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Vil ha mer
finans og flere
kvinnelige forelesere
Student Signe Midtun mener NHH bør ha flere
kvinnelige forelesere, slik at flere kvinner skal ta
finans videre. – Utrolig trist at vi ikke får kommet til,
sier finansprofessor Karin Thorburn.
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↙ Student Signe Kristine Solstad Midtun
mener det er for lite oppmerksomhet rundt
finans og for få kvinnelige forelesere på
bachelorprogrammet ved NHH.
Foto: Petter Berntsen

JANTRA HOLLUM Oslo

● – NHH må ta opp kampen mot

konkurrentene og forbedre
finanstilbudet på bachelor for å
fortsette å være en av de beste
handelshøyskolene, sier student
Signe Kristine Solstad Midtun
(24) ved Norges Handelshøyskole
(NHH).
I et leserinnlegg i studentavisen
K7 Bulletin kritiserer hun NHH
for å ha kun ett obligatorisk
finansemne i bachelorprogrammet. Det er mulig å oppnå 45 studiepoeng innen finans på bachelornivå ved NHH, der 7,5 studiepoeng er obligatoriske. Hun poengterer at dette er mindre enn konkurrenten Handelshøyskolen BI,
der siviløkonomstudiet har to
obligatoriske
finanskurs
i
bachelordelen, tilsvarende 15 studiepoeng. BI har også en egen
bachelor i finans.
Midtun har akkurat fullført
første året på masterstudiet i
finans. «Selv om valget til slutt
endte på finans, kan jeg dessverre
ikke gi æren til selve bachelorprogrammet for dette valget», skriver
hun i innlegget. Hun ønsker seg
flere obligatoriske finansfag på
bachelornivå.
– Dette kan også skape større
interesse for feltet, og det kan
bidra til at flere jenter velger å gå
videre med finans på masternivå,
sier Midtun.
Hun reagerer også på at det er
få kvinnelige forelesere på bachelornivå. Av 100 forelesere på
bachelorprogrammet er 33 kvinner.
– Jeg synes det er dumt, spesielt med tanke på at finans er et
fagområde som har svært lav
kvinneandel i masterprogrammet.
Jeg tror det ville hjelpe å ha kvinnelige forbilder på dette feltet for å
inspirere jenter til å velge finans
både på master og videre i karrieren, sier hun.
Kvinneandelen som tar master i
finans på NHH lå på rundt 20 prosent høsten 2020.
Flere kvinnelige forelesere
Det ene obligatoriske finanskurset undervises ikke av Institutt for
finans, men av Institutt for foretaksøkonomi, og holdes av to
mannlige forelesere. Dermed er
det ingen kvinnelige forelesere i
finans på bachelorprogrammet.
De siste årene har Handelshøy-

skolen BI hatt to kvinnelige forelesere i finansfag på bachelor i
finans.
Finansprofessor Karin Thorburn ved NHH sier at Institutt for
finans for tre år siden på alvor tok
opp problemstillingen med ledelsen. De spurte om å få ta ansvar
for hele eller deler av det obligatoriske finansfaget på bachelor eller
få flere obligatoriske finansfag på
bachelor slik som konkurrentene.
– Vi har så langt fått nei, sier
Thorburn og legger til at de også
tok det opp denne våren.
Thorburn tror den lave kvinneandelen på master i finans delvis
handler om at studentene ikke
eksponeres for kvinnelige rollemodeller på bachelornivå.
– Vi er fire kvinner i fagstaben i
finans og har ønsket å komme inn
i det obligatoriske faget på
bacheloren fordi det er viktig at
både de kvinnelige og mannlige
studentene får kvinnelige rollemodeller. Det er utrolig trist at vi
ikke får kommet til, sier hun.
Vil vurdere et ekstra kurs
– NHH har høykompetent undervisningskompetanse i finans, også
på Institutt for Foretaksøkonomi
som har ansvar for det aktuelle
bachelorkurset, og det skjøtter de
på en utmerket måte, noe en
rekke evalueringer understøtter
på det sterkeste, sier NHH-rektor
Øystein Thøgersen.
Thøgersen mener det ikke er
for lite finans i bachelorprogrammet og trekker frem at det er en
rekke valgemner innen finans på
bachelornivå. Han sier de vil vurdere forslaget om flere obligatoriske finanskurs i arbeidet med en
ny handlingsplan for bachelorprogrammet.
Jøril Mæland, leder for Institutt
for finans ved NHH, er glad for
dette.
– Et ekstra kurs vil gi oss bedre
anledning til å gi studentene en
god introduksjon til finansfaget,
vise relevansen og gå mer i dybden. Det obligatoriske finanskurset i bachelorprogrammet undervises i dag av dyktige og erfarne
forelesere, men jeg tror likevel det
er viktig med kvinnelige rollemodeller i slike kurs, sier hun.
Rollemodeller i næringslivet
Alexandra Morris, investeringsdirektør i Skagenfondene og leder
av Kvinner i Front-finans (Kiff),
jobber for å få flere kvinner inn i

