenteras SKTF/Visions uttalande om löner och fackligt arbete i en kategori och vad 

representanter från yrkesgruppen låtit meddela genom intervjuer och insändare i en kategori. 

SKTF/Vision 

I artikeln Över 500 läkarsekreterartjänster höjdes vid lokala förhandlingar 

(Kommunaltjänstemannen Nr 1, 1965) tas de låga lönerna och förhandlingar för första gången 

upp. SKTF menar att det är riktigt att läkarsekreterarnas löner är låga. Vid de senaste centrala 

förhandlingarna yrkade SKTF därför på en uppflyttning av gruppen till en högre lönegrad, 

vilket det visade sig vara omöjligt för fackförbundet att vinna gehör för. Bättre gick det för 

SKTF på de lokala förhandlingarna där, som artikeltiteln antyder, 500 läkarsekreterare fick 

lönegradsuppflyttningar. SKTF menar att här finns ytterligare utrymme för fackliga 

framstötningar, men att det också kräver en ökad facklig anslutning inom yrkesgruppen.  

År 1995 publiceras artikeln Tuffa krav från läkarsekreterarna (Kommunaltjänstemannen, 

1995). I artikeln får både läkarsekreterare och SKTF:s förbundsordförande Sture Nordh 

komma till tals. I likhet med sjuksköterskorna vill även läkarsekreterarna ha högre lönelyft. 

En höjning på 4000 kronor i månaden krävs från läkarsekreterare runtom i landet. Nordh 

säger sig förstå yrkesgruppens missnöje, men menar att missnöjet måste riktas mot de som 

bestämmer. Nordh menar vidare att SKTF visst har ett delansvar, men att det är 

nedskärningspolitiken som är problemet. Nedskärningarna har lett till ökad arbetslöshet, 

vilket i sin tur pressat ner lönerna. Nordh lovar att göra allt han förmår, men är ändå rädd för 
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att förbundets kvinnliga medlemmar inte kommer att tycka att det är nog. SKTF har klargjort 

att de största löneökningarna 1995 och efterföljande år skall gå till kvinnodominerade 

grupper, men SKTF förmår inget ensam påminner Nordh. För att kraven skall gå igenom 

krävs politiskt handlande också. ”Det finns ett dubbelspel i politiken, som man måste 

avslöja”, menar Nordh (Kommunaltjänstemannen Nr 5, 1995). Om politiker menar allvar med 

att uppvärdera kvinnolöner kan de inte ledande företrädare för den kommunala sektorn 

samtidigt gå ut med att löneökningen i sektorn kommer att bli mindre än industrins, utvecklar 

Nordh. 

I artikeln från 2015, Svårt få betalt för erfarenhet, är löneämnet ännu en gång uppe för 

diskussion. Tidningen Vision har genomfört en undersökning där lönerna i landstingen 

jämförts. Undersökningen visar på att det kan vara stora skillnader i löneutveckling i olika 

yrken. Bland medicinska sekreterare ökar inte lönen över åren i samma utsträckning som för 

andra yrkesgrupper. Medicinska sekreterare över 60 år, har generellt endast 3000 kronor mer i 

månaden än kollegorna som är under 30 år, vilket motsvarar en löneskillnad på nästan 15 

procent. ”Löneutvecklingen är låg” säger Visions avtalsombudsman Kjell Svahn (Tidningen 

Vision Nr 2, 2015). På fråga om hur situationen skall kunna förbättras, svarar Svahn att de 

måste resonera med arbetsgivarna och få dem att förstå att erfarenhet och ökad skicklighet 

skall löna sig. Svahn menar vidare att arbetet yrkesgruppen utför måste dissekeras för att 

bestämma vilka arbetsuppgifter som skall belönas mer än andra och därefter konsekvent 

premiera de som utför sådana uppgifter.   

Yrkesgruppens röster vad gäller löne- och fackfrågor.  

Den kronologiskt första artikeln som låter oss höra en läkarsekreterares röst avseende 

lönefrågan är publicerad 1976. I insändaren Vi måste göra något åt vår dåliga lön 

(Kommunaltjänstemannen Nr 6, 1976) skriver signaturen ”Vi är många” om yrkesgruppens 

låga lönesättning. Skribenten är upprörd och menar att arbetet är ”[…] föga uppskattat, ofta är 

skrämmande monotont och är så underbetalt att jag betraktar det på gränsen till 

människoovärdigt att arbeta under sådana villkor.” (Kommunaltjänstemannen Nr 6, 1976). 

Skribenten menar vidare att yrkesgruppen år efter år ligger i toppen på listan för lågavlönade. 

