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Problem/Bakgrund 
 
Med ord, begrepp, metaforer och liknelser skapar vi en bild av vår verklighet. 
Dessa bilder förmedlar vi vidare till andra för att ska kunna dela verkligheten med 
dem. Vi försöker genom ord och bilder övertyga andra om det vi upplever.  
Stamning är ett svårförklarligt besvär och dess nyckfullhet ger en ännu 
obegripligare bild av stamningen. Behovet av metaforer och liknelser blir därför 
viktigt när man talar om problemet. Det finns både personliga bilder och bilder 
som är grundade på teorier. De personliga bilderna är vanligast hos barn och de 
skapar bilder och fantasier om ett problem som egentligen ingen kan beskriva på 
ett bra sätt för dem – inte ens logopeder. 
 
Det råder en misstolkning i samband med en av de mest välkända metaforerna, 
isberget. Detta beroende på att isberget kan betraktas som en bristfällig metafor; 
man betraktar stamningen som ett större psykologiskt problem än det egentligen 
behöver vara. 
Risken är att de vedertagna bilderna är alltför snäva för att appliceras på samtliga 
individer som stammar. Därför är det viktigt att de teoretiska bilderna ger en 
allmän bild på stamningen. Det hämmande spöket är ett försök att beskriva 
stamningen ur ett mer sociologisk perspektiv.  
 
Denna uppsatsen belyser även ett tänkbart samband mellan de bilder som främst 
barn verkar ha om stamning och de dominerande förklaringsmodellerna och 
metaforerna, som främst sprids via logopedin.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Stamning, metafor, liknelse, isberg.
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1. Inledning 
 
Detta arbete kommer att färgas av mina egna åsikter, värderingar och 

erfarenheter. Eftersom jag själv stammar har jag en inre förståelse för 

problemet och det därför ibland vara svårt att urskilja vad som är genuint 

faktamässigt och vad som är personligt präglad information. Under åren har 

jag samtalat med ett stort antal logopeder och talpedagoger. Jag har även 

deltagit i intensiv stamningsterapi. ”Intensiv stamningsterapi i grupp- och 

internatform för stammande vuxna har bedrivits inom SU/Sahlgrenskas ram 

sedan mitten av 70-talet” (Sahlgrenska Universitetssjukhusets hemsida, 

2003). Den intensiva terapin går alltså ut på att patienter från hela Sverige 

tas emot och man bor under terapin på internat (i mitt fall på Fornby 

folkhögskola i Borlänge). Terapin omfattar ungefär tre veckor, indelade i 

tre perioder under ungefär ett halvår. Jag kommer att härifrån hämta en del 

kunskaper beskaffade genom samtal med andra som stammar. Jag har 

stammat i princip hela mitt liv och det är omöjligt att skriva en 

vetenskaplig uppsats om stamning utan att påverkas av detta faktum. 

Styrkan i det kan vara att jag, som sagt, har många erfarenheter samt en 

inre förståelse. Svagheten kan vara att jag riskerar att tolka en del fenomen 

inom stamningsfältet ur mitt personliga perspektiv. Jag har med tanke på 

det utfört intervjuer med Skånes stamningsförening och Per Alm som har 

forskat mycket om stamning och stamningsbehandling och som själv 

stammar. Stamning är i högsta grad personligt betingat och fylld med 

individuella särpräglade drag. Problemet innefattar även personliga 

erfarenheter och inställningar gentemot den egna stamningen. Det är därför 

alltid svårt att generalisera och bedöma olika företeelser onyanserat när 

man skriver om stamning. Med detta ständigt i åtanke försöker jag att 

utföra mitt arbete så strikt vetenskapligt som möjligt, men inser att jag 

emellanåt kan riskera att påverkas av egna erfarenheter och värderingar.  

Jag ser på stamningen som ett problem om åskådliggörs i den sociala 

integrationen, därför hävdar jag att man bör se stamningen ur ett 

sociologiskt perspektiv och inte bara psykologiskt och medicinskt. Detta 

grundar sig i att jag själv ser mitt besvär med stamningen som ett socialt 

bekymmer och inte som ett psykologiskt problem. Jag antar dessutom att 
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många andra delar min syn på stamningen, men reserverar mig samtidigt 

för undantag. Denna uppsats innehåller förutom helt och hållet 

vetenskapliga fakta och resonemang också element av politik, filosofi och 

litterära beskrivningar. Detta är ett försök att skapa tydliga beskrivningar 

om stamningen och dess uttryck samt att skänka uppsatsen en större 

inlevelse och ett vidare engagemang. 

 

2. Syfte 
 
I denna uppsats kommer stamning att behandlas ur ett sociologiskt 

perspektiv. Det kommer alltså främst att kretsa runt stamning som ett 

sociologiskt fenomen; även om man ibland blir tvungen att plocka 

psykologiska, psykosociala och medicinska förklaringsmodeller.  

 

Jag kommer att fokusera kring barns och vuxnas personliga bilder av 

stamning, isbergsmetaforen och andra alternativa bilder, metaforer och 

symboler. Jag vill utröna vad isbergsmetaforen innebär för den stammande 

samt om den kan betraktas som sanningsenlig. Isbergsmetaforen bygger på 

teorier inspirerade av psykologin och psykiatrin. Detta har därför varit 

dominerande när man forskar om stamning. Sociologiska 

förklaringsmodeller är relativt sätt väldigt lätträknade. Jag belyser även ett 

tänkbart samband mellan de bilder som främst barn verkar ha om stamning 

och de dominerande förklaringsmodellerna och metaforerna, som främst 

sprids via logopedin. Vad kan spridning och applicering av dessa innebära 

för den stammande själv? Jag hävdar att dessa vidare kan i stor 

utsträckning påverka individens egen självbild. Jag kommer också i viss 

utsträckning beskriva de hinder som den stammande kan bli utsatt för av 

yttre faktorer; faktorer byggda på förutfattade meningar och fördomar. I 

avsnittet om det hämmande spöket har jag gjort ett försök att sociologiskt 

(psykosociologiskt) förklara vad stamning kan innebära i den sociala 

integrationen. 
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3. Metod 
Förutom en egen förförståelse om stamning har jag använt mig en kvalitativ 

forskningsmetod i form av gruppintervju och enskilda intervjuer. Dessa är utförda 

med medlemmar från en stamningsförening samt med stamningsforskaren Per 

Alm. 

