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Abstrakt

Finns det några skillnader i hur kvinnor och män kommunicerar? Vad finns skrivet om kvinnors
och mäns kommunikation? Under historiens gång har det funnits olika teorier om kvinnors och
mäns lik-och olikheter när det gäller deras kommunikativa beteende. Är kvinnors och mäns sätt att
kommunicera och tänka påverkade av vårt biologiska/kön? Eller är vi präglade av vårt sociala/kön
det vill säga de kulturella förväntningar som ställs på oss redan från barndomen i vårt uppväxt
miljö? Uppsatsen syftar till att göra en kritisk översikt av olika feministiska studier som handlar
om kvinnors och mäns kommunikation. Idén om uppsatsen väcktes på min arbetsplats där jag är
den enda manliga anställd bland elva kvinnor. Uppsatsen tog form efter att nästan dagligen ha
lyssnat på mina arbetskollegor klagomål över ”vår okompetenta verksambetschef”. Chefen för vår
arbetsplats är en man.

Vår chef har mer eller mindre olika relationer till sina underställda, hur skiljer hans sätt att
kommunicera verbalt med oss manliga jämfört med de kvinnliga anställda? Pratar han på ett
annorlunda sätt med de manliga anställda jämfört med de kvinnliga?  I verbal kommunikation och
relation kvinnor och män emellan ingår makt. Som avgränsning i uppsatsen har jag valt en
granskning av kvinnors och mäns verbala beteende och maktanspråk. Vid insamlingen av litteratur
kring kvinnors och mäns kommunikation använde jag mig dels av genusinstitutionens bibliotek
vid Lunds Universitet och dels av råd och tips ifrån min handledare och några lärare vid Lunds
sociologiska institution. Författarna Epstein, Tannan och Woods forskare ger exempel på olika
”köns relationer” samt orsaker och anledningar till varför kvinnors och mäns ”verbala
kommunikation” och ”interaktion” ter sig som de gör. Som lingvist och språkforskare är Tannen i
huvudsak intresserade av hur språk, de kulturella traditioner och uppväxtmiljö påverkar vår
verbala kommunikation. Som sociologer problematiserar såväl Epstein och Woods kvinnors och
mäns verbala kommunikation utifrån de sociobiologiska och sociologiska perspektiven. Som
framgår av den komparativa analysen om kvinnors och mäns kommunikation tycks den idag vara
samma nu som i förhistorisk tid. När det gäller den vetenskapliga forskning har den i takt med
forskningens framsteg gjort att många forskare både i de sociologiska och sociobiologiska
disciplinerna omformulerat gamla diskurser om ”kvinnors och mäns  gender beteende och
kommunikation ” och införlivat de med nya teoretiska upptäckter. Slutsatsen blir att när vi inte
begriper eller förstår varandra kommunikationsstil eller får problem inom våra relationer använder
vi oss av olika förklaringar som ett sätt att rättfärdiga det som vi tror oss veta om en annan individ.
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1.                                      

Introduktion

Den politiska idéhistorien har huvudsakligen skrivits av män. Den har handlat om människors

tankar och villkor, männen som "medborgare" männens "makt" och det manliga könets

"särställning". Så hävdar många kritiska feminister vilka sägs verka för en rättvisare och mer

nyanserad bild av människans tankar och villkor. Oavsett kritikernas åsikter, vilka kritiserar det

som har skrivits om människornas vilkor, är dessa än idag högst relevanta särskilt när det gäller

kvinnors och mäns kommunikativa relationer. Eduards skriver:

”Redan de gamla grekerna-Platon och Aristoteles- var oense om hur män och kvinnor

skulle förhålla sig till varandra och staten”  (1983,s.1. Inledning ).

Eduards redaktör till boken ”Kön, makt medborgarskap förklarar” att för att förstå männens och

kvinnornas kommunikativa handlingar och relationer underlättar det om vi har kunskap om det

historiska perspektivet. Eduards bok handlar om ”kvinnan i politiskt tänkande från Platon till

Engels”. Vilken social ställning åtnjöt exempelvis båda könen förr? Under historiens gång har det

funnits olika teorier om kvinnors och mäns likheter och olikheter när det gäller deras

kommunikativa beteende.

Teorier om kvinnor har handlat och handlar än idag om kvinnor och män, biologi, uppväxt, arv

samt deras kulturella traditioner. Nämnda faktorer har använts som förklaringsmodell för att

förklara varför båda könen beter sig som de gör. Inom de sociobiologiska ämnena har det i

huvudsak forskats kring de neurofysiologiska faktorerna till varför män och kvinnor kommunicera

med varandra på det sätt de gör. Inom sociologin är man i huvudsak intresserad av individer som

kollektiv i samhällsstrukturen . Som förklaringsmodell använder sociologer kvinnors och mäns

kultur för att förklara deras kommunikativa beteende. Sociologer och sociobiologer är varandras

kritiker, det vill säga båda har delade meningar om orsaksfaktorer till varför kvinnor och män

kommunicerar på det sätt de gör. Trots forskarnas olika åsikter råder det viss konsensus bland dem

när det gäller de kulturella traditionerna och de biologiska faktorerna. Det forskarna tvistar om är i
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hur hög grad nämnda faktorer är avgörande till varför män och kvinnor kommunicerar med

varandra på det sätt de gör.

2.                                             Uppsatsens syfte

Idén tog form

Idén om uppsatsen väcktes på min arbetsplats där jag är den enda manliga anställda bland elva

kvinnor. Uppsatsen tog form efter att nästan dagligen ha lyssnat på mina arbetskollegors klagomål

över "vår inkompetenta verksamhetschef". Uppsatsen har tre syften. Ett är att beskriva och

diskutera några olika feministiska studier som handlar om kommunikation kvinnor och män

emellan. Mitt andra syfte är att problematisera anspråk på makt utifrån kvinnors och mäns sätt att

kommunicera.  Det tredje syftet är att försöka upptäcka skillnader i den studerade forskningens

resultat och huruvida det har tillkommit nya kunskaper vad gäller kvinnors och mäns sätt att

kommunicera. Med kommunikativt beteende menar jag den verbala kommunikationen  mellan

kvinnor och män.

3.                                                               Bakgrund

Chefen för vår verksamhet är en man. Det mina arbetskollegor är missnöjda med är att de inte

anser sig kunna kommunicera eller få något stöd från chefen. Arbetskollegorna menar att det är

ytterst sällan vår chef besöker dem på arbetsplatsen för att prata med dem och ta reda på vad de

anser vara väsentligt för att de ska känna trygghet i sitt arbete. Hade vi haft en kvinna som chef

skulle vi kanske haft lättare att kommunicera med henne samt få det stöd vi behöver menar många

av mina arbetskollegor. Som manlig anställd utan lång erfarenhet av arbete med fysiskt och

psykiskt handikappade personer hade jag till en början svårt att förstå mina arbetskollegors

missnöje med vår chef. Vad klagar de egentligen över undrade jag! Som jag uppfattar mina
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arbetsuppgifter och min arbetsplats fungerar det mesta i stort sett bra, och varför klagar då mina

arbetskollegor på vår verksamhetschef ?  På grund av min nyfikenhet och bristande förståelse vad

gäller mina kollegors missnöje med vår chef beslöt jag mig för att sätta mig in i orsaken till deras

missnöje.

Mina tankar fram till en formulering av syfte

Under tiden idén om uppsatsen mognade fram försökte jag problematisera fram anledningar till

mina kollegors missnöje med vår chef. Jag kom till insikt om att det fanns en stor kunskapslucka

hos mig när det gäller kvinnors och mäns kommunikationsbeteenden. Som anställd har jag det

gemensamt med min chef, att vi båda är män. Är kvinnors och mäns sätt att kommunicera och

tänka påverkat av vårt biologiska/kön? Eller är vi präglade av vårt sociala/kön, det vill säga de

kulturella förväntningar som ställs på oss redan från barndomen i vår uppväxtmiljö?

Med andra ord finns det en manlig och en kvinnlig kultur eller är vårt kommunikativa beteende

ärftligt? För att sätta mig in i vad mina kollegors missnöje grundar sig på förde jag under mina

arbetspass gång efter annan olika diskussioner om manligt och kvinnligt beteende. Jag visste i stort

sett vad kollegorna var missnöjda med men inte varför de var det.

Mina arbetskollegors tankar

En av mina arbetskollegor uttryckte sig på följande sätt: När jag pratar med vår chef om någonting

som jag vet att kollegorna anser vara väsentligt för vårt arbete känns det som om vår chef glider

ifrån det som vi vill prata om. När chefen inte begriper hur viktiga våra synpunkter är, det vi anser

vara väsentligt att prata om för att vi i vårt arbete ska känna oss trygga känner vi oss maktlösa.

Min arbetskollega gav följande exempel: Om jag börja prata med vår chef om ett problem som har

att göra med personalen eller någon av de boende glider chefen ifrån det jag vill prata om och

börjar prata om något helt annat som jag inte anser har med det jag vill prata om att göra.
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Kan det vara kommunikativa missförstånd mellan min chef och min arbetskollega vilket beror på

att de är man och kvinna? Kan kommunikationen mellan chefen och kollegorna bero på deras

biologisk/kön eller uppväxtmiljö, de kulturella traditionerna och förväntningar vad gäller kvinnors

och mäns sätt att kommunicera? Har kvinnor och män olika kultur? För att sätta mig in i

kollegornas tankar resonerade jag med dem en efter en om vad de anser om kvinnors och mäns

beteende. Är det vårt biologiska arv eller är det  vår uppväxtmiljö och de kulturella traditionerna

som bestämmer hur vi kommunicerar med varandra ? Av svaren trodde de flesta att kvinnors och

mäns beteende är ärftligt men många av kollegorna trodde samtidigt att uppväxt, miljö samt de

kulturella traditionerna spelade en liten roll för hur kvinnor och män kommunicerar med varandra.

