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Essay af Ditte Olsen

Med syndefaldet begyndte kampen mellem kønnene, og især i 
det 20. århundrede er der blevet rokket ved positionerne. 

Jeg læste faldt fornylig over en artikel med titlen: ”Mænd er intui-
tive, kvinder er barske”. Den beskrev hvordan et konsulentfirma 
siden 1988 har testet 3000 danske erhvervsledere. Resultaterne 
var tilsyneladende meget overraskende: Mange mandlige ledere 
er mere intuitive end kvinder, mens kvindelige ledere er mere 
resultatorienterede end mænd. Artiklens overskrift og indledning 
signalerer noget i retning af en revolution: Mænd og kvinder har 
helt modsatte egenskaber i forhold til hvad man tidligere har troet. 
Men det var et falsk signal. Pointen i artiklen var en helt anden, 
men i høj grad positivt grænseoverskridende set fra kvindens lejr.

Jeg kunne næsten ikke lade være med at råbe HURRA da det vig-
tigste resultat af undersøgelsen blev klart for mig: Mænd og kvin-
der bør ikke testes og bedømmes ud fra samme normer! Jeg fat-
tede min blyant og stregede et par linjer under: ”At sammenligne 
mænd og kvinder ud fra samme ledernormer er det samme som at 
begynde at vurdere katte efter de normer der gælder på en hunde-
udstilling”. Det er virkelig et stort skridt på vej mod en fredsaftale 
mellem kønnene!

Selv er jeg vokset op under krudtrøgen fra rødstrømpebevægel-
sen, og på det tidspunkt hvor jeg skulle finde min kønsidentitet, 
stod der ”UNISEX” på alle bannere. Mænd har nok noget mel-
lem benene som kvinder ikke har, men ellers er der ingen forskel, 
hævdede man. Jeg syntes dog at jeg erfarede at hvad mænd havde 
mellem benene, havde de sådan set også mellem ørerne. Lysten 
og evnen til at forføre, erobre og opdage nye jagtmarker mødte 
jeg oftere hos mænd, end hos kvinder. Lysten til at præstere no-
get særligt, til at konkurrere og - ikke mindst - vinde oplevede jeg 
også mere udtalt hos mænd. 

Som ugifte hyggede min veninde og jeg os ofte med at spille 
Scrable. Det var aftener med udveksling af erfaringer, følelser og 
glæden ved at kombinere sjove ord. Da der kom mænd ind i vores 
liv, inviede vi dem begejstret i dette dejlige brætspil. Men det blev 
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snart lagt på hylden. Det blev for langtrukkent. Mændene sad læn-
ge tavse og grublede for at finde det mest smarte, mest ualminde-
lige og absolut længste ord de kunne danne af de 8 bogstavsbrik-
ker. Og hvis de ikke vandt - føj for en citron!

For et par år siden læste jeg en bog som virkelig var en øjeåbner. 
Forfatteren til ”Kvindesnak og mands tale” påviser at kønnene 
simpelthen ser helt forskelligt på verden. På grundlag af (ame-
rikanske) undersøgelser konkluderer Deborah Tannen at mænd 
oplever menneskelige relationer som asymmetriske. Der er altid 
nogen der er over- eller underordnede. Mænd ser verden som et 
hierarki hvor det gælder om at være ovenpå. Mænd tænker om 
livet som en kamp det gælder om at vinde, og ifølge forfatteren er 
deres inderste ledespørgsmål: ”Respekterer du mig?” 

Kvinder ser til gengæld verden som et fællesskab. For kvinder er 
det vigtigt at skabe symmetri i de menneskelige relationer så in-
gen er over eller under, men at fællesskabet er stærkt. Kvinders 
indre ledespørgsmål er: ”Kan du li’ mig?” De to forskellige måder 
at opfatte verden på kommer til udtryk i hele vores omgang med 
hinanden; også i vores sprog. Med et skævt smil kunne jeg nikke 
genkendende til mange af bogens eksempler.

En gang jeg kom hjem fra en pigeaften, spurgte min mand: 
”Nå, hvad har I så lavet?”
”Vi snakkede,” svarede jeg. 
”Snakkede I fra 18 til 24? Om hvad?”
”Nå, om hvordan vi har det, om Bertas problemer med sin mor, 
og om Gudruns bror der lige er blevet skilt og sår’n.” 
Min mand rullede med øjnene, og jeg vidste hvad han tænkte: Tø-
sesladder! Men det var absolut ikke ligegyldig sladder. Udveksling 
af erfaringer og følelser knytter mennesker sammen og gør fælles-
skabet stærkt - set med kvindeøjne. 