 

3.1 Skånes stamningsförening 

I detta arbete har jag alltså använt mig av kvalitativa intervjuer. Jag startade mitt 

arbete med en gruppintervju med sju medlemmar från Skånes Stamningsförening, 

varav tre kvinnor och fyra män. Stamningsföreningens primära uppgifter är dels 

att hålla sig à jour med den aktuella forskningen och sprida information om 

stamning, men också fungera som stödgrupp för de stammande medlemmarna. Det 

finns alltså en yttre verksamhet som består av föreläsningar i skolor och annat 

informationsspridning. Den inre verksamheten arbetar med medlemmarna i sig och 

går ut på talträning, gruppsamtal och andra aktiviteter som gynnar arbetet med 

medlemmarnas personliga arbete med stamningen. Stamningsföreningen blir en 

frizon för stammare. Man (citat) ”får tala punkt”. Man byter erfarenheter och 

försöker upprätthålla en attityd gentemot stamningen som bygger på en känsla av 

lugn, trygghet, självsäkerhet. Humor är också ett viktigt inslag. Man kan öppet dra 

vitsar om stamning och de kan i sin tur göra att man tar problemet lättare. 

Beroende på att det är en relativt sluten grupp med ett gemensamt problem – 

stamningen – så är vitsar och skämt om stamning fullt legitimt. Skulle någon 

utomstående dra en liknande vits, skulle detta förmodligen betraktas som 

lyteskomik och därmed betraktas som en lägre och mer primitiv form av humor. I 

stamningsföreningens kontext har skämten en annan funktion: man tillåts att 

skratta åt ett problem som annars endast, eller till stor del, är av ondo. Jag valde 

att göra en gruppintervju eftersom jag förutsatte att det rådde en stor öppenhet i 

gruppen; vilket det också gjorde. Jag ville främst få en överblick hur en 

stamningsförening arbetar och vad dess verksamhet går ut på. Jag ville också veta 

hur de ser på stamningen och vad isbergsliknelsen har betytt och betyder för dem.  
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3.2 Intervju med Per Alm 

Jag utförde två intervjuer med Per Alm. Intervjun med Per Alm var från början ett 

tips som jag fick av en av deltagarna vid gruppintervjun med Skånes 

stamningsförening. Per Alm som har sin verksamhet vid neuropsykologiska 

avdelningen på lasarettet i Lund. Jag hade tidigare läst hans bok Stamning, som får 

betraktas som Sveriges mest omfattade skrift om stamning. Per Alm har fördjupat 

sig i forskningen om stamning och går metodiskt igenom teorier av olika slag. 

Dessutom finns det i boken en mer praktisk del med en mängd konkreta lösningar 

och tips för den som stammar. Jag sökte upp Per Alm, eftersom han får betraktas 

som expert på området. Alm bidrog främst med kommentarer runt mitt 

resonemang, men gav mig också vidare information i ämnet. 

 

3.3 Diskursanalys 

Jag har dessutom gjort en, förhållandevis, noggrann diskursanalys och har kritiskt 

granskat de föreställningar som man har och har haft om stamning. Jag har 

studerat allt från L.G Sjöholms bok Om Stamning från 1911 (förmodligen den 

äldsta svenskproducerade skriften om stamning) till samtida publikationer och 

skrifter via Internet. Eftersom jag främst har koncentrat mig på föreställningar och 

upplevelser om stamning illustrerade i bilder och eftersom detta har varit svårt att 

få tag på i tryckt material, så har jag haft stor fördel av att använda mig av 

informationssökning via Internet. Jag har även fördjupat mig i olika 

kommunikationsteorier samt Immanuel Kants Theory of Imagination. Även om det 

kanske inte förekommer direkta referenser till dessa arbeten, har de varit 

berikande och tänkvärda i sammanhanget. 
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4. Begreppsanalys 
4.1 Stammare eller stammande? 

Vad ska man då kalla en person som stammar? Stammare är ett vedertaget 

begrepp och används flitigt både av dem som stammar1 och av dem som 

inte gör det. Detta trots att det beskriver något som man är, alltså inte något 

som man gör eller ett karaktärsdrag som man har. Ordet stammare får på så 

sätt en större innebörd än en person som stammar eller Den stammande. 

Eftersom stammare är ett väletablerat begrepp och det heller inte läggs en 

tung vikt vid begreppets egentliga anspelning, så får man betrakta det som 

accepterat att använda sig av. Det kan trots allt vara betydelsefullt att 

poängtera att stammare inte är en särpräglad människogrupp, utan 

människor som stammar i en del sociala situationer i omväxlande 

utsträckning och med varierande egenheter. Detta innefattar en individuell 

upplevelse om företeelsen och med ett personligt synsätt gentemot sin 

stamning. I amerikansk litteratur använder man istället för studderers eller 

stammers förkortningen PWS (People Who Stutter) om stammande 

personer som grupp. I Sverige har man emellertid inte etablerat PSS 

(Personer som stammar) som motsvarande begrepp. Detta beror 

förmodligen främst på att det inte finns något behov av något sådant 

begrepp; många använder uttrycket stammare och är bekväma med den 

formuleringen. I den här uppsatsen kommer olika begreppsformuleringar 

att användas, detta främst för att nå en språklig variation i texten. 

Begreppet stammare kommer dock i viss utsträckning att tonas ned. Ibland 

tillåter jag mig själv att även skriva han, när jag skriver om den 

stammande. Det är självklart inte bara pojkar och män som stammar, men 

faktum är att tre fjärdedelar av dem som stammar är män (Lundberg, 1995).  

 
 
1 I Intervjun med medlemmar från Skånes Stamningsförening använde de sig 

genomgående av begreppet stammare. Detta kan i sig vara ett sätt att understryka oss som 

stammare, vi som förening och så vidare. Man vill kanske skapa en större gruppkänsla i 

en annars heterogen grupp med medlemmar av varierande social status, etniskt ursprung, 

ålder, kön och livsstil. Alltså: Vi som stammar = vi stammare. 
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4.2 Bild, Metafor, liknelse, symbol, ikon. 