Löneutvecklingen är enligt skribenten barock och hon menar att den medelålders 

arbetskraften diskrimineras och ger följande exempel: 

”Läkarsekreteraren med sammanlagt 20 års yrkeserfarenhet har en månadslön på 

3592 kronor. Hon är efter 20 år i yrket ännu inte uppe i slutlön, därför att vid 
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varje ny förhandling har hon blivit 0-ställd[…] Begynnelselönen för en 

läkarsekreterare fyllda 21 år är 3024 kronor, inte ett öre för mycket, men var 

finns logiken? Skulle dessa 20 år av en människas liv inte värderas till mer än 

till en mellanskillnad av 568 kronor brutto?” (Kommunaltjänstemannen Nr 6, 

1976) 

I dagens mått mätt motsvarar de 568 kronorna 2 664,20 kronor(SCB, Prisomräknaren, 2015). 

Skribenten vänder sig sedan direkt till kollegorna och manar efter en förändring, något måste 

göras för att förändra situationen. De har väntat passivt och tigande på att någon skall göra en 

insats länge nog nu, menar skribenten. Genom kurser, utbildning och fackligt engagemang 

kan läkarsekreterarna tillsammans kanske förändra situationen, hoppas skribenten på.  

Artikeln från 1980 Det känns konstigt och osäkert (Kommunaltjänstemannen Nr 9, 1980) 

berör punktstrejken läkarsekreterare genomförde i förhoppning om bättre villkor. 

Läkarsekreterare får genom intervjuer komma till tals och de är alla eniga, lönen måste höjas. 

I flera år har de ställt krav och nu är det dags att visa att de menar allvar. Maj-Britt Stärling, 

läkarsekreterare på röntgenexpedition på Huddinge sjukhus. Stärling är inte en av dem som 

tagits ut i strejk, men menar att de som yrkesgrupp helt enkelt måste få bättre betalt. Efter åtta 

år på samma arbetsplats kan hon fortfarande knappt försörja sin familj på den lön hon har. 

Stärling trivs väl på sin arbetsplats, men funderar likväl på att söka privat anställning enbart 

för lönens skull. Det framgår av artikeln att en läkarsekreterare inom den privata 

läkemedelsindustrin kan få mellan tusen och tvåtusen kronor mer i månaden. Tusen kronor 

1980 motsvarar 3143,05 kronor idag (SCB, Prisomräknaren, 2015). 

I de båda insändarna från 1985, vänder sig båda skribenterna direkt till SKTF och frågar om 

deras arbete inte är mer värt. Elsy Svensson, författare till insändaren Är detta verkligen sant? 

(Kommunaltjänstemannen Nr 11, 1985), är chockerad över att hennes och kollegornas tjänster 

förhandlats ner. Svensson undrar var talet om en rättvis lönepolitik tagit vägen och eftersöker 

logiken i att tjänster med oförändrade arbetsuppgifter förhandlas ner. Kan det verkligen vara 

juridiskt riktigt, undrar Svensson.  

Svensson får svar, inte från SKTF utan från kollegan med signaturen ”Läkarsekreterare sedan 

-63”. Skribenten konstaterar att läkarsekreterarna är de lägst avlönade inom sjukvården och 

ifrågasätter att ett yrke som kräver omfattande kunskaper kan betraktas som mindre 

kvalificerat än till exempel receptionsarbete. Läkarsekreteraren närmast vädjar därefter till 

SKTF: ”Herrar (och damer) förhandlare! Bryr Ni er inte om vad som kan stå i t ex Era egna 
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journaler?” (Kommunaltjänstemannen Nr 15, 1985). Skribenten vidareutvecklar sedan sitt 

resonemang genom att försöka förklara för SKTF vilken kompetens som behövs för yrket och 

hur ansträngande och ansvarsfullt arbetet är.  

I ovannämnda artikel Tuffa krav från läkarsekreterarna (Kommunaltjänstemannen Nr 5, 

1995) får som tidigare nämnts även en representant ur yrkesgruppen komma till tals. Ann 

Katrin Högdahl har tillsammans med kollegorna på kirurgiska kliniken Skellefteå lasarett 

startat ett upprop där 4 000 kronor mer i månaden krävs. När artikeln skrivs har mer än 

hälften av de 11 000 läkarsekreterare som är medlemmar i SKTF skrivit på. Efter att ha 

arbetat i 13 år tjänar Högdahl 11 893 kronor i månaden (motsvarar idag en månadslön på 

14 668, 99 kronor). Högdahl har fått nog och menar att om inte SKTF kan förhandla fram 

löneökningar värda namnet för yrkesgruppen så kan de lika gärna gå ur facket. Då tjänar de 

dessutom några hundra kronor på att slippa fackavgiften, menar Högdahl. I samband med 

uppropet har Högdahl och kollegorna skrivit ett brev till förbundsordförande Sture Nordh och 

tydligt deklarerat vad de anser om fackets insatser hittills: 

”En löneutveckling som vår tyder bara på en sak: Inkompetenta förhandlare som 

inte månar om de lägst avlönade i sitt förbund. Med din lön på 55 000 kronor i 

månaden kräver vi att du verkligen anstränger dig för att höja våra löner.” 