Når min mand kommer hjem fra badminton, forløber samtalen til 
gengæld typisk sådan: 
”Nå, hvordan har Børge det så? Og konen?”
”De har det vel meget godt.”
”Men snakkede I da ikke sammen?” spørger jeg undrende.
”Jo, jo, vi talte om landskampen i onsdags, og så diskuterede vi 
kvindelig præster. Dér er vi temmelig uenige.” 
”Blev i uvenner,” spørger jeg med bekymring i stemmen. 
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Min mand ser overrasket på mig. Mit kvindeunivers har svært 
ved at rumme det: Hvordan kan man være sammen med sin bed-
ste ven en hel formiddag uden at spørge til hvordan han har det? 
Han må da tro at man er ligeglad med hans venskab? Men sådan 
fungerer det ikke i mandeverdenen. Mænd taler om noget, tager 
en rask diskussions-kamp som en måde at udvise og opnå respekt 
på. Er det rimeligt at jeg bedømmer min mand som følelseskold, 
og han mig som en sladdertaske? Er det rimeligt at vi bedømmer 
hinanden udfra vores egne præmisser? 

At det ikke kun er i mit ægteskab, sådanne samtaler – og dermed 
risikoen for at tale forbi hinanden – finder sted, fik jeg bekræftet 
ved at læse ”Kvindesnak og mands tale”. Samtidig satte bogen 
mig i gang med en undersøgelse af mænds og kvinders skrift-
sprog. For hvis den måde vi taler på, viser vores forskellige måde 
at opfatte verden på, må det vel også kunne ses i de tekster vi pro-
ducerer? Jeg købte et typisk mandeblad og et typisk dameblad og 
begyndte at tælle og kategorisere ord og sætninger. En kedsom-
melig affære, men resultatet var interessant. 

Når kvinder skriver til kvinder, bruger de mange ord der udtryk-
ker forbehold, som fx: måske, nok, vel, jeg synes, ifølge min me-
ning osv. Det giver teksterne et præg af at det ikke er sandheden 
der her kategorisk køres i stilling. Læseren har en mulighed for at 
være uenig, og skribenten har en mulighed for tilbagetog så det 
store sammenstød undgås, og ingen bliver hverken vinder eller 
taber. Den medmenneskelige symmetri opretholdes. Fællesskabet 
kommer ikke i fare. 

Modsat var der ikke mange forbeholds-ord i teksterne af mænd 
for mænd. De brugte i stedet ofte sikkerheds-ord som: jo, helt 
klart, selvfølgelig osv. Teksterne virker på den måde mere selv-
sikre, som definitive udtalelser der ikke er til debat. Og hvis læse-
ren ville sige: ”Mon det nu også passer?” ville han dermed have 
udfordret skribenten på hans troværdighed og en verbal fægtedyst 
ville være i gang. Det mest tankevækkende var dog at når mænd 
og kvinder skriver for det modsatte køn, går de ind på ”fjendens” 
præmisser, men kvinderne tilpasser sig mest!

Måske er dét den egentlige drivkraft bag dette århundredes kvin-
dekamp? At kvinderne indså at de måtte tage mændenes våben i 
brug hvis de ville have indflydelse på den verden vi lever i. At de 
måtte lægge deres eget kan-du-li-mig-projekt lidt på hylden, turde 
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konkurrere og diskutere med mænd med risiko for at det endte 
som fjendskab og skilsmisse. Begynde at sige tingene uden for-
behold og dygtiggøre sig inden for mande-områder for at vinde 
respekt. 

Vi kvinder er blevet gode til at tumle mande-våben de sidste hun-
drede år. Vi har vundet retten til vores børn, stemmeret, ret til alle 
uddannelser og jobs, retten til at være stærk, dygtig – og ensom? 
Godt nok bliver der flere og flere kvindelige ledere og forskere, 
men undersøgelser viser at disse ofte er singler. Er vi blevet for 
mandige? Har vi ofret det der er vigtigst for os – menneskeligt 
fælleskab – til fordel for at kunne sidde højt i hierarkiet? Eller 
– måske har vi først nu vundet så meget respekt fra det modsatte 
køn at der er ørenlyd til at tale om vores projekt, om vores præ-
misser?

Når man ser i historiens bakspejl, kan man undre sig over, hvor-
for der ikke meget tidligere var kvinder der mandede sig op? En 
af forklaringer kan være at de har haft for lidt selvværd. Kvinder 
er ofte meget selvkritiske og undervurderer sig selv. Sådan er det 
stadig ifølge artiklen ”Mænd er intuitive...”. Kvinder har brug for 
bekræftelse for at (vedblive) at tro på sig selv. Derfor er det heller 
ikke så overraskende at kvindelige ledere er resultatorienterede. 
De bliver nødt til hele tiden at forny deres selvværd. Mænd, deri-
mod, kan få deres selvværd helt i top for tid og evighed ved en 
enkelt Kipketer-præstation! Den klassiske ægteskabelige variant 
af det tema er sølvbruden der sukker: ”Du elsker mig ikke mere.” 
Manden måber: ”Jo vist, min ven.” ”Men hvorfor siger du det så 
ikke til mig?” klynker hun. Han rynker brynene: ”Jeg sagde det jo 
da vi blev gift!”