När det gäller vår chef och den mellanposition han besitter frågade jag kollegorna om de har någon

förståelse för hans situation. Det jag menar med mellanposition är att vår chef är både ansvarig

inför socialförvaltningen, de anställda, de anhöriga och de boende och på grund därav måste han

alltid balansera mellan de olika krav som ställs på honom. Det jag ville veta med resonemanget var

om kollegorna tänker på det ansvar och de förväntningar chefen har mot sin uppdragsgivare. Mina

kvinnliga kollegor var mycket införstådda med hans mellanposition, men de menar att detta är

inget hinder när det gäller att kunna föra en begriplig verbal kommunikation med sin personal. 

I stort tycker mina arbetskollegor bra om vår chef, men när det gällde hans professionalitet som

chef för verksamheten brister han i ett viktigt avseende, menar arbetskollegorna. Att kunna föra en

verbal kommunikation med personalen är en viktig aspekt, anser mina arbetskollegor. Vi behöver

någon som kan lyssna på oss och vad vi anser vara ett problem i vårt arbete. Mina arbetskollegor

menar att de känner sig maktlösa.

Vår chef som människa

Är chefen medveten om personalens missnöje med honom vad gäller hans sätt att kommunicera

med dem? Av olika anledningar brukar jag träffa chefen.  Någon av anledningarna till mina träffar

med honom brukar vara för att lämna min tidsrapport. Jag har inte känt mig förhindrad att prata

med honom om någonting under våra träffar. Trots chefens position upplever jag honom som
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lättsam i sitt sätt gentemot mig. Varför jag upplever honom så kan jag bara spekulera om. Kan min

upplevelse av vår chef grunda sig på att vi båda är män och har ett maskulint sätt att

kommunicera?  Eller kan det bero på min korta erfarenhet som nyanställd inom

omsorgsverksamheten och att jag därför inte har hunnit utveckla samma förståelse för

verksamhetens art som mina kvinnliga kollegor har gjort under många år? Mina träffar med chefen

brukar ha karaktären av viss artighet och respekt, men detta förhindrar oss inte att prata om olika

saker varav mitt arbete är en.

Vid någon av mina träffar med chefen sa han på ett skämtsamt sätt följande till mig "du ska veta

det att du är en tupp i hönsgården". Vad chefen menar är att jag som enda manliga personal är

mycket uppskattad av både de boende och mina kvinnliga kollegor.

”The extensive labeling of women as fruit or animals (for exempel, ”chick” ”bird”

”peach,”) and as mindless or like children (”baby”) has no parallels for men”(Thorne et

al., 1983 i Epstein 1988 s. 226).

Även om chefen inte menar något negativt använde han sig av en biologisk liknelse när han

betecknade arbetskollegorna som höns. Chefens uttalande bekräftar det Epstein skrev om männens

sätt att uttala sig om kvinnor. Antingen det görs medvetet eller omedvetet det är vanligt för män att

prata om kvinnor som mat eller frukt. Detta sätt att prata om kvinnor är inbyggt i många av

världens språk, menar språkvetarna. Vid en annan av mina träffar med chefen kom vi att prata om

kvinnligt och manligt beteende. Under vårt resonerande nämnde han utan att jag frågade honom att

han tror att kvinnors och mäns beteende är ärftligt! Men han menade också att uppväxt, miljö och

de kulturella traditionerna spelade en viss roll för hur vi kommunicerar med varandra. Chefen hade

i stort sett samma uppfattning som mina arbetskamrater.    
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4 Metod
Insamling av data 

Vid insamlingen av litteraturen kring kvinnors och mäns verbala kommunikation använde jag mig

dels av genusinstitutets bibliotek vid Lunds Universitet och dels av råd och tips ifrån min

handledare och några lärare vid Lunds sociologiska institution. Eftersom min förståelse av

kvinnors och mäns verbala kommunikation grundade sig på lekmannaförståelse gällde det för mig

att på olika sätt ta mig bortom min vardagsförståelse. Det gällde för mig att vid insamlingen av

data utveckla en vetenskaplig förståelse av vad kvinnors och mäns verbala kommunikation innebär

samt att få en helhetsbild av hur olika vetenskapliga argument används för att förklara kvinnors

och mäns verbala kommunikation. Under insamlingen av litteratur letade jag igenom en massa

litteratur som handlade om verbal kommunikation med tonvikt på kvinnors och mäns

kommunikation.  Vid genomläsningen började det bli klart för mig att kvinnors och mäns verbala

kommunikation handlar

lika mycket om relationer kvinnor och män emellan som maktspelet mellan dem. Många av de

argument som används av samhällsvetare, biologer och lekmän för att förklara  kvinnors och mäns

likheter och olikheter tar sin utgångspunkt antingen i perspektivet om det  biologiska/könen eller i

det sociala/könet. Sociologernas och sociobiologernas  argument handlar oftast om huruvida 

kvinnor eller män är lämpligast att ombesörja för andras välbefinnande. Tänker kvinnor

annorlunda än män när de pratar? Formulerar kvinnor och män sig på samma sätt när de pratar om

ett gemensamt problem? Klara kvinnor och män skötsel av tekniskt komplicerade apparater lika

bra?

Urvalskriterier för empirin 

Litteraturvalet grundar sig på att detta täcker ett brett spektrum vad gäller kvinnors och mäns

kommunikation. Med brett spektrum menar jag att författarna har olika utgångspunkt i sättet att

diskutera kvinnors och mäns kommunikation.  Litteraturen handlar om kvinnors och mäns verbala

kommunikation sett ur ett sociobiologiskt, sociologiskt och lingvistiskt perspektiv. Författarna och



10

redaktörerna till litteraturen är följande:  Cynthia Fuchs Epstein 1988, "Deceptive Distinctions";

Julia T. Woods 1997, "Gender Relationships"; Deborah Tannen 1990, "Du begriper Ingenting".

Litteraturen ska också användas för att göra en forskningsöversikt över det som  har skrivits om

kvinnors och mäns "verbala kommunikation" samt hur nämnda aspekter påverkar  makthierarkin

mellan könen.

Finns det några kausala samband i de argument som använts i litteraturen för att tolka kvinnors

och mäns verbala kommunikation vilka kan kopplas till maktasymmetrin kvinnor och män

emellan? Förutom den valda litteraturen har jag använt mig av kompletterande litteratur. Denna

kompletterande litteratur är avsedd att användas för att förtydliga definitioner av huvud- och

underbegrepp i uppsatsen. Exempelvis: vad menas med  "gender" ? Gender är ett begrepp som

använts för att förklara kvinnors och mäns biologiska/kön och sociala/kön, det vill säga att de

antingen kan förklaras ur ett sociologiskt eller sociobiologiskt perspektiv. Förståelsen av huvud-

samt underbegrepp är nödvändig för förståelsen av de argument som använts för att förklara synen

på kvinnors och mäns verbala kommunikation samt orsak och anledningen till maktsymmetrin och

asymmetrin könen emellan. Eftersom jag tillhör en etnisk minoritet i Sverige med en annan

kulturbakgrund blev Woods diskurser om verbal kommunikation en bra utgångspunkt för mig.

Språk förorsakar mycket missförstånd.

Ett ord kan betyda olika saker för olika personer men också hur vi uppfattar varandra är viktigt. I

Tannens "Du begriper ingenting" handlar diskurserna i huvudsak om språkets betydelse för

förståelse av varandra. Som svensk men med en annan uppväxttradition och kulturell bakgrund, är

betydelsen av språket högst relevant för mig vad gäller hur omgivningen uppfattar mig och jag

dem. Missförstånd i den verbala kommunikationen kvinnor och män emellan orsakas inte i alla

lägen av att en person kommer från ett annat land, detta vittnar mina arbetskollegor och vår chef

om. Även inom samma etniska grupper förekommer missförstånd. Kvinnor och män med samma

etniska tillhörighet kan missuppfatta varandra. Epsteins analys av de forskningsmetoder som

används för att förklara varför kvinnor och män missuppfattar varandra är nödvändig för att belysa

förutfattade åsikter vad gäller kvinnors och mäns beteenden.  
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Avgränsning av uppsatsen

I verbal kommunikation och relationen kvinnor och män emellan ingår makt. Som avgränsning i

uppsatsen har jag valt att avgränsa min analys till kvinnors och mäns verbala beteende och

maktanspråk.Hur påverkar exempelvis anspråk på makt kvinnors och mäns relationer och verbala

kommunikation dem emellan? Är det ena eller andra könet fött till att ha makt? Beror kvinnors

eller mäns anspråk på makt på de kulturella traditionerna eller på uppväxtmiljö?