(Kommunaltjänstemannen Nr 5, 1995) 

Högdahl menar att de är trötta på att stå tillbaka och att ständigt få höra att de är ute vid fel 

tidpunkt och är för många. Besvikelsen över fackförbundets insatser är tydlig: ”När man inte 

längre har något stöd utan känner sig som en lus under foten, då finns det inget skäl att betala 

fackavgiften längre.” (Kommunaltjänstemannen Nr 5, 1995).  

I artikeln Läkarsekreterare i Mölndal tänker mer på effektivitet än på titlar (SKTF-tidningen 

Nr 1, 2005) diskuteras yrkestiteln. Efter att läkarsekreterare på en vårdcentral i Luleå skrivit 

till SKTF och berättat att de tycker att ett titelbyte är på sin plats då ”läkarsekreterare” inte 

längre stämmer in på arbetsuppgifterna, har SKTF utrett frågan. Bland annat har en enkät 

skickats ut till läkarsekreterare runtom i landet. Inom SKTF har man redan innan frågan 

väcktes diskuterat huruvida läkarsekreterare borde legitimeras alternativt att titeln borde bli 

skyddad. På Sahlgrenska universitetssjukhus har en egen enkätundersökning angående 

titelbyte genomförts. Majoriteten av respondenterna har uppgett att de vill behålla titeln. De 

läkarsekreterare som intervjuas i artikeln arbetar på Mölndals sjukhus. Ingen av dem har 

tidigare funderat på vad de kallas, utan är bekväma med sin titel.  
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Annsofie Hedenberg, medicinsk sekreterare på Norrlands sjukhus, intervjuas i artikeln Svårt 

få betalt för erfarenhet (Tidningen Vision, Nr 2). Hedenberg har arbetat som medicinsk 

sekreterare sedan 2002. Ingångslönen låg då på 14 500 kronor i månaden. Idag tjänar hon 

23 450 kronor. På fråga om vad hon tycker om sin löneutveckling svarar Hedenberg att det 

fungerar för henne, även om hon inte tycker att hennes lön är hög nu heller. Hedenberg 

berättar vidare att hon flera gånger bytt arbetsplats och arbetsuppgifter, hon påpekar dock att 

alla inte trivs med att byta arbetsplats ofta och att man ska kunna ha en löneutveckling ändå. 

5.4 Osynliggörande, isolering och lojalitet 

Engelbertsson och Westin (2005) menar att det är först på 1990-talet som läkarsekreteraren 

får komma med i arbetsteamet. Innan dess arbetade hon i avskildhet och innehade en anonym 

roll. Isolationen som läkarsekreterare innan 1990-talet upplevde i sitt arbete gör sig även 

synligt i artiklarna, de upplever att varken de eller det arbete de utför blir sedda. I ett flertal av 

artiklarna känner sig fackförbundet såväl som de läkarsekreterare som får komma till tals 

nödgade att förklara vad de faktiskt arbetar med. Detta mönster är med från den första artikeln 

från 1960 fram till 1990-talet då yrkesgruppen i enlighet med vad Engelbertsson och Westin 

(2005) skriver blev insläppta i arbetsteam och därmed gissningsvis mer synliga. 

I den, för undersökningen, första artikeln daterad 1960 ställs frågan om vad en 

läkarsekreterare gör. För att få svar på detta intervjuas läkarsekreterare Harriette Persson, som 

berättar hur en dag på lasarettet ser ut i det ännu unga yrket. I artikeln från 1965, Över 500 

läkarsekreterartjänster höjdes vid lokala förhandlingar (Kommunaltjänstemannen, 1965), 

inleder skribenten artikeln med ett utdrag från Svenska Dagbladet som förklarar 

läkarsekreterarens arbetsuppgifter. Texten från 1976 håller samma ton. Texten består av en 

insändare från avsändaren ”Vi är många”, en läkarsekreterare som vänt sig till tidningen 

Kommunaltjänstemannen för att kritisera yrkesgruppens låga lönesättning. Även denna 

skribent känner sig manad att initialt förklara arbetssituationen för läkarsekreterare med de 

inledande orden ”Få anar att läkarsekreterarens arbete ofta är stressigt och pressande…” 

(Kommunaltjänstemannen, 1976). I de båda insändarna från 1985 skriver skribenterna på 

liknande sätt. I den kronologiskt första insändaren Är detta verkligen sant? 