 

Den här uppsatsen kommer att kretsa mycket kring vilka bilder som den 

stammande har av sin stamning och vad det möjligtvis kan medföra. Därför 

är det lämpligt att vidare reda ut vad dessa begrepp betyder i just den här 

kontexten. En bild är något som visuellt eller abstrakt representerar 

stamningen, stamningsterapin eller andra anknutna problem. En bild kan 

vidare bestå av en metafor eller liknelse. ”Metaforer är bildliga uttryck som 

förmedlar mening genom analogi” (Berger, 1999, s 81).  Man vill alltså 

beskriva någonting, med hjälp av och igenom någonting annat (till 

exempel: Min älskling är en ros). En liknelse är samma sak, fast i svagare 

form. Man liknar något, vid något annat (till exempel Min älskling är som 

en ros). Skillnaden mellan metaforer och liknelser är alltså inte så stor, det 

är egentligen bara en fråga om hur man formulerar meningen. Symboler 

brukar främst användas för att beteckna godtyckliga överenskommelser där 

inlärda kulturella referensramar avgör betydelsen (Falkheimer, 2001). Med 

symbol menar jag en bild, fast i starkare form – något mer signifikativt för 

individen eller gruppen. Bilden har fått en större roll; en bild kan vara ett 

neutralt och svagt uttryck, medan symbolen är starkare och även kan vara 

mer värdeladdad i sin kontext. Begreppet ikon har jag lånat från Anders 

Lundbergs bok om stammande barn. Lundberg skriver att barnets bilder 

blir ikoner och därför på något sätt är stamningen i sig. Lundberg anspelar 

här på de helgonikoner som för den troende inte bara är en bild utan också 

till stor del blir helgonet i sig. Bilden kommer inte att endast att få 

representera stamningen, utan blir stamningen i sig. 
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5. Vad är stamning? 
 

Enligt WHO definieras stamning så här: ”Stamning innebär en rubbning i 

talets rytm, där individen vet precis vad han ska säga, men för ögonblicket 

är oförmögen att säga det på grund av ofrivillig repetition, förlängning eller 

avbrott av ett helt ljud”. Detta är en vag definition och kan mycket väl 

innefatta upphakningar som alla människor kan råka ut för. Få människor 

har ett helt och hållet flytande tal. Stamning är talsvårigheter som kan 

uppträda på flera olika sätt: det kan bestå utav små upprepningar av 

stavelser eller ord, förlängningar av ljud och/eller svåra blockeringar i talet. 

Lämpligt är att avgränsa begreppet stamning till dem som själv upplever 

det som en tydlig svårighet i det vardagliga livet. Man brukar hävda att 

stamning är unik för varje individ. ”För att förstå individens specifika 

stamning fordras en individuell analys av stamningens karaktär, 

användning, uppkomstbetingelser, utveckling, intra- och interpersonella 

betydelse” (Albert, 1980, s 223). 

En person som stammar är ständigt influerad av sin stamning. Det är ett 

faktum som den stammande lever med den dagligen, det är dock till stor 

del stammaren själv som avgör i vilken omfattning det ska få påverka en; 

alltså hur stort utrymme stamningen av individen själv får lov att ta. 

 

 

5.1 Könsskillnad 

Det finns en statistisk skillnad när det gäller hur många män respektive 

kvinnor som stammar. Stamning är vanligare hos män än hos kvinnor, av 

dem som stammar är cirka tre fjärdedelar män (Lundberg, 1995). Detta 

statistiska faktum beror förmodligen på hormonella skillnader (Alm, 1995). 

Det har visat sig att en ökad nivå av östrogen och progesteron hos kvinnor 

förbättrar förmågan att genomföra snabba manuella uppgifter och 

talrörelser. Att denna könsskillnad skulle vara sociologiskt betingad finns 

det således inga belägg för. 
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5.2 Känslan om att någonting är på gång. 

En som stammar kan få känslan av att han/hon ska börja stamma, detta 

orsakar i sig stamning. Denna teori kallas förväntad-stamning-hypotesen – 

the anticipatory struggle hypothesis (Per Alm, 1995). De som stammar kan 

tala flytande när de inte tänker på talet. När de sedan förväntar sig att de 

ska börja stamma, så gör de det också. Det är ur detta någon har myntat 

uttrycket: ”Stamning är rädslan för att börja stamma” (Larsson, 1988). 

Stamning är alltså inte bara en talsvårighet i sig, utan också ett förmodande 

om att stamningen ska göra sig påmind; och uppenbarar sig därför som en 

följd av det. Glömmer man bort stamningen, så stammar man följaktligen 

inte. Detta är ett faktum som kan vara mycket frustrerande för den som 

stammar. Det finns personer som ”växer bort” från sin stamning och helt 

enkelt slutar att stamma. Hur som helst kan stamningen plötsligt 

återkomma senare i livet. Man har då kommit tillbaka i sina gamla 

tankemönster och förväntar sig att man ska börja stamma igen – och gör 

det. 

 

5.3 Blockeringar 

Stamning är talsvårigheter som kan yttra sig på flera sätt: det kan bland 

annat bestå utav små upprepningar av stavelser eller ord, men också 

förlängningar av ljud eller svåra blockeringar i talet. Av dessa olika typer 

av stamning hör blockeringar till en av de mest besvärliga typerna. ”En 

blockering innebär att luftflödet stoppas helt, stammaren är oförmögen att 

starta ljudet” (Alm, 1995, sid. 111). Vid en blockering spänner man 

musklerna i stämbanden, läpparna, käkarna och/eller tungan, ofta spänner 

man även magmusklerna och bröstet också. Ofta tar luften slut och ljuden 

pressas fram vilket medför att talet låter – och är – ansträngt. Blockeringar 

ger upplevelsen av att man tappat kontrollen över talet. Blockeringar kan 

också utvecklas till ett inlärt beteende som är ett mönster som kan vara 

svårt att bryta (Alm, 1995). Man behöver därför lära sig hur man undviker 

dessa jobbiga moment, därför går stor del av den moderna terapin ut på att 
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försöka hitta ett annat stamningsmönster som för individen känns mer 

bekvämt. 

