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Sammanfattning 

I föreliggande uppsats avhandlas stamning som en social egenskap i syfte att uppmärksamma 

normer omkring tal, kommunikation och funktionalitet. Stamning avhandlas följaktligen som 

en ”störning” i samspelet mellan individer snarare än ett individuellt tillkortakommande, som 

en funktionsnedsättning. Därigenom uppmärksammas också hur personer som stammar och 

deras samtalspartner förhåller sig till stamningen i syfte att åstadkomma ett fungerande 

samtal. 

Studien visar på att även om stamning ingalunda utgör ett oöverstigligt hinder för ett 

fungerande samtal finns det emellertid tillfällen då den medför betydande 

kommunikationsproblem i ett normativt reglerat samtalsklimat. Dessa svårigheter härleds till 

det moderna samhällets normer om effektivitet, konformitet och självdisciplin, vilka ger 

upphov till ett samtalsklimat som stämplar vissa personers talmönster som avvikande. För att 

komma till rätta med de kommunikationsproblem som detta föranleder till använder sig såväl 

personer som stammar som deras samtalspartners av olika strategier, vilka analyserar utifrån 

Erving Goffmans dramaturgiska sociologi, konversationsanalytisk teori samt Marcel Mauss 

gåvoteori.  

Studien visar på att i mötet mellan en talare med ett icke-normativt samtalsmönster och en 

åhörare utan erfarenhet att ta sig till och förstå detta tal måste personer som stammar inta en 

aktiv roll för att samtalet ska förlöpa utan problem. Dels måste de vara uppriktiga med faktum 

att de stammar, och dels måste de försöka instruera deras samtalspartner om hur interaktionen 

ska gå tillväga för att mötet ska förlöpa utan problem. 
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Inledning 

[W]hat is both interesting and telling about the existing literature is that stuttering is consistently 

framed as an individual, biological defect to be coped with, managed or cured. Little attention has 

been given to what can be learned from resisting the urge to “fix” stuttering and instead reflecting 

upon what it can reveal about the ways we are accustomed to understanding speech, communication 

and disability (St. Pierre, 2012: 2f). 

Joshua St. Pierres röst är blott en av många i en kör av röster som höjts för att problematisera 

en långt gången medikalisering av den mänskliga kroppen och sinnet, en medikalisering som 

likställer varje avsteg från en föreställd normalitet med ett patalogiskt tillstånd. Istället har 

man sökt uppmärksamma hur ekonomiska, kulturella, politiska och sociala faktorer utövar ett 

avgörande inflytande för hur varje samhälle förhåller sig gentemot den mänskliga artens 

mångfald, en mångfald som den medicinska diskursen benämner ”defekt”, ”sjukdom” och 

”funktionsnedsättning”. Det forskningsfält som uppstått utifrån detta perspektivskifte på vad 

en funktionsnedsättning är kan sägas hållas samman av en gemensam agenda att genom 

kritiska undersökningar verka för större jämlikhet mellan människor med olika grader av 

funktionalitet (se till exempel Berg & Grönvik, 2007; Linton, 1998; McRuer, 2006; Siebers, 

2008; Thomson, 1997). 

Hur kommer det sig att vissa kroppsliga och mentala variationer uppfattas som tillräckligt 

problematiska för att väcka människors förvirring, rädsla, förakt, spefullhet eller ömkan, och 

för att mobilisera institutioner av imponerande mått, varav den moderna läkemedelsindustrin 

enbart är en av många aktörer? Att besvara den frågan genom att hänvisa till sådant som hälsa 

och livskvalité är varken ovanligt eller felaktigt. Vare sig man väljer att uppmärksamma 

sådant som kronisk smärta eller en social miljö vars utformning är glömsk för allt annat än en 

standardiserad kropp och sinne är det svårt att bestrida faktum att livet som ”normal” i många 

fall är betydligt enklare än dess alternativ. Utan att ifrågasätta det svaret önskar författaren till 

föreliggande uppsats ändå gripa tillbaka på det perspektiv som skisserats på i föregående 

stycke för att problematisera det svaret. 

The common response of ’normal’ people is to say that the disabled object produces strong feelings 

ranging from disgust to pity in the observer. But that approach seems to be more an ideological 

justification than a political explanation. Rather, it would seem more appropriate to say that the 
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disabled object is produced or constructed by the strong feelings of repulsion […] Repulsion is the 

learned response on an individual level that is carried out on a societal level in actions such as 

incarnation, institutionalization, segregation, discrimination, marginalization, and so on. Thus, the 

‘normal’, ‘natural’ response to a person with disabilities is in reality a socially conditioned, 

politically generated response (Davis, 1995:12f). 