Introduktion av vald empiri 

Vår chef har mer eller mindre olika relationer till sina underställda. Hur skiljer sig hans sätt att

kommunicera verbalt med oss som manliga och kvinnliga anställda? Pratar han på ett annorlunda

sätt med de manliga anställda jämfört med de kvinnliga?  Såväl Epstein, Tannen och Woods ger

exempel på olika "köns relationer" samt orsaker och anledningar till varför kvinnors och mäns

"verbala kommunikation" och "interaktion" ter sig som de gör. Exempelvis : Cynthia Fuchs

Epstein 1988, och "Deceptive Distinctions"; Julia T. Woods 1997, "Gender Relationships";  har på

olika sätt problematiserat och kopplat möjliga orsaker till kvinnors och mäns verbala

kommunikation till de sociobiologiska och sociologiska perspektiven . Deborah Tannen 1990, "Du

begriper Ingenting",  har däremot i huvudsak baserat sin diskurs kring kvinnors och mäns

"kulturella traditioner" och sammankopplat dessa med det talade språket.  Tannen som är lingvist 

problematiserar möjliga orsaker till hur missförstånd kan uppstå på grund av kvinnors och mäns

olika sätt att uttrycka sig. Tannen menar att uppväxtmiljö och språk är möjliga orsaker till varför

kvinnor och män kommunicerar med varandra på det sätt de gör. Tannen menar dessutom att det

finns en manlig och en kvinnlig kultur. 

Epstein och Woods menar att vi varken ur de sociologiska eller sociobiologiska perspektiven kan

dra några generella slutsatser om varför kvinnor och män kommunicerar verbalt med varandra som

de gör. De har gjort jämförelser av teorierna om båda könens kulturella traditioner, språket samt

kvinnor och män som biologiska och sociala/kön. Både Epstein och Woods utgår ifrån begreppet
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"gender". Begreppet har i kvinnoforskningssammanhang definierats på olika sätt av olika forskare.

Somliga forskare definierar begreppet ur ett könsbiologiskt perspektiv medan andra gör det ur ett

kulturellt perspektiv. Hur vi förklarar kvinnors och mäns "gender" och orsaker  till könens

"beteende" och "verbala kommunikation" hänger samman med vår definition av begreppet.

På en föreläsning och konferens i Göteborg 26-27 augusti 1999 föreläste Eva Gothin, fil dr i idé

och lärdomshistoria, om "Könsperspektiv i forskning och undervisning". Efter den avslutade

konferensen publicerades skriften "Kön eller genus" vilken bygger på Gothins föreläsning. Gothin

(1999) skriver:

” på generell nivå kan man säga att begreppen sex/gender (biologiskt kön/genus i

kvinnoforskningssammanhang) används för att begreppsliggöra att relationen mellan

könen, liksom mäns kvinnors beteenden, sysslor och vad som anses "manligt" eller

"kvinnligt", inte är biologiskt givet utan socialt och kulturellt konstruerat” (s.4).

Gothin skriver att begreppet ”gender” har från en tid till en annan definierats antingen ur ett 

köns/biologiskt eller ett köns/socialt perspektiv. Någon konsensus vad gäller hur begreppet gender

definieras förekommer inte. Hur begreppet gender definieras beror på syftet i diskursen. Jag antar

därför definitionen av begreppet "gender" såsom det är definierat av Gothin, dvs som socialt kön.

När det gäller verbal kommunikation är den valda litteraturen överens om att kopplingar mellan

gender och språk kan ses i relation till varandra även om många betraktar dem som separata.

5 En kritisk översikt av olika feministiska studier

Deceptive Distinctions

Boken "Deceptive Distinctions" (Epstein 1988)  är en sammanställning av flera  sociologiska och

sociobiologiska teorier vilka handlar om kvinnors och mäns beteenden samt kommunikativa

beteenden. Epsteins syfte med "Deceptive Distinctions" är dels att granska sammanställningarnas

vetenskapliga innehåll och dels att granska forskningsöversikter om det som är skrivet om
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kvinnors och mäns verbala beteenden. Epsteins analyser syftar till att utröna huruvida de argument

som

använts av sociologer och sociobiologer överensstämmer med vetenskapligt belagd empiri och

godtagbara forskningsmetoder. Är sociologers eller sociobiologers påstådda slutsatser

trovärdiga? Hur pass objektiva är forskarna? Har de utelämnat väsentliga uppgifter som kan ha

betydelse för kvinnors och mäns verbala kommunikation? Är forskarnas slutsatser om verbal

kommunikation baserade på förutfattade åsikter?  Brister forskarnas forskningsmetoder i avseende

på verifierad empiri? När det gäller diskurser om de sociologiska och sociobiologiska perspektiven

är Epsteins främsta syfte att visa svagheterna i disciplinernas argumentationer.  Felaktig analys

eller brister i en forsknings empiri kan syfta eller leda till befästning av en grupp människors

maktpositioner eller få allvarliga konsekvenser för kvinnors och mäns vidkommande. Författaren

menar att overifierad empiri, brister i forskningsmetoder eller förutfattade åsikter i

forskningsanalyser kan leda till felaktiga slutsatser när det gäller kvinnors och mäns relation och

verbal kommunikation. Att som sociolog påvisa detaljer om det biologiska eller sociala/kön

gender beteendet i syftet att bevisa eller motbevisa riktigheten i diskurserna är inte Epsteins avsikt.

Avsikten är att göra läsaren uppmärksam på hur de argument som använts i forskningssyfte kan

vara avsedda att användas för att åstadkomma olika syften. Exempelvis människor bland

allmänheten som har förutfattade åsikter om kvinnors och mäns kommunikativa beteende och vars

åsikter saknar stöd i olika opartisk forskning kan peka på ett viss forskning resultat i syfte att

rättfärdiga deras åsikter. Forskningen har visat att såväl kvinnor som män använder sig av

aggressiva beteenden som överensstämmer med deras genderidentitet samt även i situationer där

aggressivitet lönar sig. När det gäller språk använder sig även kvinnor av svordomar i sitt sätt att

kommunicera, detta beteende anses emellertid vara okvinnligt och accepteras mindre av

omgivningen, medan det är mer eller mindre accepterat när män svär. När det gäller makt

använder sig både kvinnor och män av aggressiva beteenden för att utöva makt. 
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Gender Relationships

"Gender Relationship" (Woods 1997) är en sammanställning av olika  forskningsanalyser om

kvinnors och mäns relationer samt verbala kommunikationer.  "Homosexuella relationer",

"heterosexuella relationer", "familjerelationer" och "etniska relationer" är exempel på relationer

som

Woods och medförfattarna i "Gender Relationship" har baserat sina diskurser på. Syftet är att

utröna hur vår gender formas och vilka mekanismer som medverkar till formningen av den. Alla

bidragen i "Gender Relationship" redogör för maktspelet inom  relationerna samt gör jämförelser

mellan olika relationer. Homosexuella relationer mellan kvinnor och mellan män  kan beskrivas ur

ett genderperspektiv. Exempelvis vid beskrivning och förklaring av homosexuella relationer görs

jämförelser med heterosexuella genderbeteende. Homosexuella relationer mellan kvinnor och män

kan beskrivas ur ett genderperspektiv. Beror homosexualitet på könens biologiska egenskaper eller

på de sociala faktorerna ? Föds kvinnor och män till homosexuella eller beror det på uppväxtmiljö

och  kulturella förväntningar? Hur skiljer sig homosexuellas relationer, kommunikativa beteende

och maktanspråk jämfört med heterosexuellas ? Woods skriver att i homosexuella relationer

mellan kvinnor och mellan män erfar de samma  kommunikativa  problem som i heterosexuella

relationer . Woods ger följande exempel:

”If Beth and Susan make a home together who care for the yard? If John and Steve

are a couple, who cleans the bathroom? Many studies find that over 90% the

lesbians questioned desire egalitarian relationship, a quality difficult to maintain in

butch-femme arrangements because the notion of "butch" is tied into elements of

power and control, while "femme" is akin to dependency and submission.

Communication between gay men is often influenced by the speech patterns common

to most,  men gay or straight.

This is particularly true when the couple is trying to resolve a problem or talk over

an issue about which the partners disagree” (Huston & Schwartz 1997  s. 164-168-

170  i Woods 1988).
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Författaren menar att i "heterosexuella" som "homosexuella " relationer förekommer samma

problem vad gäller anspråk på makt. Om "homosexuellas" jämfört med "heterosexuellas" verbala

kommunikation, har inte Tannan skrivit mycket. När det gäller maktfördelningen inom 

homosexuella och heterosexuella relationer skriver hon:

”Ett förbryllande resultat av författarnas jämförelser mellan heterosexuella och

homosexuella par var att endast bland de lesbiska paren gav inte högre inkomster den

ena parten mer makt i relationen; de fann att lesbiska kvinnor använder pengar för att

undvika beroende men inte för att dominera. Och endast bland homosexuella manliga

par kände sig den ena parten mer framgångsrik, om den andra partens inkomster var

lägre” ( Tannen 1990, s. 299).

Genomgående i Tannens (1990) "Du begriper ingenting" är att hon utgår ifrån " språket och det

psykologiska  perspektivet" när hon förklarar orsaken till kvinnors och mäns "beteende", "verbala

kommunikation" och "maktfördelning". Tannen menar att resultatet av kvinnors och mäns

beteende primärt förklaras av det psykologiska perspektivet. Kvinnor och män använder sig av

olika psykologiska kommunikativa beteenden vilket påverkar deras sätt att uppfatta varandra

menar Tannen. I inledningen av uppsatsen gav jag uttryck för det mina arbetskollegor anser om vår

chef; nämligen " att chefen brister i ett viktigt avseende att inte kunna kommunicera med

kvinnorna". Kan det vara frågan om att det är det psykologiska samspelet som inte fungerar

arbetskollegorna och chefen emellan eller är det makt det är frågan om när inte båda parter

begriper varandra ?