 

5.4 Mjukare former av stamning 

Till de lättare varianterna hör upprepningar av ord och/eller stavelser, 

vilket upplevs som mindre ansträngande både för den stammande och för 

åhöraren. Inom Icke-undvikandeterapin, som är den dominerande 

behandlingsterapin i Sverige, jobbar man mycket med att försöka få sin 

stamning att bli mjukare (Alm, 1995). Det går ut på att man, istället för att 

fastna i blockeringar, försöker eliminera dessa genom att, till exempel, 

frivilligt stamma. Man försöker att stamma på ett lättare och mer behagligt 

sätt genom mjuka upprepningar eller någon annan bekväm metod. 

 

5.5 Inre och yttre stamning 

Man skiljer ibland på yttre och inre stamning. Yttre stamning är det som är 

hörbart och synbart, alltså blockeringar, upprepningar med mera (Alm, 

1995) Den inre stamningen betecknar de psykologiska reaktionerna, det vill 

säga talrädsla, skamkänslor, undvikanden, mindervärdeskomplex och så 

vidare. Denna distinktion mellan det inre, psykiska, och det yttre, fysiska 

står som grund till för isberget (Sheehan, 1970), som senare kommer att 

behandlas i denna uppsats.  
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5.6 Stamningsterapins två skolor 
 

Det finns främst två terapimetoder när man arbetar med sin stamning. Dessa två 

skolor är Icke-undvikande terapi (Stuttering Modification Therapy) respektive flyt-

träning (Fluency Shaping Therapi) (Alm, 1995). Det som är centralt i Icke-

undvikandeterapin är själva stamningsögonblicket. Idén är att man ska lära sig att 

stamma mjukare och lättare. Inom denna terapiform är analys och karläggning av 

sin stamning mycket viktigt. Man måste lära sig att stamma öppet och att inte 

undvika att tala. Icke-undvikandeterapin bygger till stor del på samspelet mellan 

terapeut och klient, tillsammans utvecklar de en passande metod. I flyt-träningen 

arbetar man med att försöka undvika stamningen helt. ”Förmågan att åstadkomma 

flytande tal är det viktiga” (Alm, 1995, s 151). Själva stamningen bearbetar man 

inte, som man gör i den icke-undvikande terapin. Tanken med flyt-träning är att 

den stammande behöver lära sig ett bra talbeteende, skapa flyt, och automatisera 

flytet genom träning. Man behöver således inte kartlägga och analysera sin 

stamning. Vilken metod som är lämpligast är helt och hållet individuellt betingat. 

Det finns dessutom hybrider av dessa två metoder, där man kombinerar de olika 

synsätten.  
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6. Stamning och sociala situationer 
 

Stamning är ett nyckfullt problem. Nyckfullheten består i att man inte alltid 

stammar lika mycket i olika situationer. De flesta som stammar inte när de 

är ensamma. I en del sociala situationer kan man mycket väl ha ett helt 

flytande tal, medan stamningen gör sig mycket påtaglig i andra. Vad detta 

kan bero på kan för den stammande själv vara obegripligt. Bara för att den 

sociala situationen för individen känns trygg, behöver inte det betyda att 

man inte stammar just då. Andra situationer som allmänt kan anses otäcka 

– till exempel att tala inför en större publik – kan en del som stammar 

uppfatta som bekvämare och därmed vara totalt befriade från stamningen. 

Det finns åtskilliga exempel på skådespelare som stammar. En del av dem 

är: Jimmy Stewart, Rowan Atkinson, Harvey Keitel, Bruce Willis, Anthony 

Quinn, Samuel L. Jackson, James Earl Jones, Julia Roberts och Marilyn 

Monroe. Här är det förmodligen frågan om att man i dessa situationer inte 

blir personligt närvarande och iklär sig en roll. När man sedan drar sig 

tillbaka i de bakre regionerna (Goffman, 1974) stammar man. På så sätt kan 

det vara mindre besvärligt att tala inför en stor publik, än att tala i en 

mindre intim grupp där man samtalar på ett mer personligt plan. Det kan 

dessutom utvecklas som en teknik hos den stammande, att i viss 

utsträckning iklä sig en mask för att dölja sin stamning.  

I intervjun med Per Alm påpekade jag detta sociologiska fenomen; att 

stamningen försvinner ibland. Han jämförde då stamningen med ett dåligt 

tändsystem. Bara för att bilen fungerar bra sommartid, så måste man göra 

något åt det faktum att den fungerar dåligt under vinterhalvåret. Det kan 

därför vara viktigt att se till att den verbala konversationen fungerar bra i 

alla situationer.  
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6.1 Yttre hinder orsakade av stamning 
 

Stamning kan orsaka en mängd hinder i det sociala livet. Det kan bero på 

yttre påverkan, men kan också vara en reaktion från den stammande själv. 

Jag kommer vidare att förklara hinder orsakade av stammaren själv i 

avsnittet om Det hämmande spöket. 