(Kommunaltjänstemannen Nr 11, 1985) ställer sig läkarsekreterare Elsy Svensson frågande 

till beskedet om hennes och kollegornas tjänster förhandlats ner. Svensson skriver att hon och 

kollegorna anser sig vara en viktig kugge i vårdlaget och frågar sedan fackförbundet om de 

inte anser att en läkarsekreterares arbetsuppgifter är nödvändiga. Svensson får svar från 
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avsändaren ”Läkarsekreterare sedan -63” (Kommunaltjänstemannen Nr 15, 1985), som även 

hon försöker förklara för fackförbundet att läkarsekreterare är ett yrke där kompetens krävs 

för att utföra arbetsuppgifterna. ”Läkarsekreterare sedan -63” avslutar sin insändare med att 

konstatera ” Att syssla med administration (vårdadministration) är numera inte mycket värt 

och nya tjänster ska det inte bli även om arbetet utökas…”(Kommunaltjänstemannen Nr 15, 

1985). I artikeln från 1990 intervjuas läkarsekreterare Eva Bergman. Bergman är facklig 

förtroendeman och arbetar heltid med fackliga frågor som avdelningsordförande. På fråga om 

hennes hjärta finns hos läkarsekreterarna svarar Bergman ”Vi säger i yrkesdelegationen att vi 

måste göra läkarsekreterarna tydliga och synliga. Idag är yrket mycket anonymt och få vet 

vilken arbetsbelastning de har.” (Kommunaltjänstemannen Nr 1, 1990). På fråga om hur det 

kommer sig att läkarsekreterare har sådan hög arbetsbelastning svarar Bergman att 

yrkesgruppen fått ta på sig mer och mer på grund utav rekryteringssvårigheter. En annan 

förklaring är enligt Bergman den lojalitet som finns hos yrkesgruppen gentemot läkare och 

patienter.  

I artikeln Läkarsekreterare: Vi vill ha en bättre utbildning som svarar mot yrkeskraven 

(Kommunaltjänstemannen Nr 6, 1970) får vi träffa förste läkarsekreterare Elsa Klingberg, 

verksam på barnkliniken på centrallasarettet i Eskilstuna. Klingberg har arbetat som 

läkarsekreterare i 20 år och berättar om den utveckling som skett under denna tid. Lasarettet 

har under denna tid expanderats och med det sjukhusets administration. Klinberg berättar att 

numera är de tre läkarsekreterare som arbetat på barnkliniken, tidigare var hon under lång tid 

ensam. I samband med lasarettets expansion byggdes en barnstuga för de anställdas barn. 

Men, berättar Klingberg, det är i första hand sjuksköterskornas barn som får plats där.  

1980 strejkar, som tidigare nämnts, läkarsekreterare i förhoppning att få högra löner och 

snabbare befordringsgång. Strejken är en punktstrejk där 34 läkarsekreterare anställda vid 

sjukhus i Stockholm tas ut i strejk. I samband med det intervjuas en del av de strejkande 

läkarsekreterarna och deras kollegor i artikeln Det känns konstigt och osäkert 

(Kommunaltjänstemannen Nr 9, 1980). Lena Stridmar och Ulla Mildton berättar om 

ensamheten de upplever som strejkande och menar att det varit lättare om fler från samma 

arbetsplats tagits ut i strejk. De läkarsekreterare som är uttagna i strejk är alla sekreterare till 

chefläkare eller klinikchefer då medicinsk dokumentation är undantagen strejken. I artikeln 

står det skrivet att strejken är mycket impopulär bland läkare. Läkarsekreterarna i artikeln 

berättar att läkarna inte gillar att bli störda i sina rutiner.  
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6. Diskussion och analys 

Syftet med denna uppsats och frågeställningarna den ämnar besvara är som tidigare nämnts: 

Genom att kvalitativt granska artiklar som berör läkarsekreterare hämtade ur SKTF/Visions 

medlemstidning hoppas jag kunna bidra med mer kunskap om yrkesgruppen och 

yrkesgruppens relation till det egna fackförbundet. Syftet med denna uppsats är således att 

granska hur läkarsekreterare har beskrivits av det egna fackförbundet och studera kopplingen 

mellan yrkesrollen och en facklig kamp för bättre villkor, samt söka förstå ett historiskt 

skeende med hjälp av genusvetenskaplig teori. Genom att applicera ett arbetsorganisatoriskt 

genusperspektiv hoppas jag dessutom kunna utöka förståelsen inte bara för denna yrkesgrupp, 

utan även för andra kvinnodominerade yrkesgrupper.  

 Hur har yrkesgruppen beskrivits under mer än ett halvt sekel? Hur mycket vikt har i 

det empiriska materialet lagts vid att det är ett kvinnodominerat yrke med kvinnligt 

kodade uppgifter? 

 Vilka ämnen är förekommande och följer förekommandet av ämnen något tidmässigt 

mönster som kan sättas i samband med fackliga resultat? 