Både Epstein och Woods redogör för de biologiska och kulturella argumenten när de förklarar och

beskriver kvinnors och mäns relationer. Skillnaden mellan Epstein och Woods diskurs är att

Epstein i sin analys av kvinnors och mäns kommunikation fördjupar sig i de forskningsmetoder

som forskarna använt sig av för att komma fram till sina olika slutsatser.

”Communication between gay men is often influenced the speech patterns common

to most men, gay or straight. This is particularly true when the couple is trying to
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resolve a problem or talk over issue about which the partner disagree. These

"discussions" can take on great symbolic meaning, turning into a battlefield on

which each partner tries to win the upper hand and assert or display his own

dominance”. (Blumstein & Schwartz 1983 i Woods  s. 170).

Uppväxtens och familjens roll i gender kommunikation

 Vad gäller språket menar Epstein och Woods att vi inte kan bortse ifrån språkets betydelse när det

gäller missförstånd och makt fördelningen kvinnor och män emellan men att historiskt sett är

männen uppfostrade att dominera.  Tannen skriver att visst har forskningen visat att män är mera

dominanta än kvinnor men att tillskriva männen att vara mera maktlystna än kvinnorna är att gå

för långt. Männens kommunikationsstil karaktäriseras av ett informativt sätt att kommunicera

vilket kan uppfattas som att de är maktlystna. Woods förklarar makt på följande sätt : När det

gäller kvinnors och mäns makt är vi uppfostrade med vissa förväntningarna vilka upprätthålls av

samhällssystemen.   

”Gender consists of meanings and expectations of men and women that are created

and upheld by social processes and structures”. (Woods 1997. s.4)

6.                                Det lingvistiska perspektivet
Du begriper Ingenting 

Till skillnad från Epstein och Woods problematiserar Tannen de lingvistiska och kulturella

aspekterna.  Som lingvist och språkforskare är författaren i huvudsak intresserade av hur språk, de

kulturella traditionerna, och uppväxtmiljö påverkar vår verbala kommunikation. Tannen

problematiserar nästan inte alls sociobiologernas teorier om  kvinnors och mäns verbala likheter

och olikheter vad gäller sättet att kommunicera. Författaren problematiserar inte heller hur

kvinnors och mäns hjärnor fysikaliskt sett är uppbyggda ej heller om könens aggressivitet och
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verbala kommunikation beror på deras köns hormoner. Hur vi kommunicerar  med varandra beror

förutom på vår "uppväxtmiljö", "kulturella traditioner och språket " även på de psykologiska

faktorerna menar Tannen.

”... fann att då kvinnor använde påhängsfrågor och dementier, bedömde

försökspersonerna dem som mindre intelligenta och okunniga, men män som

framförde argument utan underlag dömdes inte på det sättet” ( Tannen 1990  s.233 )

När det gäller kvinnors och mäns "kommunikativa aggressivitet"  argumenterar hon däremot för

att nämnda beteende antingen kan vara ett resultat av kvinnors och mäns olika "temperament "

eller könens  sätt att skapa relationer, men det behöver inte vara någotdera. Tannen menar att

många män oftast använder sig av aggressiva uttryck som ett sätt att skapa  relationer vilket för

dem är ett normalt sätt att kommunicera. Tannen förklarar att forskningen om kvinnors och mäns

aggressivitet och maktanspråk har visat att dessa aspekter finns hos båda könen. 

”En man skulle just påbörja en workshop för omkring 30 personer i ett rum som var

stort nog att rymma 50. Åhörarna hade placerat sig längst bak i rummet så att det

uppstod en vallgrav av tomma rader runt omkring föreläsaren. Då hans första

begäran om att de skulle flytta sig närmare inte fick något gensvar kom han med ett

retfullt hot: Om ni inte flyttar er närmare kommer jag att följa efter er och döda er då

ni lämnar rummet” (1990, s. 173).

Tannen menar att verbala aggressiva beteenden inte används i alla lägen i syfte att utöva makt.

Mannen som bad åhörarna i "workshop" att flytta närmare ville bara ha deras uppmärksamhet då

åhörarna inte hörde på. Att dra förhastade slutsatser om kvinnors och mäns verbala eller

aggressiva beteende kan vara riskfyllt, menar Tannen. Psykologi har stor betydelse för hur många

uppfattar det andra könets verbala beteende.
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”Psykologerna John och Sandra Condry bad några försökspersoner tolka varför ett

spädbarn grät. Om de hade fått veta att barnet var en pojke trodde de att han var

arg, men om de hade fått veta att det var en flicka trodde de att hon var rädd”

( Tannen 1990  s. 234 ).

Kvinnor å andra sidan pratar om känslor och på grund därav skapar de relationer vilket avspeglas i

kvinnornas sätt att kommunicera.  Språket kan användas för att utöva makt menar Tannen. Många

föräldrars uppfostran av sina barn avviker från samhällsnormen. Trots avsaknaden vad gäller

problematiseringen av könens biologiska gender menar Tannen att vårt genderbeteende är inlärt

från barndomen och att uppväxt, miljö och språket barnen lärt sig från uppväxtmiljön bestämmer

deras genderbeteende. 

”Könsskillnaden i barns sätt att tala har beskrivits av forskare som har observerat

barn ända ner till tre års ålder. Amy Sheldon spelade in daghemsbarn som lekte tre

och tre på video. Hon jämförde en pojkgrupp och en flickgrupp som råkade i gräl om

samma leksak, en delbar plastgurka. Fastän både grupper bråkade om samma sak var

dynamiken i hur de handskades med konflikten mycket olika”( Tannen 1990 s.48 ) .

Om att kommunicera skriver Tannen: "Genom att utöva fysiska aktiviteter eller prata om "tekniska

apparatur" skapar männen relationer vilket avspeglas i deras sätt att kommunicera medan flickor

lär sig vara försiktiga, vårdande och stödjande". Med andra ord genom att utöva olika fysiska

aktiviteter skapar männen relationer och på så sätt lär de sig  kommunicera med varandra.

Tannen menar att allt som oftast uppstår missförstånd mellan kvinnor och män därför att de har

olika sätt att prata om samma sak. Många kvinnors benägenhet att använda sig av personliga

erfarenheter och exempel snarare än ett abstrakt resonemang kan förklaras av att de är språkligt

orienterade mot det privata.
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”Den logik som kvinnan arbetade med gjorde världen begriplig ur en mer privat vinkel -

genom att iaktta och integrera personliga erfarenhet och med dessa som bas hitta

samband med andras erfarenheter” ( Tannen 1990 s.91 ).

Kvinnor är mera inställda på att föra dialoger när de kommunicerar med andra medan männen är

inställda på att informera när de kommunicerar med andra, menar Tannen. Ytterligare skillnader är

att när kvinnor kommunicerar med andra även om de är oense med personen de kommunicerar

med ger de oftast stöd åt personens uppfattning genom att visa samförstånd. Tannen menar att det

kan vara moraliskt stöd många kvinnor söker i sitt verbala kommunikation med män när de

beklagar sig över vad det må vara medan männen uppfattar kvinnornas klagande som ett uttryck

för ett problem. Det vill säga att medan männen vill fixa ett relationsproblem anser kvinnorna att

det inte går att fixa ett relationsproblem på samma sätt som vi fixar en sak. När det gäller hur

kvinnor och män kommunicerar tar inte författaren någon hänsyn till varken det historiska

perspektivet vad gäller kvinnornas maktställning eller förändringarna i de kulturella normerna i

samhällsstrukturen.

Språk och andra former av kommunikation är en del av vår "kultur" och samtidigt speglar det vår

kultur Tannen berättar följande historia om en kvinnas erfarenhet av en manlig arbetskollega:

”Tidigt i ett lovande förhållande hade en man tillbringat natten  hemma hos henne. Det

var mitt i veckan och båda skulle till arbete följande morgon, därför blev hon förtjust

då han spontant föreslog att de skulle äta frukost tillsamman och ringa till sina arbeten

och säga att de var försenade. Glatt lagade hon frukost medan en romantisk scen tog

form i hennes huvud.  De skulle sitta mitt emot varandra vid hennes lilla bord, de skulle

se varandra i ögonen och tala om hur mycket de tyckte om varandra och hur lyckliga

de var över sin växande vänskap. Det var mot denna fond av ljuv förväntan som hon

fick uppleva en helt annan scen. Medan hon dukade fram kärleksfullt tillagade ägg,

rostat bröd och kaffe så satte sig mannen ner vid hennes lilla bord- och öppnade

tidningen! Om förslaget om gemensam frukost hade verkat vara en invit till större

närhet, så fanns nu tidningen där som enligt hennes synsätt, en tunn men inte desto

mindre ogenomtränglig vägg mellan dem”( 1990, s. 84 ) .



20

Tannen menar att det psykologiska samspelet kan förorsaka missförstånd kvinnor och män

emellan.