Stamning kan i högsta grad påverka ens yrkesval. Både från den 

stammande själv, men det kan även vara en följd av yttre påverkan. En 

bekant som stammar, berättade för mig att han kände sig motarbetad av en 

syokonsulent, när han ville utbilda sig till lärare. Yrkesvägledaren ansåg att 

det skulle vara problematiskt att arbeta som lärare med tanke på hans 

stamning. Han valde att inte lyda yrkesvägledarens råd och utbildade sig 

följaktligen till lärare. Numera arbetar han som högstadielärare och 

upplever inga – av stamningen – stora problem med det. Hans bemötande 

från yrkesvägledaren är en form av stigmatisering där man tillskriver den 

som stammar stora medföljande psykiska problem. Erving Goffman 

beskriver stigma som "den situation som drabbar en individ som av någon 

anledning inte är i stånd att vinna fullt socialt erkännande"(Goffman, 

1971). Goffman menar att stigmatisering utövas olika grader av 

diskriminering och genom diskriminering reducerar man en persons 

livschanser. Stigmatisering blir till en metod att upprätthålla en önskad 

struktur och normsystem. Den stammande anses inte vara lämplig att arbeta 

med ett socialt yrke. Man förutsätter att den som stammar hellre vill arbeta 

med ett förvärvsarbete där man jobbar, i stort sätt, enskilt och inte är lika 

beroende av verbal kommunikation. Detta är ett märkligt antagande med 

tanke på att en av historiens mest kända retoriska talare, Winston Churchill, 

också stammade (Alm, 1995). Det finns således ingen anledning att hänvisa 

stammande människor till jobb där arbetsmomenten inte är beroende av 

konversabel förmåga. Yrke är något som individen själv bör välja beroende 

på egen kompetens, vilja och strävan; oavsett om vederbörande stammar 

eller inte. Man kan jämföra detta med invandrare som inte får önskade 

yrken trots adekvat utbildning. På samma sätt som en person med 

främmande etniskt ursprung kan bli rasistiskt behandlad på 
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arbetsmarknaden, kan även stammande människor diskrimineras på grund 

av fördomar och andra förutfattade meningar. Besvärligt bör det då 

sannolikt vara om man är stammande invandrare2. Stamningen blir på det 

här sättet ett negativt symboliskt kapital, stamningen minskar individens 

makt att själv styra sitt liv. ”Symboliskt kapital är det som av sociala 

grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde” (Broady, 1991, 

sid. 169). 

 

Med alla dessa faktorer inom den sociala påverkan av stamning kan man 

urskilja ett samband. Ett tydligt samband är att sociala situationer påverkar 

stamningen, samt att stamningen påverkas och påverkas av sociala 

situationer. Stamningen blir beroende av social integration. I vissa sociala 

situationer kan man trots detta vara befriad från stamning. Stamningen kan 

även påverka ens sociala status och därmed bli negativt kapital. 

Förutfattade meningar om stammande människor och från omvärlden 

föreställda medföljande problem kan skada stammaren i sin möjlighet att 

utvecklas fritt efter egen vilja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2 Vid gruppsamtalet med Skånes stamningsförening deltog en ung kvinna med 

invandrarbakgrund. Hon berättade att hon brukar ändra ordföljd som ett knep att dölja sin 

stamning; ett försök att smita undan problemet. Hon var ute på krogen vid ett tillfälle och 

skulle beställa någonting i baren. Hon kände hon skulle börja stamma och bytte därför 

ordföljd i sina meningar. Varpå bartendern frågade: ”Du har inte bott i Sverige så länge?” 

Detta är ett tydligt exempel på hur ens förutfattade meningar om människor kan vara 

totalt felaktiga. 
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Tanken är omöjlig utan en bild.  

Aristoteles 

 

7. Metaforer, bilder och övriga 
föreställningars funktioner 
 

Stamning är ett nyckfullt problem och är inte alls lika påtaglig i alla 

situationer. Därför är det vanligt att man, särskilt stammande barn, skapar 

symboler, bilder och metaforer för att beskriva stamningen. Dels att det är 

ett svårförklarligt handikapp, men också för att det är svårt att identifiera 

sig med sin stamning, gör att metaforer och symboler av olika slag fyller en 

funktion. Man ser ofta stamningen som något som är skilt från en själv, 

stamningens nyckfullhet tolkas som om den lever sitt eget liv och har en 

egen vilja. Stamning ses i detta perspektiv inte som något man har, utan 

något som drabbar en. Det är denna komplexitet som gör att symboler och 

metaforer får en förklarande funktion både hos individen själv och när 

individen vidare försöker att förklara sin syn på stamningen för andra 

människor.  

 

Det finns främst två kategorier av sådana symboler: Dels de som förklarar 

olika teorier (se isberget), men även personliga/individuella symboler som 

hjälper en att bearbeta, beskriva och/eller förstå sin stamning. Det är 

vanligt att man i samtal med stammare kommer in på isbergsmetaforen. 

Detta beroende på att det är en vedertagen och väletablerad bild, men 

kanske också att isberget har integrerats på ett personligt plan och fått stor 

plats i individens egen syn på sin stamning. 
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7.1 Barns bilder 

Anders Lundberg skriver i sin bok Stammande barn om deras bilder av 

stamning. Barnen beskriver stamningen som exempelvis diskproppar, 

plåtbitar i halsen, snubbeltråd, stamningsdjävlar eller en tjock ståldörr. 

Judy Kuster som arbetar på Department of Communication Disorders vid 

Minnesota State University har sammanställt fler av barns bilder av 

stamning som hon har publicerat på Internet. Barn berättar bland annat att 

det känns som en stor hand som griper tag runt halsen, 1000 kilos vikt på 

bröstet, ett lås eller en magnet eller i halsen, klädnypa på tungan, en kork i 

munnen eller att halsen är bunden i kedjor. Alla dessa bilder har det 

gemensamt att det är något utanför kroppen, något som drabbar en. De 

verkar alla ha känslan att stamningen inte är en del av sig själv. 

Anledningen till detta är förmodligen att när barnen inte har några problem 

med att formulera tankar, när man sedan ska förmedla dessa hakar det upp 

sig; mot deras vilja. Tanken är fri, men stamningen hindrar den från att 

kommuniceras. Stamningen är svår, kanske omöjlig, att påverka och därför 

gör man stamningen till en tredje person eller ett objekt som är frånskilt 

från en själv. Det blir ett sätt åskådliggöra ett svårfattbart och abstrakt 

fenomen, som inte ens en professionell logoped kan fastställa orsaken till 

eller förklara på ett begripligt sätt för barnet. Möjligen kan man vidare 

socialiseras med sin stamning. Lundberg skriver att dessa bilder blir ikoner 

och därför på något sätt är stamningen i sig, vilket ger bilden en ännu 

större roll. Bilden av stamningen övergår till att vara lika mycket verklighet 

som stamningen är i sig. 