Vad gäller hur yrkesgruppen under undersökningsperioden beskrivits framträder vad som 

påminner om en dubbel identitet. Gruppen beskrivs dels som underskattad, osynlig och 

maktlös. Å andra sidan som en duktig, kompetent yrkesgrupp som utför specialistuppgifter, 

som inte vem som helst kan göra. Såväl fackförbund som de representanter ur yrkesgruppen 

som låtit sig höras genom intervjuer och insändare, poängterar den kompetens som krävs för 

att utföra det ack så viktiga arbetet. Samtidigt beskriver yrkesgruppen sig själv i årtionde och 

årtionde in som osedda. De ser sig själva som kunskapsbärare, men får inte gehör för detta av 

sin omgivning. Detta leder till frustration som riktas både utåt mot arbetsgivare och 

fackförbund och inåt mot sig själva och den egna gruppen, som upplevs som tigande och 

passiv.  

Yrkesgruppen läkarsekreterare har som tidigare nämnts alltid varit extremt kvinnodominerad. 

Detta framkommer också tydligt i de för uppsatsen studerade texterna. I majoriteten av 

texterna nämns att det handlar om ett kvinnoyrke, alternativt beskrivs de färdigheter som 

yrket kräver. I de för uppsatsen aktuella texterna läggs stor vikt vid att yrket är ett kvinnoyrke. 

Yrkesgruppens kvinnliga sammansättning används av såväl fackförbundet som de 

representanter från yrkesgruppen som kommer till tals som en förklaring till yrkets låga löner 
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och underskattning. Yrkesrollens kvinnliga kodning tycks således ha försvårat den fackliga 

kampen. Fackförbundet vittnar om att de har svårt att vinna gehör för att yrkesgruppens löner 

bör höjas. Representanter från yrkesgruppen vittnar i sin tur om att de inte upplever att de får 

gehör och uppskattning för det de gör från vare sig arbetsgivare eller fackförbundet. Samtidigt 

finns som ovan nämns en frustration över sig själv och den egna gruppen, där man menar att 

det är den kvinnliga passiviteten och tigandet som bidragit till situationen.  Här kan såväl 

Hartmanns (1976) som Hirdmans (1998) teorier appliceras. Enligt Hartmann (1976) är 

uppdelningen av arbete utifrån kön universal. Uppdelningen är idag (och har så varit under 

hela undersökningsperioden) hierarkisk där mäns arbete värderas högre än kvinnors. Hirdman 

(1998) skriver om genussystem, vilket förklaras som en ordningsstruktur av kön. Även 

Hirdman betonar betydelsen av hierarki, som hon ser som en av genussystemets två bärande 

bjälkar. Hierarki betyder i detta sammanhang att det är mannen som ses som norm. Dikotomi, 

den andra bärande bjälken i Hirdmans (1998) genussystem, står för isärhållandets logik. Det 

som är manligt och kvinnligt får inte blandas. Genom att hålla isär det som ses som manligt 

från det som anses vara kvinnligt befästs mäns hierarkiska position. Vad som anses vara 

manligt kontra kvinnligt dikteras enligt Hirdman (1998) i genuskontrakten. Kontrakten bör 

betraktas som ett samhälles ömsesidiga föreställningar över vad manligt och kvinnligt är. 

Genussystemet praktiserar således genom att genuskontrakten följs. Ett applicerande av 

Hirdmans teori på yrkesgruppen läkarsekreterare skulle följaktligen kunna se ut som följer:  

Yrkesgruppen består från sin födsel av kvinnor, arbetsuppgifterna består då och i decennier 

framöver av att avlasta män, vilket enligt genuskontrakten får ses som en kvinnlig uppgift. 

Redan från början är yrket således kvinnligt kodat, vilket enligt dikotomins logik innebär att 

män kommer att undvika yrket. Mäns undvikande av yrket innebär att yrkesgruppen (nästan) 

endast består av kvinnor, vilket befäster yrket som kvinnligt kodat enligt genuskontrakten. 

Adjektiv som i artiklarna används för att beskriva önskade karaktärsdrag hos yrkesgruppen är 

smidighet, diplomati och ordning, alla förknippade med kvinnliga egenskaper. Desto starkare 

den kvinnliga kodningen blir, desto mer förstärks dikotomin då manligt och kvinnligt inte bör 

blandas. Dikotomin förstärker i sin tur hierarkin, mannen är norm och kvinnan och det som är 

kvinnligt har en underordnad position. På grund av att yrkesgruppen består av kvinnor som 

länge utför kvinnligt kodade arbetsuppgifter blir arbetet således lågstatus, då det som är 

kvinnligt värderas lågt. När arbetsuppgifterna under slutet av 1900-talet och början på 2000-

talet sedan breddas och förändras, samt i viss mån frångår det traditionellt kvinnliga, är yrket i 

enlighet med genuskontrakten så befäst som kvinnligt att varken titelbyte eller adekvata, 
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standardiserade utbildningar kan förändra detta. År 2013 (SCB, 2014) bestod yrkesgruppen 

endast av tre procent män, vilket vi kan tolka utifrån Hirdmans (1998) teori om dikotomi. 

Yrket är än så länge ett kvinnoyrke och som sådant placeras det enligt genussystemets 

hierarki i en underordnad position.  