”...missförstånd uppstod mellan ett äkta par som hade råkat  ut för en bilolycka, där

hon blev allvarligt skadad. Eftersom hon hatade att vara på sjukhus, bad hon om att

få bli utskriven så fort som möjligt. När hon väl kom hem fick hon svåra smärtor

eftersom hon måste vara mera i rörelse. Hennes man sade: " Varför stannade du inte

kvar på sjukhuset ? Där hade du haft det bättre." Det sårade henne, eftersom det

verkade som om han inte ville ha henne hemma. Hon uppfattade inte hans förslag att

stanna på sjukhuset som ett svar på att hon klagade över de smärtor hon led av, utan

som ett spontant uttryck för att han inte ville ha henne hemma” ( Tannen 1990, s.4).

7.                          Det sociobiologiska perspektivet

Hormoner och aggressiva beteenden

I en stor del av världen förväntas kvinnor och män utifrån sitt biologiska/gender  kommunicera på

ett maskulint eller feminint sätt. Epstein och Woods menar att uppfattningen om att kvinnors och

mäns kommunikativa beteende är biologisk betingat används som argument för att befästa synen

på kvinnors och mäns könsroller och maktställning. Epstein och Woods ger följande exempel på

teorierna om det biologiska könet: många sociobiologer postulerar exempelvis att kvinnors och

mäns aggressiva beteende beror på samverkan mellan könens hjärnor och deras hormoner!

Diskurser om det biologiska/gender tar sin utgångspunkt dels utifrån Sigmund Freuds  "Oedipal

Conflict" och dels Darwins evolutions teorier. Sociobiologer använder sig av ”Darwins teorier” för

att förklara och beskriva människans verbala beteende. Har apor i sitt sätt att kommunicera någon

likhet med människans sätt att kommunicera ? Som modell använder sig biologerna av apornas

symboliska beteende jämfört med människan kommunikativa beteende som förklaring till varför
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vi beter oss som vi gör. Evolutionsteorien om apor postulerar att ”hanapor” har ett aggressivare

beteende än honor. Enligt biologerna liknar apornas beteende människans. 

”Among baboons, male dominance is clear, but female dominance is typical of all

social lemurs studied (Hrdy 1981) and gibbon manifest no sex difference in dominance

(Tavris and Wade, 1984). Female prosimians push male away from food sources and

hit them on the head when they get cranky (Jolly 1966). Furthermore females may

exhibit a collective dominance by banding together to deal with male who are

monopolizing a food source” ( Lancaster,1973 Epstein 1988,s.65 ).

Syftet med biologernas analys syftar till att visa likheten mellan människan det vill säga kvinnor

och män och han och hon apors  kommunikativa beteende och makt hierarkin dem emellan.

Epstein menar att tidigare observationer och forskning på apor vad gäller deras kommunikativa

beteenden  skedde i fångenskap, exempelvis i djurparker. Nya experiment och försök med apor i

vilt stillstånd  har kommit fram till andra slutsatser när det gäller apornas kommunikativa beteende

och aggressivitet. Författaren har i sin analys av verbala kommunikation analyserat olika

vetenskapliga teorier som har jämfört människans beteende med apornas. Så här förklarar hon.

”For example, male rhesus monkeys in the wild show little interest in new born

infants and may behave viciously if an infant gets too near (although in the

laboratory, when paired with orphaned infants, male rehesus monkey become

protective (Mitchell et al.,1974). But male owl monkeys and marmosets often carry

infants giving them to females only for nursing” (Weisstein, 1982; Tavris and Wade,

1984. Epstein 1988, s.65 ).

Även om apornas symboliska beteenden har vissa likheter med kvinnors och mäns kommunikativa

beteenden är kvinnors och mäns kulturella traditioner för komplexa när det gäller att dra några

generella slutsatser vad gäller den sociala/gender verbala kommunikationen. Epstein menar att

generella slutsatser exempelvis att männen är födda med ett aggressivare beteende än kvinnor

vilket påverkar deras verbala kommunikation eller att männen är mera högljudda  medan kvinnor
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är mera emotionella, ödmjuka och pratsamma inte gäller för alla eftersom varken kvinnor eller

män inte är någon homogen grupp. Evolutionsteorier hävdar att hjärnans uppbyggnad och

hormonernas kemiska sammansättning påverkar kvinnors och mäns genderbeteenden. För att ta

reda på detta har biologerna kartlagt hon och hanapors hormoner och hjärnans uppbyggnad.

Resultatet av biologernas kartläggning av hon och hanapors kroppar har jämförts med kvinnor och

män. Med utgångspunkt från forskarnas kartläggning har de funnit att aporna både kroppsligt och

beteendemässigt liknar människan.

"The male hormone, testosterone, is said to affect the fetal brain at  a particular

phase of development, predisposing boys to greater physical activity and more

aggressive behavior than girls and accounting for males  higher social ranking ( a

process also true for nonhuman primates)” (Epstein1988, s.56 ).

Biologerna menar att männens beteenden kännetecknas av ett aggressivare sätt att kommunicera

än kvinnors medan kvinnor har en mjukare framtoning i sättet att kommunicera med andra. Med

andra ord utifrån könens biologiska gender kan vi förvänta oss att männen beter sig på ett sätt som

överensstämmer med ett manligt beteende och kvinnor med ett kvinnligt.

Sociobiologerna menar att flickors och pojkars genderbeteende är ett resultat av deras

könstillhörighet. När det gäller männens testosteron och kvinnans östrogen anses att halten av den

påverkar könens kommunikativa beteenden, deras aggressivitet, svartsjuka och så vidare. Som ett

resultat av den vetenskapliga och allmänna synen på det biologiska/könets genderbeteende har

olika företag vuxit fram.

”Psykiatriska”, ”juridiska” och kroppsmedicinska institutioner är exempel på instanser som

förekommer för att hjälpa kvinnor och män med deras kommunikativa beteenden. Exempelvis

servicen de olika institutionerna står till tjänst med är att försöka hjälpa både kvinnor och män med

deras psykiska eller fysiska problem vilka anses orsakas av deras biologiska kön. Många kvinnor

söker medicinsk eller terapeutisk hjälp på grund av deras menstruation besvär. Biologerna menar

att kvinnor som lider av menstruationsbesvär får ett ändrat beteende när det gäller deras sätt att
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kommunicera med andra. I domstolen har det gjorts försök att använda kvinnans

menstruationsbesvär som förklaring till varför kvinnor begår våldsbrott!

”Claims for the existence or pre-menstrual syndrome, however, have now spread to

the courts-attorneys of women indicted for murder have even attempted to use

Dalton work as a defense. So too a new industry of drugs and physological

therapies for women suffering the emotional effects of pre-menstrual syndrome has

recently arisen” (Epstein, s.58, 1988).  

Bevisen för att psykiska eller fysiska problem orsakas av " menstruationsbesvär " och i samband

med detta utlöser depressioner, aggressivitet eller vemod hos kvinnor är kontroversiellt menar

Epstein. Forskningen har visat att såväl kvinnor som män använder sig av aggressiva beteenden

som överensstämmer med deras gender identitet samt även i situationer där aggressivitet lönar sig.

Både kvinnor och män använder sig av aggressiva beteende för att utöva makt. 

”Studies using hypothetical behavior - designed to yield aggression as a personality

trait - have shown that males report greater physical aggression than actually takes

place” ( Frodi et al ., 1977, s. 79 i Epstein 1988).

Även om statistisk visar att männens aggressiva beteende är större än kvinnornas är definitionen

av vad som kan anses vara ett aggressivt beteende inte helt klarlagt. Poängen är att många forskare

menar att definitionen av "aggressivitet" oftast används för att förklara en obegriplig handling.

Samverkan mellan mannens könshormon och hans hjärna samt kvinnans "östrogen" och hennes

hjärna påverkar hur respektive kön kommunicerar verbalt med varandra.  Enligt biologerna är

kvinnors och mäns "analytiska förmåga" inte lik varandra på grund av att deras hjärnor respektive

könshormoner är olika. Enligt teorier om det biologiska/kön är kvinnorna fysiologiskt sätt mer

anpassade till att använda högra hjärnhalvan när de tänker utifrån ett helhetsperspektiv, medan

männen är mer anpassade till att använda vänstra hjärnhalvan när de tänker i abstrakta termer. 

Biologerna menar att männen är mer matematiskt begåvade än kvinnor medan kvinnor är mera

språkbegåvade. Teorierna om det biologiska könet menar att  hormoner  påverkar kvinnors och
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mäns emotionella beteende exempelvis deras aggressivitet och har i förlängningen inverkan på

könens sätt att kommunicera. Det sociobiologer menar är att kvinnors och mäns hormoner och

hjärnor skiljer sig och bestämmer könens genderbeteende. Männens ärftliga förmåga att tänka

mera abstrakt och logiskt gör honom lämpligare att analysera komplicerade uppgifter. Detta gör

männen mer kvalificerade att ta hand om tekniskt komplicerade saker än kvinnor menar

biologerna.

Oenighet mellan biologerna och samhällsvetarna vad gäller orsaken till människans beteende och

verbala beteenden handlar om "hur sent" eller "hur tidigt" i livet vi fått våra inlärda beteenden.

Epstein och Woods menar att vi måste skilja mellan det sociala/gender och det biologiska /kön

när vi pratar om kvinnors och mäns verbala kommunikation

Freud

Freud menar att flickors respektive pojkars upptäckt av sitt kön beror på insikten om att deras

könsorgan är olika. Barnens upptäckt av sitt könsorgan framkallar sexuella känslor samt

identifikation som pojkar och flickor menar han. För att få bekräftelse på sin identitet och sitt kön

vänder sig flickor respektive pojkar till sina mammor respektive pappor.