finans – og beholde dem i bransjen. Kiff holder blant annet foredrag ved universiteter og høyskoler for å inspirere kvinner til å få
øynene opp for finans.
– Hva er betydningen av at det
ikke er noen kvinnelige forelesere i
obligatoriske finansfag ved NHH?
– Jeg studerte i Sveits, og jeg
kan ikke huske å ha hatt en eneste
kvinnelig foreleser. Jeg tenker det
er aller viktigst å ha rollemodeller
i næringslivet som er tydelige og
tør å vise seg frem, sier Morris.
– Min første tanke er at det er
flere veier til finansnæringen enn
å gå «hardcore» finans. Jeg ønsker mangfold i et forvalterteam,
også når det gjelder studiebakgrunn. Samtidig ser jeg at mange i
finansnæringen har en tendens til
å ansette veldig ensporet de med
finansgrad, sier hun.
Jevne ut kjønnsforskjellene
Thorburn vektlegger at det de
siste årene har vært krefter i
næringslivet for å få flere kvinner
inn i finansbransjen.
– Det har vært initiativ for å få
flere kvinner interessert i finans
ved NHH, men det har i hovedsak
kommet fra studentene – ikke fra
høyskolen, sier hun.
Thorburn peker på at NHH er
en statlig institusjon som har
ansvar for å jevne ut kjønnsforskjellene.
– NHH bør ta mer ansvar for å
få flere kvinner inn i finans og
oppmuntre kvinnelige finansforelesere til å undervise i det mest
sentrale finanskurset på bachelor,
sier hun.
Rektor Thøgersen viser til at
studentene som uteksamineres
fra NHH fyller viktige posisjoner i
nærings- og samfunnsliv, og at
handelshøgskolen dermed har et
særlig ansvar for å bidra til mangfold gjennom studentene.
– Vi fører blant annet en aktiv
lønnspolitikk for å tiltrekke oss
dyktige kvinner til fagstaben. Vi
ønsker å fremme gode kvinnelige
rollemodeller, og vi har en strategisk fundert prioritering av tiltak
og kampanjer for å øke mangfoldet i studentmassen. Sist års kombinasjon av rekordhøyt inntaksnivå og et hopp opp i jenteandelen
på bachelor var oppmuntrende i
så måte, sier han.
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↑ Alexandra Morris, investeringsdirektør i Skagenfondene og leder av
Kvinner i Front-finans (Kiff), jobber
for å få flere kvinner inn i finansbransjen. Foto: Elin Høyland

↑ NHH-professor Karin Thorburn
mener den lave kvinneandelen i
finansstudiene ved NHH får konsekvenser i næringslivet. – Finans er
veldig mannsdominert, og skal vi
få inn flere kvinner, må vi begynne
i utdannelsen, sier hun.
Foto: Eivind Senneset

↑ Rektor Øystein Thøgersen ved
NHH er helt enig i at kvinneandelen
på master i finans burde være høyere. – Det ansvaret må alle som
har et engasjement for finansfaget
dele. Etter mitt skjønn er økt kunnskap om finansfagets store betydning for det globale samfunnsmaskineriet ett viktig element i å nå
ut til flere, sier han.
Foto: Paul S. Amundsen