Empirin har som nämnts i uppsatsens metodkapitel, delats in i de ämnen som varit vanligt 

förekommande i texterna. Kategorin Kvinnor och kvinnligt kodat har redan behandlats ovan.  

Behovet av specialisering i form av utbildning 

Redan från 1965 önskar läkarsekreterarna själva en längre, bättre och standardiserad 

utbildning som bättre motsvarar arbetsuppgifterna. Under 1970-talet fortsätter debatten om 

utbildning, efter initiativ från läkarsekreterare skall en kommitté tillsättas för att se över 

frågan om en läkarsekreterarutbildning som bättre motsvarar kraven på yrkesgruppen. 1985 är 

utbildningen fortfarande ettårig och kräver ej gymnasiekompetens. Under början på 1990-talet 

studeras utbildningsfrågan i ett projekt- jobbet måste enligt fackförbundet göras till något att 

vara stolt över. År 2000 har Region Skåne genomfört ett projekt som kartlagt behovet av 

administrativ kompetens, vilket kan komma att leda till en tvåårig utbildning. Utbildningen är 

nu 30 veckor, men kräver gymnasiekompetens. År 2005 berättar Ellinor Baijer att hon efter 

Örebro universitets tvååriga utbildning nu är medicinsk sekreterare, men det finns inga sådana 

tjänster att söka, varför hon är anställd som läkarsekreterare. När läkarsekreterare på 

Sahlgrenska år 2010 får nya arbetsuppgifter innebär det att de med äldre utbildning måste 

vidareutbildas. Som framgår finns utbildningsfrågan med över hela undersökningsperioden. 

Det är dock först under 2000-talet som en postgymnasial utbildning på mer än ett år börjar 

diskuteras och när de personer som genomgått en sådan söker arbete, finns inget arbete som 

motsvarar utbildningens nivå. Det tar alltså decennier innan utbildningsfrågan når verklig 

framgång. Frågan är varför det har tagit så lång tid. Genom att skapa en tydlig och 

professionell utbildning och därmed en tydlig plats i organisationen så skulle man ha bidragit 

med att synliggöra arbetskraven och underlättat för yrkesgruppen i att ta plats och att bli 

subjekt (de Beauvoir, 1949). Därmed hade man också förändrat maktstrukturen i 

organisationen. Det kommitté- och projektarbete som omnämns i tre av artiklarna, men som 

inte förefaller ha drivit frågan framåt i någon större utsträckning(med möjligt undantag av 

frågan som väcks i artikeln Skåne satsar på läkarsekreterare, SKTF-tidningen, 2000), 

påminner också om det Siegfelt skriver i Fackligt jämställdhets- och mångfaldsarbete externt 
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och internt (2007). Jämställdhetsfrågor inom fackförbund ses enligt Siegfelt ibland som 

”mjuka frågor” som ofta hamnar i projekt utan kontinuitet.  

Fackliga frågor och låga löner 

Under hela tidsperioden präglas intervjuer och insändare av en stor frustration. Företrädarna 

för yrkesgruppen upplever sig som mycket underbetalda, samtidigt som de lyfter fram sin 

kompetens och sin erfarenhet. De undrar vid flera tillfällen varför inget händer i lönefrågan 

och varför deras fackförening gör så lite. De känner sig svikna av fackföreningen och undrar 

ifall fackföreningen inte anser att deras arbete är värdefullt.  

Även fackförbundets åsikter om lönefrågan återfinns i materialet och genom hela 

undersökningens tidsperiod, om än inte lika ofta. 1965 menar SKTF att läkarsekreterares 

löner är låga och tycker att det här finns utrymme för fortsatt fackligt arbete. 1995 intervjuas 

förbundsordförande Sture Nordh angående läkarsekreterares krav på högre löner. Nordh lovar 

att göra allt han förmår, men är rädd för att förbundets kvinnliga medlemmar inte kommer att 

tycka att det är nog. 2015 diskuteras ånyo lönefrågan, denna gång av Kjell Svahn, Visions 

avtalsombudsman, som menar att löneutvecklingen är låg. Situationen skall förbättras genom 

att de ska resonera med arbetsgivare och tala om för dem att erfarenhet och ökad skicklighet 

måste löna sig.  

År 1980 genomför SKTF en punktstrejk där 34 läkarsekreterare tas ut. När representanter för 

de strejkande intervjuas uttrycker de sin oro och känslan av ensamhet. De är rädda för 

konsekvenserna och rädda för att chefer och arbetskamrater skall vara sura. Strejken är 

impopulär hos läkarna som enligt uppgift från läkarsekreterarna inte uppskattar att bli störda i 

sina rutiner.  