Demoner och monster 

Det är också vanligt att barn identifierar sin stamning med demoner, 

stamningsdjävlar eller monster. Detta kan vara ett sätt att beskriva den 

nyckfulla stamningen som okontrollerbar och ond. Stamningen lever sitt 

eget liv och påverkas inte av själva barnet. Däremot påverkar monstret 

barnets liv i allra högsta grad. Dessa hemska och onda föreställningar kan 

vara svåra att besegra. Det är svårt – om inte omöjligt – att resonera med 

eller slås mot ett monster. I detta skede kan logopeden introducera 
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isbergsliknelsen (Sheehan, 1970) som ett alternativ till barnets 

pessimistiska syn på stamningen. Möjligt är att den metaforen i sin tur blir 

barnets ikon och till stor del bli själva stamningen. I nästa kapitel kommer 

isberget att problematiseras och diskuteras utförligare. 

 

7.2 Personliga och teoretiskt grundade bilder. 

Det finns alltså olika typer av bilder; några beskriver hinder i kroppen, 

andra situationer i livet och talet och beskrivande bilder som berättar om 

stamningen eller teorierna runt den. 

Man kan härleda främst två typer av bilder: 

Personliga bilder. 

Ursprung hos individen själv. 

Individuellt nyanserade bilder. 

Representerar personliga känslor och/eller problem. 

Kan hjälpa till att förstå och bearbeta den egna stamningen. 

Kan försvåra bearbetningen av stamningen. 

Teoretiskt grundade symboler 

Ursprung hos forskare, teoretiker. 

Generellt användbara. 

Beskriver allmängiltiga teorier 

Kan vara vilseledande i bearbetningen av stamningen. 

 

Det finns väsentliga skillnader i dessa två typer av symboler. Likheterna är 

dock att de metaforiska bilderna kan vara identifierbara hos den stammande 

individen. Isberget kan till exempel också till stor del bli en ikon för 

stammaren. Frågan är vidare vad detta kan få för konsekvenser hos 

individen. 
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Det förefaller sig att det finns fler fantasifulla bilder om stamning hos barn. 

I vuxenvärlden tenderar man att inte beskriva sin stamning i lika målande 

bilder. Undantag finns dock. I tidningen Plus, från februari 1969, 

publicerades det en artikel av Dan Mogren. Han liknar sin stamning bland 

annat som en vägspärr som i många avseenden hindrat honom. Han berättar 

att han har försökt ta sig förbi den med hjälp av bland annat terapi, som han 

uttrycksfullt kallar för bråte. ”En massa bråte som jag staplat upp framför 

den för att ha att klättra på, t ex olika terapeutiska program och andra goda 

föresatser, hade förvandlat spärrbommen till en barrikad.” Han berättar 

också om sitt flytande tal med okända människor och använder liknelsen 

cirkuskonster. Han upplever ett flytande tal, utan stamning, i vissa 

situationer och lyckas på så sätt ”lura” människor att han inte stammar. Det 

blir en roll som han spelar i dessa situationer, bakom kulisserna (när han 

talar med vänner osv.) stammar han fortfarande. Detta har stora likheter 

med Erving Goffmans teorier om bedragarens roller (Goffman, 1974). 

Mogren blir en form av bedragare och döljer sin stamning i sitt 

rollspelande. Det är självklart inte så att han blir kritiserad av sin 

förklädnad. Goffman menar att man visar sympatier för dem som bara 

döljer en enstaka ödesdiger skavank eller fläck. Han menar att det är 

ursäktligt att göra det bästa möjliga av sin situation.  

Att likna stamningsterapin vid bråte som staplas beskriver explicit hur 

terapin kan vara till belastning. För mycket metoder, tekniker kan försvåra 

och förstora stamningen som problem. Det blir ett virrvarr av knep och 

tillvägagångssätt av allt det som han har lärt sig vid otaliga logopedbesök. 

Detta leder i sin tur att den stammande blir förvirrad i sin tillämpning av 

alla dessa metoder.  
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8. Isberget 
 

Man liknar ofta stamningen vid ett isberg. Amerikanen Joseph Sheehan, 

som var en förespråkare av icke-undvikande terapi, var den som etablerade 

bilden av isberget. Isberget beskriver så kallad yttre och inre stamning. Den 

yttre stamningen är toppen på isberget, det ovanför ytan. Den yttre 

stamningen är det man hör och ser: upprepningar, blockeringar, grimaser 

och andra medrörelser. Den inre stamningen är talrädsla, undvikanden, 

skam- och skuldkänslor, mindervärdeskomplex med mera. Alltså den dolda 

inre stamningen är den psykologiska biten och den yttre är den fysiska, 

synbara, biten. 

 

  
Stamningen illustrerad som ett isberg. Källa: Västernorrlands 

Stamningsförening, http://hem1.passagen.se/vstf/ 
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Problemet med isberget är att ett isberg, i verkligheten, alltid har 90 

procent av massan under vattenytan. Detta kan tolkas som att individen 

som stammar har stora psykiska problem och det är bara en liten bit av det 

som yttrar sig i omvärlden. Om isbergsmetaforen blir en ikon (Lunderg, 

1995) hos individen kan detta skapa problem i bearbetningen av sin 

stamning. Detta eftersom isberget är statiskt och alltid endast har tio 

procent ovanför ytan. Hur mycket man än arbetar med sin stamning är den 

större delen av den fortfarande under ytan. Det har på senare tid kommit 

kritik, främst från stammarnas håll, mot isberget. ”Vi håller på att smälta 

isberget”, sa en av deltagarna i stamningsföreningen när de intervjuades. 

