
Om konsten att navigera rätt
bland minorna i den akademiska
världen berättade professor 
Harriet Wallberg-Henriksson för
deltagarna på Sveriges kvinnliga
läkares förenings (KLF) kun-
skapsseminarium »Kön och kom-
petens« i förra veckan.

Som huvudsekreterare i äm-
nesrådet för medicin i Veten-
skapsrådet har hon själv gått på
en och annan mina.

❙ ❙ Att bli förrådd, bli gisslan, offer, osyn-
liggjord, utmanövrerad eller uthängd i
medier ser hon som typiska minor. Själv
blev hon gisslan när hon valdes in i en ar-
betsgrupp som skulle ta fram ett viktigt
dokument på Vetenskapsrådet – utan att
sedan kallas till ett enda möte. Man kör-
de racet ändå, som hon själv säger. För-
rådd blev hon den gången hon skulle
presentera en på förhand överenskom-
men uppgift på ett av rådets möten och
överrumplades mitt under mötet av att
någon annan hade tagit över bakom hen-
nes rygg.

– Det var rätt fult gjort, och jag är inte
säker på att man hade gjort så här om jag
hade varit man. Samtidigt anser jag att
det som jag har råkat ut för inte i första
hand beror på att jag är kvinna utan på att
man spelar det här spelet. Sedan är det

min bestämda uppfattning att vi kvinnor
oftare än männen frågar oss om det är
värt besväret att stanna kvar.

Själv stannar hon kvar så länge det är
roligt, och det är det fortfarande. Minor-
na har hon lärt sig segla förbi.

– Fast blir man gisslan tycker jag de-
finitivt man ska sätta ner fötterna och ta
konfrontationen.

Hon varnade också för att bli utma-
növrerad när man ingår i till exempel en
delegation som gör uppvaktning hos po-
litiker. Även om delegaterna har gjort
upp om den inbördes talarordningen i
förväg händer det att någon under pågå-
ende uppvaktning rycker åt sig initiati-
vet och sedan inte släpper det.

Integritet, strategi och intuition
I dag navigerar hon själv med hjälp av
integritet, strategi och intuition. Inte-
griteten innebär att hon håller distans,
inte tar åt sig personligen och följer for-
malia. Strategi betyder att hon tror på 
teamwork och har ett mål framför sig.
Intuition är att förutse och eliminera ris-
kerna.

– Använd gärna männen som boll-
plank, uppmanade hon sina medsystrar.

Nu var inte exploderande minor hu-
vudproblemet för seminariets kvinnliga
läkare utan snarare de subtila utestäng-
ningsmetoder med vilka man hindrar
dem från att odla sin yrkeskompetens.
Tiden räcker inte till för tankeutbyte
med kolleger, för handledning av yngre
kollger, för patienterna. Vidareutbild-
ning och kompetensutveckling stryks ur
vårdbudgetar. Forskningsmedel förde-
las ojämnt mellan könen.

Efterlyste öronmärkta pengar
– Hela vårdorganisationen, ända upp-
ifrån politikerna, måste vara genomsy-
rad av tanken på hur viktig kompetens-
utvecklingen är, sade avgående KLF-
ordföranden Inger Mossberg och efter-
lyste öronmärkta pengar i budgetarna.

– Samhällets kunskapskompetens ur-
holkas om man inte värnar om medarbe-
tarnas vidareutbildning, det må sedan
gälla vård- eller telefonibranschen, var-
nade Birgitta Södergren, forskare vid
Handelshögskolan i Stockholm. 

Charlotte Egidius, pedagog och kom-
petensutvecklare av bl a läkare, hade lå-
tit filma ST-läkaren Catharina Borna un-

der hennes arbete på akutsjukhuset i
Lund. Egidius fryste med jämna mellan-
rum filmen och kommenterade inför
konferensdeltagarna hur den unga läka-
ren visar sin kommunikativa kompetens.

– Välbekanta situationer för oss läka-
re men ändå väldigt intressanta tack vare
pedagogens analys, sade en av konfe-
rensdeltagarna.

– Här ser man hur vi i vårt arbete hela
tiden snabbt måste fatta en mångfald be-
slut på komplexa grunder.

För att kvinnliga läkare ska få samma
möjligheter som manliga kolleger krävs
ett samhälle som är starkt påverkat av
jämlikhetstänkande, och Gertrud
Åström, VD för bokförlaget Ordfront
och med lång erfarenhet av jämställd-
hetsarbete i offentlig sektor, har inte gett
upp hoppet:

– Från 1970 när jämställdhetspoliti-
ken på allvar började genomföras i Sve-
rige i och med enkammarriksdagens av-
skaffande och fram till 1990-talet har det
hänt en hel del. Det är bara en 20-årspe-
riod, och man kan ju jämföra med att det
tog 100 år att fullt ut förverkliga 1842
års beslut om folkskola för alla barn oav-
sett vilket hörn av glesbygden de bor i.

Iréne Olsson
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Harriet Wallberg-Henriksson en av talarna på KLF-seminarium

»Välj konfrontation ibland
och använd män som bollplank«

Till årets KLF-are 2003 utsåg föreningen
Harriet Otterloo, geriatriker i Göteborg
och en av initiativtagarna till KLF-
föreningen i denna stad. Hon är
fredsaktivist med internationella
kontakter och aktiv i den årliga
feministiska filmfestivalen. »För ett
feministiskt livsverk präglat av glädje,
mod och engagemang för kvinnors
villkor«, lyder KLFs motivering.

Till ny ordförande för Sveriges kvinnliga
läkares förening, KLF, utsågs vid årsmötet
Ingela Heimann, verksamhetschef vid
psykiatriska kliniken, Sjukhuset i Kungälv.
Hon efterträder Inger Mossberg och
valdes för en tvåårsperiod. »Jag kommer
att fortsätta Inger Mossbergs arbete med
jämställdhetsrapporten och med frågor
som rör lön, makt och befogenhet. Där är
vi inte framme vid målet än«, säger
Ingela Heimann.
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