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Kvinner som skylder på andre | Anki
Gerhardsen
Denne kommentaren handler om jenta girls-kulturen, holdninger og hva
kvinner pusher på andre kvinner. Alt basert på forskning og studier
presentert i norske medier de syv siste årene.
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I Norge diskuterer vi gutta boys-kulturen, holdninger og selvsikre menn som pusher 50 som pusher andre menn som pusher 50. Men det er sjelden
kvinners manglende interesse for å gå inn i lederjobber blir et diskusjonstema. Bildet er viser en demonstrasjon i forbindelse med #MeToo March i Los
Angeles søndag 12. november.

Anki Gerhardsen
Teaterkritiker og frilansjournalist
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Først: Det er viktig med kjønnsbalanse og mangfold. Homogene miljøer er
alltid svakere, mindre representative, mindre interessante og mindre
orientert om det samfunnet de opererer i.
Så: Hva er grunnen til at det allikevel er så få kvinner på toppene i
næringslivet, på toppene i medieverden, i debattene og i samfunnssamtalen?

Svar: Det er sammensatt, men kan det være at dette også handler om lite
stimuli fra jentegjengen rundt?
I lang tid har diskusjonen handlet om gutta boys-kulturen, holdninger og
selvsikre menn som pusher 50 som pusher andre menn som pusher 50.
Hanne Skartveit i VG kritiserer med rette alle som har makt og mulighet til å
gjøre noe med skjevheten, men med ett markant unntak: Hun retter ingen
kritiserende pekefinger mot kvinnene selv.

Har du fått med deg disse sakene om #metookampanjen?

Fire mistet jobben i TV 2 etter
seksuell trakassering

Medieprofil med kraftig oppgjør:
«Vi vet hvem du er, du som stakk
hendene ned i buksa på en kvinnelig
kollega»

«Han befalte meg å holde i
kjønnsorganet hans mens han
tisset». Nær 600 svenske
skuespillere: Vi har fått nok av
seksuell vold.

Er #metoo et endelig farvel til
Hollywoods mannsgriser?

Unnviker nyheter, foretrekker kos
Resten av denne kommentaren skal handle om jenta girls-kulturen,
holdninger og hva kvinner pusher på andre kvinner. Alt basert på forskning
og studier presentert i norske medier de syv siste årene.
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For vi blir alle til i et miljø og en kultur, og jenta girls-kulturen er
en kultur som skyr konkurranse, men dyrker det myke, varme og
nære.
Det er en kultur der bare 29 prosent kunne tenke seg en lederjobb, mens 60
prosent ville foretrukket å være hjemme med barn, også større barn, hvis de
bare ble forsørget av en mann. Dette er en kultur der nyhetsunnvikerne trives
godt. Ikke gidder de lese aviser like flittig som gutta, ikke kan de så mye om
nyhetsbildet, og det kunne være fristende å legge til: Og ikke vil de la seg
intervjue.
Kvinnelige kilder er et daglig tema i landets medieredaksjoner.
Ikke fordi journalistene ikke spør dem, men fordi damene sier nei,
nei, nei.
Og det er kanskje ikke så rart, for NTNU har funnet ut at de er mye mindre
interessert i politikk enn gutta, og de synes visst heller ikke det er flaut at de
ikke vet hva handlingsregelen er. Bare 20 prosent av kvinnene kunne svare på
dette, mot 60 prosent av mennene. Kvinner taster i vei i Facebookdiskusjoner om mye og mangt, men ifølge SINTEF, stilner et overveldende
flertall hvis diskusjonene handler om politikk.

FAKTA: MEDIEREVISJONEN



Medierevisjonen er en fast spalte for mediekritikk. Gerhardsen har jobbet med journalistikk siden
midt på 90-tallet, både for lokal og nasjonal presse, og nylig som lektor ved Nord universitet.
Gerhardsen er prosjektleder i Barents Press og driver en kunnskapssatsing for norske og russiske
journalister