Paradoxalt nog sprider de fortfarande själva isbergsmetaforen i sina 

broschyrer. Lennart Larsson som är logoped och själv stammar har skrivit 

broschyren ”Stammar du?”, som får betraktas som en mycket välspridd 

skrift både hos stammande, logopeder och talpedagoger. Han kretsar 

genomgående runt isbergsmetaforen och talar återkommande om den yttre 

respektive den inre, dolda stamningen (Larsson, 1988). Detta påvisar att 

han både som logoped och stammande individ har tagit till sig modellen 

och vidare anser att den är godtyckligt nog för att appliceras på alla som 

stammar. ”Hur ser ditt isberg ut?”, frågar han läsaren. Visst kan det vara 

viktigt att fråga sig vad stamningen orsakar, vad man undviker, vilka 

rädslor man har och så vidare. Frågan är om den inre, dolda stamningen 

utgör 90 procent av problemet och om man behöver ett isberg för att 

illustrera sin stamning. Behöver man verkligen vidare utforska alla skam- 

och skuldkänslor samt mindervärdeskomplex som är knutna till 

stamningen? Och utgör denna biten 9/10 av problemet? Kan ens rädslor och 

undvikanden bero på något annat än stamningen? Kanske någon blyghet 

eller osäkerhet som är totalt skilt ifrån stamningen? Är inte stamning bara 

ett verbalt handikapp i sociala situationer? Och kanske viktigast: Vinner 

man något på att använda sig av isberget i den praktiska stamningsterapin? 
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Tilläggas bör att Sheehan menar att isberget kan se ut på olika sätt och ha 

mer eller mindre av sin materia under ytan (Sheehan, 1970). Detta tyder 

antingen på okunskap om ett isbergs fysikaliska relation till vatten eller att 

han helt enkelt negligerar naturlagarna. Denna omständighet har lett till att 

många misstolkar Sheehans isberg och man ser således problemet som till 

90 % helt och hållet dolt och psykiskt3. En alternativ liknelse vore ett 

fartyg, som är mer eller mindre belastat och därför har sin köl dold under 

vattnet relativt till det. Alltså ju större den yttre stamningen är, desto större 

är den inre dolda stamningen. 

 

8.1 Badbollen. 
 

Vid en intervju med Per Alm kring isbergsmetaforen tog han upp 

ytterligare en alternativ bild till isberget. Han liknade istället den yttre och 

inre stamningen som en badboll. En stor del befinner sig alltså ovanför ytan 

och endast en liten del är dold under vattenytan, vilken symboliserar de 

psykiska problemen. Detta kan vara ett alternativ till isbergets till synes 

negativa aspekt. Isberget är statiskt, nittio procent är alltid under ytan, 

oavsett hur mycket man bearbetar sin stamning. Badbollsmetaforen kan 

vara ett befriande synsätt om isberget har varit en bild som den stammande 

har tagit till sig; att nittio procent av problemet i själva verket beror på 

något annat, något underliggande, något psykiskt. 

 

 

 

 
 
3 För att vidare belysa det misstolkade isbergets genomslagskraft hämtar jag här ett 
exempel från logopedvärlden. Följande stycke är hämtat från Uppsala Akademiska 
sjukhus hemsida: Stamning förekommer hos både barn och vuxna. Talsvårigheterna kan 
många gånger medföra att man känner sig generad och undviker att tala i vissa 
situationer. Stamning brukar ses som toppen på ett isberg - upprepningarna hörs men de 
största problemen finns under ytan. Förekomst: 3-4 % av barn och 0,75 % av den vuxna 
befolkningen är stammare (Hand-plastik-öroncentrum, Akademiska sjukhusets hemsida, 
Uppsala, 2003) Det största problemet finns under ytan! Det största problemet är, enligt 
mig, stamningen i sig - alltså inte stamningens medföljande psykiska farhågor och 
ytterligare problem kring den. Har verkligen 3-4 procent av barnen stora underliggande, 
psykiska problem? Vad är orsak och verkan i sammanhanget? 
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 Stamning kan istället ses som en talsvårighet i sociala situationer och 

ingenting mer. På så sätt blir den lätta badbollen en bättre bild än det stora 

tunga isberget. En badboll är fri att guppa upp och ner på vattenytan, vilket 

ger en tydlig beskrivning på hur den inre stamningen är lika föränderlig 

och nyckfull som den yttre, synliga stamningen. De psykiska problemen är 

föränderliga och växlande, inte beständiga och statiska. Per Alm vill dock 

inte på något sätt förkasta isbergsmodellen, utan ser endast badbollen som 

ett alternativ. En stammare behöver inte ha, och har ofta inte, stora 

psykologiska besvär. Dock kan stamningen vara mer likt isbergsmodellen i 

andra fall och bör därför, enligt Alm, inte uteslutas. Vidare för en badboll 

tankarna till värme istället för kyla. Badbollen står för sommar, sol, bad 

och lek. Isberget i sin tur associeras till kyla, ständig vinter och katastrofen 

1912 med passagerarfartyget Titanic. 
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10. Det hämmande spöket 
 

Stamning är ett problem som får sitt uttryck i den sociala 

integrationen/interaktionen. De flesta människor som stammar gör inte det 

när de är ensamma. Det är alltså något som framträder när man samtalar 

med andra. Detta kan i sin tur leda till att man undviker sociala situationer i 

varierande utsträckning. Van Riper definierar problemet så här: ”Obsessed 

with the need to protect themselves from hurt, some stutterers withdraw 

from social interaction to lick their wounds and build the walls that later 

will imprison them” (Van Riper, 1971 sid. 209). Stamningen kan liknas vid 

ett spöke. Metaforen med ett spöke, grundar sig i tidigare metaforer om 

spöken; om att ett spöke är en petitess som ”målas upp” eller så kallade 

hjärnspöken, det vill säga en form av inbillning. Det hämmande spöket 

utgörs av begränsningar i det sociala livet som påverkas av 

avståndstagande i den sociala interaktionen. Avståndstagandet beror i sin 

tur på känslor som individen utvecklar utifrån personliga bekymmer eller 

svårigheter. Spöket är alltså en metafor för de barriärer som ett problem, i 

detta fall stamning, kan orsaka. Modellen för spökets ”uppmålning” kan 

framställas så här: 