I min ansættelse i en lille københavnsk lokalradio udspillede disse 
kønsforskelle sig ikke så sjældent. Frivillige medarbejdere af begge 
køn skulle bruge min tekniske assistance til at producere deres 
udsendelser. Flere unge fyre sejlede ind med hår på brystet og 
spurgte om jeg nu var sikker på at jeg kunne betjene den mixer-
pult godt nok til deres stjerneprogram. Som nyansat fik den slags 
mig til at ryste og svede. Senere – da jeg havde siddet bag pulten 8 
timer om dagen, dag ud og dag ind – løftede jeg blot det ene øjen-
bryn og undrede mig efter udsendelsen over hvor det stjernesus 
blev af. Især var der en fyr hvis selvsikkerhed og radioproduktion 
stod i skærende kontrast til hinanden. Jeg fik en smule forståelse 
for ham da jeg hørte at han for år tilbage havde vundet den gyldne 
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mikrofon. Men mit kvindeunivers har svært ved at rumme det: 
Hvordan kan man være propfuld af selvtillid på grundlag af en 
enkel sejr i fortiden? 

Hvordan kan man få sig selv til at søge et job hvor man kun mat-
cher fem ud af ti krav? I følge den tidligere nævnte artikel søger 
mænd frimodigt den slags job. Kvinder derimod lader være med 
at søge en stilling hvis de kun matcher otte ud af ti krav! Er det 
derfor at 90 ud af 100 direktørstillinger er besat af mænd? Det er 
måske slet ikke fordi mænd er dygtigere end kvinder? De er bare 
bedre til at føre sig frem, de tror mere på sig selv. Det kunne vi 
kvinder lære meget af – og vi har taget ved lære i de sidste hun-
drede år. Men det var nu næppe selvværd, men snarere præven-
tion der var det banebrydende våben i kvinders kamp for medind-
flydelse på verden.

At dygtiggøre sig, uddanne sig, fylde et job ud – det kræver tid 
og kræfter. Dér har mænd altid haft og vil altid have et forspring. 
De behøver nemlig ikke ligge brak et halvt år for hvert barn de 
får! Tidligere har man(d) ment at kvinder var mindre intelligente 
end mænd – og der er stadig lande i verden hvor den holdning 
er grundlaget for samfundsstrukturen. Og det er ikke skudt helt 
i skoven. Kvinder er i perioder mindre intelligente! I min mødre-
gruppe fandt vi et passende navn til fænomenet: Ammehjerne! 

Når man har født, er man både fysisk og psykisk svag. Umid-
delbart derefter bliver man udsat for den værste tortur: Man får 
ingen sammenhængende søvn. Der er væsentlig forskel på at få 
sovet en gange seks timer eller tre gange to timer i løbet af en nat! 
Så hjernecellerne går simpelthen i dvale, og det eneste man kan 
tænke på, er om baby spiser nok og har afføring dagligt. Nu er vi 
så privilegerede i den vestlige verden at moderskab er blevet frivil-
ligt. Men før i tiden – og i dag i den 3. verden – uden prævention 
og familiepolitik havde  (og har)  kvinder ammehjerne så længe 
de er fødedygtige. Intet under at der ikke var tid og kræfter til at 
konkurrere med mændene om de spændende job!

Så længe vi sætter børn i verden – og det ønsker vi jo at gøre så 
længe verden står – er kvinders vilkår at de i perioder har am-
mehjerne. Blandt andet derfor er det ikke rimeligt at bedømme 
mænd og kvinder efter samme normer. Mænd har bedre tid og 
flere kræfter til at udvikle og udnytte deres potentiale, at koncen-
trere sig om deres karriere. Kvinder er i perioder fysisk og psykisk 
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bundet til deres børn – og må og vil bruge en del af deres kræfter 
dér. Det har ikke altid været god tone i erhvervslivet, men tin-
gene udvikler sig stadig. Ifølge artiklen om de intuitive mænd og 
de barske kvinder er holdningen til ledere ved at ændre sig. Hvis 
man i fremtiden skal være en ordentlig og hel leder, skal man også 
passe på sin familie. Det kan give ændret syn på arbejdstider, ar-
bejdsindsats og give flere kvinder mulighed for at blive ledere uden 
at have dårlig samvittighed over en delt opmærksomhed.

Der er ingen der får mig til at tro på ’den lille forskel’. Forskellen 
mellem kønnene er stor – og hurra for det. Enshed er noget så ke-
deligt. Men selvom det kan virke som om mænd og kvinder kom-
mer fra hver sin planet, er begge dog skabt i Guds billede. Eller 
om man hellere vil: Selvom kønnene ofte lever som hund og kat, 
nedstammer de fra samme abe. Og hvis vi i det 21. århundrede 
kan blive bedre til at lade mænd være mænd og kvinder være kvin-
der på deres egne – og ikke det modsatte køns præmisser – så vil 
vi kunne nedlægge de tunge kønsvåben og arbejde sammen for en 
bedre verden. En bedre verden for vores børn og de mange mænd 
og kvinder som ikke er så heldige at være født i Danmark.
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