”Psychologists with psychoanlytic perpective derived from Freud have tended to

believed that the sex of infant determines its relationship to its mother and father

and that the parent-child relationship is crucial in creating lifetime identites, with

males and females developing personalities characteristic of their sex” (Epstein

1988 s. 73 ).

När det gäller barnens kommunikativa beteenden anses det att både pojkar och flickor förutom att

de identifierar sig med sina pappor och mammor ärver respektive föräldrars sätt att kommunicera.

Enligt Freud leder barnets upptäck av sitt kön till svartsjuka, passivitet och masochism. Freud

kalla denna process "Oedipal Conflict. Oedipal conflict ses som det första stadiet av barnens

genderidentifikation. Vid en analys av teorierna gällande det biologiska/gender och det
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sociala/könen gör Woods jämförelser mellan heterosexuella och homosexuella relationer. Syftet

med jämförelserna är att ta reda på hur och om det förekommer några skillnader mellan hur olika

par kommunicerar med varandra. Om kvinnor och män på grund av sitt biologiska/gender

kommunicerar på ett maskulint eller feminint sätt, vem spelar rollen som man i en relation där

båda par är av samma kön? Woods förklara följande om homosexuella relationer.

Woods (1997)” Because confrontation and dominance tend to work against the main

goal of argumenting intimacy, and because they are not emphasized in feminine

speech culture, lesbians sometimes suffer from an inability to deal constructively with

problems (Becker, 1988; Clunis & Green, 1988).They find it difficult to express

discontent or ask for change. Hence while lesbian communication tends to be warm

and supportive, it may not always be effective for resolving painful differences of

opinion or creating change” (.s. 170).

Woods menar att även om kvinnor är relations inriktade och stödjande i sättet att kommunicera är

den egenskapen ingen garanti för att det inte uppstår missförstånd mellan två kvinnor som

kommunicerar med varandra. Författaren menar att inom såväl homosexuella som heterosexuella

relationer förekommer samma kommunikativa problem. Exempelvis: Något som inte är ovanligt i

homosexuella relationer är de mammor som slår sina barn.

”Evidence of female abuse of children and spouses and the admission of lesbian

violence create disagreement among researchers as to the relationship between

gender and violence” (Woods 1997.s.207 ). 

Författaren Woods menar att vi inte kan ta för givet att kvinnor och män kommunicerar och beter

sig på ett viss sätt utifrån sin könstillhörighet. En tredje grupp forskare som har anslutit sig till

debatten är de som hävdar att kvinnors och mäns kommunikativa beteende påverkas av både

kulturtraditioner och de ärftliga faktorerna. Denna tredje grupp forskare består både av

sociobiologer och sociologer. Mellan dem har det vuxit fram viss samstämmighet om att de

biologiska och de kulturella traditionerna har betydelse för kvinnors och mäns kommunikativa 
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beteende. Oenighet mellan forskarna består av i vilken grad tidsfaktorn är avgörande för hur vi

kommunicerar. Med andra ord är vårt sätt att kommunicera medfött eller beror det på de kulturella

faktorerna?

Författarna Epstein och Woods menar att argument såsom sociobiologernas syn på genderbeteende

saknar tillräckligt med empiri för att dra några slutsatser varför kvinnor och män kommunicerar på

det sätt de gör. Vad gäller makt mellan könen det vill säga vilka av könen som har mer makt än

den andra och orsaken till varför det ena eller andra könet har mer makt har båda författarna ur ett

sociologiskt perspektiv problematiserat den aspekten. I sätt att argumentera och analysera båda

könens kommunikationsstil avfärdas författarna däremot inte helt betydelsen av det sociala/gender

biologiska/kön, och det psykologiska perspektivet.

8.                                      Det sociologiska perspektivet

Att bygga en diskurs om kvinnors och mäns kommunikationsbeteende utifrån vårt biologiska/kön

medför föga förståelse när det gäller vårt "sociala liv", "status",  "kultur" och "identitet" särskilt

när aspekterna som sådana ändras under historiens gång i takt med kulturella förändringar och

samhällsnormer menar Woods. Med dagens empiriska forskning vet vi mer om familjen än

Durkheim eller Weber visste på deras tid. Vi vet även mer idag än på femtio och sextio talet. I

många av världens länder förväntas flickor sköta om hushållsarbete medan pojkarna förväntas ta

hand om lagningar av tekniska apparater . Av tradition lär sig pojkar att kommunicera som sina

pappor och flickor som sina mammor. Med andra ord erfar barn gender genom olika

arbetsfördelning pojkar och flickor blir tilldelade av sina föräldrar. På grund av de förväntningarna

som ställs på oss av samhällets normer formas vårt sätt att kommunicera menar Woods.

. 

”Fathers and their boys participate in more "dangerous and exciting" leisure

activities (Lundgren & Cassedy, 1993); mothers are more likely to engage in

social play (Belsky, 1980), tending toward more verbal and didactic interaction”

(Woods, 1997, s. 71).
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Författaren menar att från tidig uppväxt erfar vi gender i våra familjer. Dessutom menar hon hur vi

uppfostrats som barn förändras med normerna i samhället.

Hur skiljer sig kvinnors och mäns kommuniktiva beteende på 90-talet jämfört med på 50-talet? I

många av världens länder är det  tradition att det är kvinnor som stannar hemma för att sköta om

uppfostran av barnen och skötseln av hemmet medan det är männen som sörjer för familjens

ekonomi.  Hade samhällsnormer på femtiotalet och tidigare accepterat papporna som stannade

hemma för att delta i sina barns uppfostran och skötseln av hemmet ?

”Parents also shape understandings of gender in their playful interaction, with

children. Routinely fathers emphasize independence and autonomy in their sons

while mothers encourage politeness, nurturance, and mutual activities in their

daughters” (Power & Shanks, 1989; Thompson & Walker, 1989, i Woods 1997).

Föräldrarna som avviker från gängse samhällsnormer vad gäller det biologiska/könets

genderbeteende skapar alternativa definitioner av kvinnlighet och manlighet. Barn till föräldrar

vars uppfostran avviker från det ” tagna för givna” i samhället lär sig ett annat sätt att

kommunicera.

Woods menar att många av dagens moderna män deltar aktivt i sina barns uppfostran och på så

sätt lär sig barnen ett alternativt sätt att kommunicera vilket skiljer sig från normerna i samhällen.

Ur ett sociologisk perspektiv är kvinnors och mäns genderbeteende beroende av de kulturella

traditionerna och förändringen av samhällsnormer.

Att vi inte helt kan bortse från att kvinnors och mäns fysiologiska egenskaper har viss inverkan på

båda könens kommunikativa beteenden är givet men tidpunkten för när och hur de påverkar vårt

beteende är oklart. Nittiotalets kvinnliga friidrottare och karriärkvinnor skulle ha förklarats vara

icke feminina på femtiotalet jämfört med nittiotalet, menar Woods.
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Epstein och Woods menar att förr ansågs hushållsarbete vara kvinnors "plats". Detta utnyttjades av

många kvinnor som en plats där de kunde utöva en viss makt.  Männen tog oftast hand om det

praktiska utanför hemmet medan kvinnan sörjde för familjens välbefinnande, matlagning och så

vidare. Uppdelningen av arbetssysslor i kvinnliga och manliga domäner gick oftast från en

generation till en annan. Som en följd av att kvinnorna upptäckte att de har en viss makt i hemmet

ville inte många kvinnor släppa ifrån sig ansvarsfördelning vad gäller uppfostring av familjens

gemensamma barn och skötseln av hemmet till mannen i familjen.

Att många kvinnor inte ville dela ansvaret för uppfostran av barnen och skötseln av hemmet med

mannen beror på deras rädsla att förlora den makt de har i hemmet. Epstein och Woods menar att

för att förstå kvinnor och män, dvs det sociala/könets genderbeteende och verbala kommunikation

måste vi ta hänsyn till det historiska perspektivet. Med det historiska perspektivet menar jag

exempelvis att i många samhällen hade kvinnorna ingen rösträtt och därmed ingen reell makt att

påverka sin situation. Poängen är att oftast bygger kvinnors och mäns kommunikationsbeteende

och relation på maktfördelning dem emellan.

Woods har funnit att såväl kvinnor och män använder sig av aggressiva beteenden som

överensstämmer med deras gender identitet samt även i situationer där aggressivitet lönar sig. 

Epstein och Woods menar att det sociala/könets genderbeteende är beroende av  förändringarna i

normerna i de kulturella traditionerna i samhället. När det gäller det psykologiska samspelet

mellan  kvinnor och män har Tannen tagit mycket hänsyn till det men lite hänsyn till de kulturella

förändringarna i samhället. Vad vi är och i allt vad vi gör finns gender ständigt närvarande inom

oss. Gender finns i själva vår identitet, vår status, sociala liv, rättigheter och skyldigheter, menar

Epstein och Woods. När i livet kvinnors och mäns sätt att kommunicera formades är ständigt

föremål för forskningen. Är det genom arv eller miljö eller en kombination av båda ? Epstein

menar att tidsaspekten för när våra gender beteenden formas och utvecklas är oklart. Eftersom

kvinnor och män inte är någon homogen grupp är det ett misstag att definiera dem som sådana.