 
Bekymmer kan leda till en ökande grad av ängslan, vilket leder till undvikanden, 

vilket skapar begränsningar i det sociala livet.  Detta leder i sin tur till en 

stegring av bekymret i sig. Den onda cirkeln är således sluten. 
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Denna onda cirkel är alltså spökets konsekventa karaktärsdrag och spökets 

uttryckssätt blir följande alla de begränsningar som skapas i det sociala 

livet. Det kan till exempel vara att utveckla en rädsla eller ovilja att tala i 

telefon, handla varor över disk eller något annat i den vardagliga sociala 

integrationen som kan vara besvärligt för en person som stammar. Spöket 

blir en mur som hindrar en att röra sig fritt i det sociala livet. Friheten att 

obehindrat tala och utrycka sin mening i konversationer blir berövad av 

spöket. För att få en tydligare bild av spökets uttryck tar jag hjälp av Beppe 

Wolgers syn på stamningen. Han skriver i sina memoarer om förbjudna 

ord, ord som för honom är tabu. ”Ord som aldrig kan sägas, bara tänkas” 

(Wolgers, 1986, 243). Det kan vara ord som börjar på en viss bokstav eller 

stavelse som är speciellt svårt att säga. Han beskriver hur stamningen 

fungerar som en förbjudande makt och hindrar honom från att uttala de 

önskade orden. Istället använder han en taktik som går ut på att man byter 

ut ord som vållar problem för en i det flytande talet. Han bygger, precis 

som övriga stammare med samma undvikande metod, upp ett stort förråd 

av synonymer. Man får alltså en större språklig färdighet i form av ökat 

ordförråd, men med den risken att den exakta meningen i konversationen 

kanske blir lidande om synonymerna inte är precisa. Wolgers formulerar 

problemet: ”Du är en ros, men jag kallar dig tistel, ty jag kan icke säga ros” 

(Wolgers, 1986, s 243). Dessa tabun och taktiska undvikanden är några av 

alla dem begränsningar som spöket kan tvinga stammaren att göra. Det kan 

självklart finnas allvarligare begränsningar än utbyte av ord som spöket 

kan orsaka. Individen kan se sin stamning som ett mycket stort problem 

och därmed undvika så många verbala kommunikationer som möjligt. 

Följaktligen är det hämmande spöket till stor del rådande i individens 

sociala liv. Det är individen själv som målar upp spöket och dess 

genomslagskraft är beroende av den egna viljan att trotsa svåra moment i 

vardagen. Spöket har ingen fysisk kropp, utan hänvisas endast till sin 

tilldelade plats.  

Det hämmande spöket är ett sociologiskt alternativ till de traditionellt 

psykologiska teorierna. 
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11. Sammanfattning 
 

Denna uppsats har kretsat kring bilder av stamning och stamning som ett 

socialt hinder. Det finns främst tre sätt att se på stamningen: 

1. Stamningen är ett biologiskt betingat besvär som ger sig uttryck i sociala 

situationer – sociologiskt betoning.  

2. Man kan vidare se stamningen som ett biologiskt faktum som orsakar 

psykologiska belastningar – biologiska och psykologiska 

förklaringsmodeller.  

3. Stamningen har psykologiska orsaker och bör därför bearbetas med den 

utgångspunkten – Strikt psykologisk förklaringsmodell.  

 

Det finns ingen större anledning att förkasta något av synsätten, däremot 

finns det anledning att diskutera vad terapin ska lägga tyngdpunkten på och 

vad man ska sprida för synsätt på stamningen. Hur man tolkar 

isbergsliknelsen är också väsentligt, misstolkningar kan få konsekvenser i 

det fortsatta praktiska arbetet i stamningsterapin. Uppfattningarna måste 

förenas på ett sätt som ger möjlighet till individuell identifiering av 

problemet; en alltför psykologisk eller psykiatrisk ståndpunkt kan ge 

individen en mystifierad bild av sin stamning. Mystiken ligger i att den inre 

kärnan aldrig kan förnimmas. Man kan därför aldrig förstå sin stamning 

fullt ut och man vet aldrig vad som döljer sig under ytan. På så sätt 

kommer stamningen att förbli ett mysterium. Istället för att ständigt påpeka 

att stamningen orsaker och uppkomst aldrig kan härledas, bör man i större 

utsträckning införa sociologiska aspekter. Den yttre påtagliga stamningen 

är orsak till den inre dolda stamningen – inte tvärtom.  

 

Med ord, begrepp, metaforer och liknelser skapar vi en bild av vår 

verklighet – men vi formulerar inte bara en verklighet för oss själva. Vi 

skapar bilder som vi förmedlar vidare till andra för att ska kunna dela 

verkligheten med dem. Vi försöker genom ord och bilder övertyga andra 

om det vi upplever. Risken är att de vedertagna bilderna är alltför snäva för 

att appliceras på samtliga individer som stammar. Därför är det viktigt att 
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de teoretiska bilderna ger en allmän bild på stamningen. Barns bilder ger 

ofta en annan syn på stamningen och lägger betoningen på det yttre och det 

som påverkar en. Man anser att man drabbas av stamning, inte att man är 

orsak till det. Även om barns bilder kan vara ofullkomliga och missvisande 

kan det ändå vara viktigt att ha en egen bild av sin stamning, när bilder som 

isberget kan vara förvirrande för individen. Inom logopedin misstolkar man 

ofta isberget (i Sheehans ursprungliga definition) och därför kan 

tyngdpunkten på den inre stamningen bli väldigt stor. Isberget är en väl 

använd modell och sprids både av logopeder, talpedagoger, teoretiker och i 

ganska stor utsträckning även av stammande människor själva. Det är 

sällan isberget kan ge en sanningsenlig bild av stamning, den ger ofta en 

alltför psykologiskt vriden bild. Därför kan det vara befriande, för den 

stammande själv, att bortse från denna metafor och istället forma sig en 

egen bild av stamningen. Det kan då bli en bild förankrad i det vardagliga 

sociala livet och den sociala integrationen och inte till stor del baserad på 

inre farhågor, skamkänslor, skuldkänslor och mindervärdeskomplex. Jag 

hävdar vidare att detta bildskapande metaforspråk i sig är terapeutiskt. 

Istället för att logopeden frågar hur den stammandes isberg ser ut, kan han 

ställa frågor som: Vad är din bild av stamning? Hur ser du på stamningen? 

Detta för att den stammande ska forma sig en egen bild av stamningen och 

vidare en egen självbild. 
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