Enligt Hartmann (1976) är kvinnoyrkens låga löner ett resultat av de två förtryckarsystemen 

kapitalismen och patriarkatet. Genom att hålla kvinnans lön låg förstärks hennes behov av en 

man, då hon har svårt att försörja sig själv. Maj-Britt Stärling, intervjuad i artikeln Det känns 

konstigt och osäkert(Kommunaltjänstemannen Nr 9, 1980), har trots sina åtta år i tjänst enligt 

egen uppgift svårt att försörja sin familj. Alvesson och Due Billing (2009, s. 65) menar i sin 

kritik mot tvåsystemteorin att patriarkatet i form av manliga fackförbund historiskt sett har 

spelat en betydande roll i att hålla kvinnor utestängda från välbetalt arbete, men att kvinnor 

idag har helt andra förutsättningar. Kritiken får ses som välgrundad sådan, kvinnor återfinns 

idag på alla positioner i samhället, även om de fortfarande är underrepresenterade på högre 
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positioner. Ändå väcks en undran över hur motiverade, eller hur väl införstådda fackförbund, i 

detta fall SKTF/Vision, har varit i löneutvecklingsfrågor gällande kvinnoyrken. Det står 

tydligt att läsa att de representanter för yrkesgruppen som i undersökningsmaterialet fått 

komma till tals, upplever att de inte har fackförbundets stöd och att löneutvecklingen går 

alldeles för långsamt. Nordh, förbundsordförande, menar på att SKTF inte förmår denna 

förändring ensam, politikerna måste också prioritera kvinnolönerna, vilket får anses vara 

rimligt. Den forskning avseende fackförbund och jämställdhet som tidigare presenteras gör 

ändå gällande att fackförbund än idag har en diskrepans mellan teori och praktik. 

Jämställdhetsfrågor prioriteras, trots satsningar på just denna fråga, fortfarande inte i den 

utsträckning som skulle vara önskvärt. Med detta i åtanke får man ställa sig frågande till att 

SKTF/Vision, i alla fall historiskt sett har drivit frågan om yrkesgruppens lön på ett 

exemplariskt vis. Yrkesgruppen har bevisligen än idag svårt att få betalt för erfarenhet. För att 

återkoppla till Befrielsen är nära, sången som signaturen ”Vi är många” 

(Kommunaltjänstemannen Nr 6, 1976) åberopar för att mana kollegorna till förändring, så 

verkar tiden ännu inte vara mogen.  

Vad gäller punkstrejken 1980 och hur den upplevdes av de strejkande så skulle jag vilja påstå 

att vi här tydligt ser de genuskontrakt Hirdman (1998) skriver om. Kvinnan, i detta fall 

läkarsekreteraren, betraktas och beskrivs i vårt moderna västerländska samhälle som 

anpassningsbar, smidig, självförsakande och social. När så kvinnan går i strejk i syfte att höja 

sitt eget värde såsom de Beauvoir (1949) förespråkade, måste hon bryta genuskontraktet. De 

strejkande läkarsekreterare som intervjuas vittnar om osäkerhet, ensamhet och rädsla inför att 

andra skall bli arga på dem. De är längst ner i genussystemets hierarki och också längst ner 

inom den medicinska hierarkin, genom att strejka bryter de således mot två förtryckarsystem 

och det skapar obehag.  

Osynliggörande, isolering och lojalitet 

Under den första delen av undersökningens tidsrymd var yrket ett tämligen anonymt yrke. 

Flertalet av de tidiga artiklarna söker förklara vad en läkarsekreterare faktiskt gör. 

Osynligheten och anonymiteten pågår ända fram till 1990-talet. I artikeln från 1990 talar 

fackförbundets yrkesdelegation om att yrket måste göras tydligare och synligare. Det är också 

under 1990-talet som yrkesgruppen enligt Engelbertsson och Westin (2005) får komma ut i 

verksamheten och med i arbetsteamet och de blir gissningsvis mer synliga då.  
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Vad gäller lojalitet, så anges det som skäl till att läkarsekreterare godtar undermåliga 

arbetsförhållanden och låga löner – lojaliteten till läkare och patienter gör att de ändå stannar 

kvar. Läkarsekreterares solidaritet gentemot läkare, verkar inte av vad som framgår från 

undersökningens empiri, vara lika självklart återgäldad. När läkarsekreterarna strejkar 1980 så 

framgår det av artikeln att strejken är mycket impopulär hos läkarna. Vi kan här, anser jag, 

tydligt se Hartmanns (1976) teorier om att männens kontroll över kvinnan är en kontroll över 

hennes arbetskraft i praktiken.  

Solidariteten gentemot läkarsekreterare vad gäller andra yrkesgrupper, verkar inte heller helt 

självklar. I artikeln från 1970 framgår det till exempel att lasarettets nybyggda barnstuga i 

första hand skulle nyttjas av sjuksköterskors barn.   

Läkarsekreterare, står som den kvinnliga grupp de utgör, längst ner i genussystemets hierarki. 