Vad vi är och i allt vi gör finns gender ständig närvarande inom oss.
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Gender finns i själva vår identitet, vår status, sociala liv, rättigheter och skyldigheter. Hur vi

kommunicerar med varandra reflekterar vår identitet i avseende på de ovannämnda faktorerna. Vi

internaliserar gender genom vår interaktion med andra människor. Gender varierar från tid till

annan och definieras olika beroende på var i världen vi befinner oss. Definition av gender och

gender kommunikation är i huvudsak beroende på våra förväntningar. Det är svårt att få ett grepp

om hur gender normaliseras i våra tankar samt exakt hur den formar vår identitet. I våra dagliga liv

finns många aspekter som gör att kvinnors och mäns kommunikativa beteenden ter sig naturliga.

Exempelvis tror många att flickor och pojkar rör sig olika därför att det är normalt för dem att göra

det. Under historiens gång och i takt med forskningens framsteg har både sociologerna och

sociobiologerna omformulerat gamla diskurser om "kvinnor, män, gender och verbala

kommunikation" och införlivat dem med nya teorier.

Epstein menar att overifierad empiri, brister i forskningsmetoder och förutfattade åsikter i

forskarnas empiri kan leda till felaktiga slutsatser när det gäller kvinnors och mäns relation och

verbala kommunikation. Men att även kulturella traditioner spelar en viss roll för hur vi

kommunicerar med varandra.

9.                                      Avslutningsdiskussion

Uppsatsen om kvinnors och mäns kommunikation tar sin utgångspunkt från mina kvinnliga

arbetskollegor och vår verksamhetschef. Verksamhetschefen är en man. Mina arbetskollegor är

missnöjda med att inte kunna kommunicera eller få något stöd från honom. Hade chefen varit en

kvinna skulle kollegorna kanske haft lättare att kommunicera och förmodligen få det stöd de

behöver, menar de. På grund av att kvinnorna inte förmår kommunicera med chefen känner de sig

maktlösa. De menar att kvinnors och mäns förmåga att kommunicera är bestämd, till största delen

av den biologiskt ärftliga faktorn. Samma ståndpunkt har vår chef. Så här förklarar kollegorna hur

den biologiska faktorn påverkar vårt beteende. Kvinnors och  mäns beteende beror på våra olika

hormonsammansättningar. På grund av könens fysiologiska olikheter uppstår konflikter och
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missförstånd när kvinnor och män kommunicerar med varandra. Att chefen inte förstår oss beror

på att män liksom kvinnor har behov av att  uttrycka femininitet och maskulinitet vilket i sin tur

beror på det biologiska arvet.

Som en av kollegorna sa: Börjar jag prata med vår chef om ett problem som har att göra med

personalen eller någon av de boende glider chefen från det jag vill prata om och börjar prata om

exempelvis bilar och tekniska saker.  Att kunna ge stöd och prata om känslor samt ge uttryck för

ens egen oro är något vi tycker männen inte förstår sig på.

Det som männen förstår är påtagliga ting och konkreta handlingar. Att prata om bilar, idrott och

tekniska saker är exempel på påtagliga ting och konkreta handlingar. Mycket av det

arbetskollegorna sa om mäns kommunikation bekräftades av vår chefs sätt att förklara kvinnors

och mäns kommunikativa beteende.  Förutom att han delade kvinnornas ståndpunkt sa han

följande: Om några kvinnor ska sätta upp några gardiner måste de sinsemellan  resonera en

avsevärd tid innan gardinerna kommer på plats.

Vi män behöver bara veta var gardinernas ska hängas upp för att de ska sättas på plats.  Poängen är

att det de kvinnliga kollegorna menar med maktlöshet är att de inte kan begära mer av chefen vad

gäller hans förståelse för deras problem och sätt att kommunicera därför att hans biologiska olikhet

som man förhindrar detta. Hade han varit en kvinna skulle de haft lättare att kommunicera . Både

mina kollegor och vår chef  är övertygade om att det biologiska arvet har större påverkan på vårt

kommunikativa beteende än det sociala arvet.  Att kvinnor sinsemellan  och män emellan har olika

sätt att kommunicera sade varken  chefen eller kollegorna någonting om.

Kan arbetskollegorna belastas för den maktasymmetri de känner att inte kunna kommunicera med

chefen ? Sociologen Epstein menar att eftersom kvinnor och män inte är någon homogen grupp är

det orätt att enbart beskriva deras genderbeteende utifrån ett biologiskt perspektiv. Hur förklarar

teorier och forskning att det bland kvinnorna på min arbetsplats förekommer Många missförstånd?

För att exemplifiera ovanstående skrev sociologen Epstein om lesbiska förhållanden. Många av

kommunikationsproblem  inom homosexuella relationer grundar sig på maktanspråk individerna
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emellan vilket i första hand inte har mycket med varken det biologiska eller det sociala arvet att

göra. Inom såväl homosexuella som heterosexuella relationer förekommer att någon inom gruppen

försöker sätta upp ramarna för hur relationen i gruppen ska vara, vilket oftast resulterar i

kommunikationsproblem. Ett mycket vanligt argument om orsak till förekomst av homosexuella

förhållanden är den uppfattningen att biologiskt sett måste en partner i ett sådant förhållande vara

utrustad med kromosomer från det motsatta könet. I studier av nämnda förhållanden har det visat

sig att i homosexuella relationer förekommer samma kommuikationsproblem och maktasymmetri

som inom heterosexuella relationer. Om någon i en grupp utan dialog eller överenskommelse med

gruppen sätter ramarna för hur relationen ska vara kan ett sådant förfarande förorsaka känslor av

maktasymmetri individerna emellan . Det är inte ovanligt att det i relationer inom grupper bland

heterosexuella grupper av individer som  består av enbart kvinnor eller av enbart män

förekommer stridigheter vad gäller anspråk på makt. Vi kan dra vissa paralleller med mina

kvinnliga kollegor och homosexuella relationer.

Bland kollegorna förekommer kommunikationsproblem. Har någon av kvinnorna flera manliga

kromosomer? Vem av kollegorna fysiologisk sett  representerar män respektive kvinnor? Poängen

är att vi inte enbart kan postulera att det är kvinnors och mäns kön som bestämmer hur vi

kommunicerar med varandra. Om kvinnor sinsemellan och män emellan kommunicerar utan att

något problem uppstår skulle det sannolikt inte förekomma några kommunikationsproblem inom

homosexuella relationer. Med andra ord, hur vi kommunicerar med andra  beror på en mängd olika

faktorer. Att enbart utgå ifrån att människans fysiologiska egenskaper skulle vara bestämmande för

individens genderbeteende är att argumentera för att kvinnor är mer lämpade att ta hand om barn

och hushållet och män mer lämpade att ta hand om ekonomi och tekniska apparater!  När det

gäller den vetenskapliga forskningen har den i takt med forskningens framsteg gjort att många

forskare både i de sociologiska och sociobiologiska disciplinerna omformulerat gamla diskurser

om "kvinnor, män, genderbeteende och kommunikation" och införlivat dem med nya argument.

”There is growing agreement, however, among many psychologists and social

psychologists that human developement occurs through the interplay of biological

inheritance and social experience ”(Epstein 1988, s. 73 ).



32

Sociologerna avfärdar inte sociobiologers förklaringar när det gäller enskilda individers 

kroppsbyggnad och att kvinnor och män genetisk sett kan skilja sig åt. 

”Of course, biological facts, create differences between men and women and "cause

" certain kind of behavior” (Woods 1997, s.48).

Det forskarna inom de sociologiska och sociobiologiska disciplinerna tvistar om är i hur hög grad

det biologiska arvet eller det sociala arvet är avgörande för kvinnors och mäns sätt att

kommunicera med varandra.

Enligt argumenten om det biologiska arvet skulle nittiotalets karriärkvinnor och kvinnliga

friidrottare förklarats vara icke feminina på femtiotalet menar Woods. Det som sociologer vill

uppmärksamma är att kvinnors och mäns kommunikativa beteende är beroende av många orsaker

bland dessa samhällsutvecklingen. Maktlösheten mina arbetskollegor känner av att inte kunna

kommunicera med chefen behöver inte betyda att chefen i egentlig mening är maktlysten. Kvinnor

och män använder sig av olika sätt att kommunicera men även mellan män och mellan kvinnor

används olika sätt.

 ”Om man accepterar ett tvärkulturellt förhållningssätt till samtal mellan kvinnor

och män, blir det möjligt att förklara varför missnöjet är berättigat utan att anklaga

någon för att ha fel eller vara knäpp. Att lära sig våra olika samtalsstilar får dem

inte att försvinna, men det kan ömsesdigt avmystifiera det hela och få oss att sluta

anklaga varandra” ( Tannen 1990, s.45).

Kvinnors och mäns olika kulturer gör att de har olika sätt att kommunicera menar författaren. Om

vi tar hänsyn till olikheten i vår sociala uppväxt skulle kvinnor och män lättare förstå varandra

utan att behöva kunna kommunicera på ett likartat sätt.  På min arbetsplats, där olika kulturer

möts, är det viktigt för en arbetsledning att kunna kommunicera med de anställda menar Tannen.
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Det vill säga att försöka förstå människor med olika kulturer som arbetar i verksamheten och vad

det är de vill ha sagt med sina beklaganden.

Generellt sätt är kvinnor relationsinriktade, vilket medför att de oftast söker stöd och förståelse när

de beklagar sig över något som de upplever vara problematiskt. Kommunikationsproblem

individer emellan som inte rättas till kan förorsaka känslor av maktlöshet, detta gäller såväl för

kvinnor som för män.  Att kvinnorna inte begriper varandra förorsakar sannolikt att det även bland

kvinnorna förekommer känslor av maktlöshet gentemot varandra.