Trygghetssøkende
Toppene i det private næringslivet får kjeft for ikke å hente flere kvinner inn i
toppsjiktet, og det bør de også få. Men hvor mange kvinner er det egentlig å
velge mellom? De fyller bare 30 prosent av jobbene i privat sektor, og tall fra
SSB viser at kun 17 prosent starter aksjeselskap. Da er det kanskje ikke så rart
at det er vanskelig å skape kjønnsbalanse.
For jenta-girls vil heller jobbe i den store, trygge, offentlige
sektoren.
De liker ikke risiko, hverken økonomisk eller i det åpne ordskiftet, og ingen
sier til dem at de må ta seg på tak. I avisene står det tvert imot at det er
mennene som skal lete etter dem og løfte dem frem. Kvinner kan visst bare
sitte passive og vente. Det finnes sikkert andre studier som kanskje nyanserer
fortellingen en smule, men hvis vi skal få flere kvinner opp og frem i så vel
samfunnet som samfunnssamtalen, er det kanskje uansett på tide å
konfrontere nitriste holdninger blant kvinner selv.

Medierevisjonen er fast spalte for mediekritikk i
Aftenposten
Spaltister er Mina Ghabel Lunde, Jan Arild Snoen og Anki Gerhardsen.

Lokalpressen svikter sitt
samfunnsoppdrag

Jeg trodde ytringsrommet i Norge
var trangt. Det var før jeg møtte
den svenske korrekthetspisken.

Hvorfor støtter ikke Morgenbladet
Klassekampens intensjoner?

Hvis «no platforming» var egnet til
å temme, skulle
Sverigedemokraterna ha vært en
tørr liten sviske i dag

Thorkildsen ba rektor om hjelp til
å omgå offentlighetsloven

NRK og den utypiske
meningsmålingen

Se flere artikler
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8 kommentarer

POPULÆRE

Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær vennlig og bruk fullt navn. Les mer her. Innlegg blir løpende moderert.

Si din mening, Torgeir Oma!

PUBLISER KOMMENTAR

Finn Ellingsen
for 1 år siden

Trygghetssøken ligger også i andre dyrearter av hunkjønnet. Det er vel naturen som har skapt
menn og kvinner ulike på det oområde og det er nok ofte vanskelig å gå mot naturen. Men ved
ikke å gjøre karriere og arbeide som marsvin i en tredemølle kan de gjøre verdifulle arbeider
hjemme. Immidlertid er det svært vanskelig å leve av 1,5 lønn for en familie i Norge. Så selv ved
å montere flere speil i de øverste etasjer vil det være vanskelig på kort sikt å vinne flere kvinner
for lederstillinger innen det offentlige eller i næringslivet (hvor forøvrig stillingssikkerheten er
svakere)
Svar

9 Anbefaler

Tora Lind Berg
for 1 år siden

Definisjonen av hvordan verden ser ut gjennom mannebriller? Har vært der selv, med
mannebrillene på! Hvis alt du har er en hammer... og hammer er jo det en får utdelt, verden er
tross alt bygd av tømrere. Metafor til side: Grunnen til at kvinner ikke vil stille som kilder er at de
ikke føler seg kompetente nok. Så de sier nei og leser som fan (funker av og til å dra
feministkortet på dem). De liker ikke risiko, men så blir noen av dem likevel rekruttert til en
lederjobb av folk med øyne i hodet, og så leverer de bedre resultater enn menn på bunnlinja
fordi nettopp de to første tingene... De stiller forberedt og tar veloverveide beslutninger. Ifølge
forskning! Money talks, ifølge tømrere. Soft power ftw.
Svar

6 Anbefaler

Ole H.Johansen
svarte Tora Lind Berg for 1 år siden

Dette stemmer nok ikke.
Vil her henvise til lenken i den første kommentaren min.
Der finner du også forskning som påviser at flere kvinner i styrene ikke hjelper på
lønnsomheten.
Svar

8 Anbefaler

SE 5 FLERE KOMMENTARER



LES OGSÅ

«Hvorfor er de så sinte»,
undret misjonær og
eventyrer før han ble
drept med pil og bue av
urfolk

– Carlsen virker helt tom
for krefter

Remis etter dramatisk
parti

Gjør helomvending, gir
innsyn i
stortingsgruppens
pengebruk

TIL FORSIDEN

Ungarn vil ikke ha
asylsøkere. Men han fikk
asyl i ekspressfart.

Venstre brukte over
44.000 kroner på å feire
Ola Elvestuens jubileum.
Skattebetalerne fikk
halve regningen.
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