De befinner sig också, som tidigare nämnt långt ner i den medicinska, kunskapsauktoritära 

hälso- och sjukvårdshierarkin. Av uppsatsens empiri att döma, verkar yrkesgruppen inte heller 

varit innesluten i de kvinnliga subkulturer som Lindgren (1992, 2001) menar existerar inom 

svensk hälso- och sjukvård. Möjligen beror det på att läkarsekreteraren under sina första 

decennier i tjänst hade en personkoppling till den (manliga) läkaren, vilket diskvalificerade 

henne från att delta i den kvinnliga gemenskapen som existerar bland ”systrar” och ”flickor”.  

Tvärtom verkar yrkesgruppen länge ha varit ganska ensamma, isolerade och anonymiserade i 

sitt arbetsliv. Här skulle man kunna tänka sig att yrkesgruppens fackförbund borde varit de 

som stått för lojalitet och solidaritet, men av empirin att döma så har inte detta varit fallet.  

6.1 Slutsatser 

Efter genomförd undersökningen skulle jag vilja påstå att det faktum att yrkesgruppen är 

kvinnodominerad spelat en betydande roll för hur den uppfattats av både omgivningen samt 

läkarsekreterarna själva. Alla inblandade aktörer är ense om att läkarsekreterare är en 

kompetent yrkesgrupp som utför specialistuppgifter. Ändå är det svårt för fackförbundet att få 

gehör från arbetsgivare såväl som politiker i lönelyftsfrågan. Yrkesgruppen upplever i sin tur 

att de har svårt att vinna gehör hos både arbetsgivare och fackförbund i utvecklingsfrågor. 

Trots att det inte från något håll i empirin argumenteras emot i frågan om yrkesgruppens 

skicklighet, verkar det som att de år efter år förväntas utföra detta specialistarbete för vad de 

själva anser vara orimligt låga löner.  
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I två av de kategorier som uppsatsen berör kan man ändå se att det med tiden sker 

förändringar och förbättringar. Behovet av specialisering i form av utbildningar, som 

läkarsekreterare så länge efterfrågat, sker faktiskt under 2000-talet. Tvååriga KY-utbildningar 

för läkarsekreterare börjar diskuteras och en tvåårig universitetsutbildning startas upp. Även 

frågan om isoleringen och anonymiseringen som präglade yrkets första decennier och som 

märks i de tidiga texterna, verkar med tiden ha förbättrats. Engelbertsson och Westin (2005) 

menar på att under 1990- talet blir läkarsekreteraren upptagen i arbetsteamet, vilket som 

tidigare nämns, gissningsvis leder till att hennes synlighet ökar. Den kronologiskt sista 

artikeln som talar om yrkesgruppens osynlighet och anonymitet är just från 1990, vilket man 

kan tolka som att det efter detta skedde en förbättring.  

Uppsatsens empiri är så pass litet i sitt omfång att man med svårighet kan dra några definitiva 

och generella slutsatser vad gäller yrkesgruppens, eller andra kvinnliga yrkesgruppers relation 

med det egna fackförbundet. Det som mer allmänt framkommer om yrkesgruppen och dess 

utveckling över tid, är dock i linje med vad tidigare forskning visat på (Se bland andra 

Engelbertsson och Westin, 2005). Således bör uppsatsens resultat ge ökat stöd och tyngd till 

redan existerande forskning.  

Förslag till fortsatt forskning 

 I syfte att söka få större förståelse för yrkesgruppens utveckling och fackliga kamp 

torde det vara så väl möjligt som intressant att applicera ett konflikt- konsensus- 

interaktionsperspektiv på den historiska relationen mellan fackförbund och 

läkarsekreterare. Perspektivet har traditionellt använts för att fastställa förhållandet 

mellan centralmakt och lokalsamhälle (Se bland andra Eva Österberg, 1987 och Nils 

Erik Villstrand, 1992) i syfte att utröna ifall relationen präglats av konflikt, konsensus 

eller interaktion. Genom detta är det möjligt att i större utsträckning förstå ifall 

lokalsamhället (eller läkarsekreterarna) bör betraktas som politiska subjekt eller 

objekt.  

 På grund av uppsatsens magra empiriska omfång är det svårt att säga något om 

representativiteten i de uttalande från läkarsekreterare som förekommer i texterna.  I 

syfte att öka förståelsen inför yrkesgruppens syn på relationen med det egna 

fackförbundet vore det därför intressant att i högre och större utsträckning undersöka 

detta. Exempelvis genom enkätundersökning, med kompletterande intervjuer.  
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 Då mycket av uppsatsens fokus i såväl empiri som diskussion legat på det faktum att 

läkarsekreterare är ett kvinnligt yrke, samt hur detta kan ha påverkat den fackliga 

kampen, skulle det vara av intresse att göra en jämförelse med ett typiskt manligt yrke. 

Hur ser relationen mellan manliga yrkesgrupper och deras fackförbund ut? Läggs lika 

mycket fokus på att det är just en manlig yrkesgrupp?  
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