Om orsaker till kvinnors och mäns kommunikativa beteenden och maktasymmetri finns en mängd

olika aspekter som kan förklaras med hjälp av begreppet ”vårt sociala arv”. Av någon anledning

har både vår chef och mina kolleger lättare att använda sig av begreppet ”vårt biologiska arv” för

att förklara kvinnors och mäns kommunikationsbeteendeNär det gäller kvinnornas synpunkter på

hur de anser att det sociala arvet påverkar vårt kommunikativa beteende var deras svar mer

svävande jämfört med deras synpunkter vad gäller vårt biologiska arv. Kollegornas sätt att förklara

det sociala arvets påverkan på vårt beteende liknade Freuds ”Oedipal Conflict”. Kollegorna menar

att barnen påverkas av sina mammors och pappors sätt att kommunicera och med anledning  därav

överförs mycket av förälderns könsroller till barnen.

Chefen tyckte likadant som kollegorna. Med andra ord perspektivet om det biologiska arvet fanns

ständig närvarande i kollegornas sätt att förklara det social arvet beträffande kvinnors och mäns

kommunikation. Finns det några historiska faktorer som har påverkat vår chefs och mina

arbetskollegors tankar med avseende på kvinnors och mäns kommunikationsbeteende ? Det vill

säga kvinnors och mäns tankar, syn på makt och könsroller från tiden för de gamla filosoferna

Platon och Aristoteles till dagens samhälle.

Har de aspekterna någonting att göra med vår syn på kvinnors och mäns kommunikativa beteende?

Som nämns tidigare är kvinnors och mäns kommunikativa beteende beroende av många orsaker,

bland dessa samhällsutvecklingen. Har någonting i den ”historiska synen" förändrats beträffande

hur båda könen ser och uppfattar varandras kommunikativa beteenden? Har vår chef och mina
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arbetskollegor tagit intryck av samhällsutvecklingen?  Olika feministiska studier avseende

människans kommunikativa beteende har kommit fram till att många  förhistoriska argument om

kvinnor och män, det vill säga deras ”biologiska arv”, används fortfarande idag.

Trots att många studier har visat att kulturen och samhällsutvecklingen har betydelse för hur

kvinnor och män kommunicerar med varandra är det svårt att få till stånd en balanserad

argumentation som tar hänsyn till de två perspektiven, det vill säga det ”sociala arvet” och det

”biologiska arvet”.  De förändringar som har skett vad gäller kvinnors och mäns kommunikation

sker i form av ökade dialoger bland olika forskare, exempelvis sociologerna och sociobiologerna

emellan samt tillkomst av olika lagstiftningar i samhället som reglerar kvinnors och mäns

kommunikation.

”Sociologists in general have neglected the analysis of how the long arm of the

state reaches out to ”construct” gender distinctions because they have focused

rather on the processes of by which society`s values and norm are internalized so

that they become part of the minds and hearts of its members” (Epstein 1988,s.118)

Författaren menar att när vi använder begreppet ”vårt sociala arv” för att förklara kvinnors och

mäns kommunikativa beteenden glömmer vi oftast bort statens ansvar. I de flesta stater finns lagar

som styr kvinnors och mäns beteende. Även om kultur och det sociala arvet utgör normer i

de flesta stater reglerar staten med hjälp av sina lagar hur både könen kommunicerar med

varandra. Lagar om könsdiskriminering är till för att reglera  kvinnors och mäns kommunikativa

beteende. Det är staten som stiftar sådana lagar.

”… no society leaves women and men entirely free to choose the social roles they

prefer or fails to punish them for infringement, although societies differ in their

interest in partcular infractions and in the harshness of punishment All societies

similarly spell out by rules and laws their preferred organization of the sexes,

enunciating the social roles women and men are expected to play” (Epstein 1988

s.119-120)
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Författaren menar att samhället av idag fortfarande är uppdelat i en kvinnlig och en manlig sfär,

där vi utan att tänka på det är påverkade av arbetsfördelningen mellan kvinnor och män. Ingen stat

lämna sina kvinnor och män att helt fritt välja den roll de vill spela i samhället. I många stater där

det pågår förändringar i jämlikhet mellan kvinnor och män gör båda könen  samma arbete.

Kvinnor av idag sköter många arbetsuppgifter som det förr var helt otänkbart att kvinnor skulle

kunna klara.  Vi behöver inte kunna kommunicera på ett likartat sätt för att förstå varandra,

förklarar Tannen.:

”Många kvinnors benägenhet att använda sig av personliga erfarenheter och

exempel snarare än ett abstrakt resonemang kan förklaras av att de är språkligt

orienterade mot det privata” ( Tannen 1990, s.90)

 Att kvinnor är orienterade mot det språkliga och använder sig av sina privata erfarenheter

 utgör de aspekterna inget hinder för att kunna sköta och ta hand om tekniskt komplicerade ting. I

motsvarande grad arbetar allt fler män inom de områden där det nästan bara var kvinnor som

arbetade tidigare. I dag arbetar många män inom vårdyrken som sjukskötare, det är inte längre

ovanligt att många män tar pappaledigt från sitt arbete för att sköta om sina barn i hemmet. Jag

menar att även om männens kommunikationsstil karaktäriseras av ett informativt sätt, att

kommunicera vilket kan uppfattas som att alla män är maktlystna och resultatinriktade, stämmer

inte detta antagande för alla män.  Chefens benägenhet att använda sig av sitt privatliv liknar det

sätt som många kvinnor använder sig av när de kommunicerar med andra med den skillnaden att

kollegorna upplever att det som han pratar om inte har relevans till det de vill diskutera. Beroende

på vad som diskuteras kan det vara helt olämpligt att börja prata om ovidkommande saker när det

som diskuteras känns viktigt för kollegorna. Bortsett ifrån kvinnors och mäns olika

kommunikationsstil kan vår chefs sätt att kommunicera med mina kollegor bero på hans

yrkeslämplighet. Jag menar att vi inte helt kan bortse varken ifrån det biologiska eller sociala arvet

vad gäller kvinnors och mäns genderbeteende men forskningen måste grunda sig på fakta.  Jag

delar delvis Tannens förklaring beträffande kvinnors och mäns olika kommunikationsstil men inte

fullt ut.
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Att jag inte delar Tannens förklaring fullt ut beror dels på att det även bland arbetskollegorna

förekommer att kvinnor sinsemellan inte begriper varandra, trots att kvinnorna är av samma

etniska ursprung och pratar samma språk. Dels tycker jag att varken kvinnor eller män är någon

homogen grupp. Beroende på var vi bor reglerar samhället genom sina lagar våra beteenden vilket

i sin tur påverkar hur vi kommunicerar med varandra.

Slutsats

I många kulturer där den patriarkaliska kulturen är den dominerande betraktas kvinnor och män

som olämpliga att sköta arbetsuppgifter som inte passar deras kön. Många etniska grupper

använder sig av argumenten om den egna rasen och kön för att förklara förekomsten av makten

inom den egna gruppen. Bland och inom dessa grupper förklaras oftast kvinnor men även män

som olämpliga och mindre begåvade att kunna utföra vissa arbetsuppgift. Att kvinnor anses vara

olämpliga att sköta vissa arbetsuppgifter beror på att de betraktas som psykiskt svaga. Männen å

andra sidan anses som mer psykiskt stabila och därav bättre lämpade att sköta uppgifter som

passar deras psyke.  I många kulturer där männens makt över samhällsinstitutionerna anses

berättigade anses att kvinnor och män är födda med olika biologiska egenskaper. Mot bakgrund av

att männen betraktas som mer psykiskt stabila än kvinnor anses att männens anspråk på makt är

helt berättigade. Många av de beskrivningar och diskussioner i de använda feministiska studierna

om kvinnors och mäns kommunikation syftar till att visa hur slutsatser vad gäller olika

onyanserade argument leder till befästningar  av kvinnors och mäns könsroller. Konsekvenserna av

en befästning av kvinnors och mäns könsroller leder till ett ojämlikt samhälle. En del av forskarnas

upptäckt om kvinnors och mäns kommunikation har visat att föräldrar som inte anpassar sig till

samhällsförväntningar avseende uppfostran av sina barn lär deras barn att kommunicera på ett sätt

som leder till en mer jämlik arbetsfördelning mellan båda könen.  Familjer som bryter mot de

traditionella samhällsförväntningarna i sättet att uppfostra sina barn gör inga skillnader mellan

kvinnliga och manliga arbetsuppgifter i hemmet.
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 I de samhällen där staten tar aktiv del i jämlikhet av kvinnors och mäns kommunikationsbeteende

uppmuntras papporna att var aktiva när det gäller deras barn. Många pappor utnyttjar de

möjligheterna statens lagar ger dem att stanna hemma och ta hand om sina barn.

Som framgår av diskurserna förorsakar vår förståelse av kvinnors och mäns sätt att  kommunicera

många missförstånd oavsett etniska konstellationer eller nationell tillhörighet. Slutsatsen blir att

när vi inte begriper eller förstår varandras kommunikationsstil eller får problem inom våra

relationer använder vi oss av olika förklaringar som ett sätt att rättfärdiga det som vi tror oss veta

om en annan individ. Som fortsättning på kvinnlig/manlig kommunikation skulle jag vilja sätta

mig in i perspektivet kommunikation kvinnor emellan.
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