Föreliggande uppsats tar sig utgång i denna perspektivförskjutning i syfte att undersöka 

”beteendestörningen” stamning (WHO, 2011: 206, 208). Istället för att betrakta stamning som 

ett individuellt tillkortakommande, som en funktionsnedsättning, kommer fokus snarare 

läggas på stamning som en social egenskap oavhängig interaktion, samtal och, därigenom, 

stammarens samtalspartner. Därigenom överges det individcentrerade perspektiv som länge 

dominerat stamningsforskningen och som varit glömsk för den normativa samtalssituation 

personer som stammar återfinner sig i när deras tal kommer att definieras som avvikande (se 

till exempel Corcoran & Stewart, 1998; Daniels, Hagstrom & Gabel, 2006; Kathard, Norman 

& Pillay, 2010; Plexico, Manning & Levitt, 2009a, 2009b). Följaktligen: att åtskilja 

funktionsnedsättningen stamning från en specifik kropp för att istället återfinna den i mötet 

mellan en talare med ett icke-normativt samtalsmönster och en åhörare utan erfarenhet att till 

sig och förstå detta tal (St. Pierre, 2012: 6). Om den kvalitativt inriktade 

stamningsforskningen som hänvisats till ovan betraktat talterapi och självutveckling som 

lösningar på de problem stamning kan förorsaka, vill författaren till föreliggande uppsats 

istället undersöka hur personer som stammar och deras samtalspartner genom olika 

tillvägagångssätt och strategier söker komma till rätta med det potentiellt störande inslag som 

stamning utgör i en normativ samtalssituation. 

Med hänsyn till stamningens sociala natur
1
 borde den utgöra ett tacksamt fenomen för 

sociologin att studera. Utifrån dess oavhängig av interaktion är det till och med möjligt att 

hävda att en sociologisk studie har potential att fånga en långt mer adekvat bild av stamning 

än forskningen med medicinsk anknytning. Genom att vara oförmögen att frångå 

uppfattningen om stamning som en beteendestörning förblir den nämligen glömsk för den 

kontext som stamning uppträder och blir till ett problem i: samtalet, med dess tillhörande 

normer (St. Pierre, 2012: 5f). Emellertid råder en förvånansvärd brist på forskning som 

uppmärksammat stamning utanför en medicinsk förståelseram (Acton & Hird, 2004: 496; St. 

Pierre, 2012: 1f), vilket är en bidragande orsak till uppkomsten av föreliggande uppsats. 

                                                      
1 “Because many people identified as ‘stammerers’ do not stammer when alone, stammering provides an 

example par excellence of the social nature of stigma” (Acton & Hird, 2004: 503). 
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En studie av detta slag kommer kunna erbjuda kunskap om stamningens sociala dimension, 

vilket inbegriper sociala normer om tal, kommunikation och funktionalitet, samt erbjuda 

upplysningar om hur den sköra linjen mellan normalitet och avvikelse upprätthålls och 

omförhandlas på mikronivå. 

För att undersöka detta måste två frågor besvaras: hur ser de samtalsnormer ut som gör 

stamningen till ett problem, till en funktionsnedsättning? Samt: hur bär sig personer som 

stammar och deras samtalspartner sig åt för att övervinna de hinder som dessa normer 

medför? 

Avgränsningar 

Även om stamning presenteras som ett entydigt socialt fenomen i inledningen finns det dock 

anledning till förbehåll inför denna definition. Å ena sidan kan stamning inte åtskiljas från 

sociala situationer i ett specifikt samhälle med specifika samtalsnormer, men å andra kan den 

inte heller fjärmas från den individ som faktiskt stammar och från dennes upplevelser av sin 

egen kropp. Stamning är därigenom såväl ett socialt fenomen som en individuell egenskap. På 

grund av studiens inriktning på att undersöka stamningens sociala aspekter kommer emellertid 

dessa mer individuella erfarenheter utgå.
2
 

Disposition 

Härnäst följer ett avsnitt där läsaren erbjuds en kort introduktion om vad stamning är. Därefter 

följer ett avsnitt om tidigare forskning och teori vilket inleds med en genomgång av några 

studier som uppmärksammat stamning som ett kontextbundet fenomen. Därpå introduceras tre 

teoretiska perspektiv – Goffmans dramaturgiska sociologi, konversationsanalytisk teori, samt 

Mauss gåvoteori – vilka kommer användas för att analysera det för studien insamlade 

datamaterialet. I metodavsnittet introduceras den kvalitativa forskningsmetoden och en 

tillhörande hermeneutisk-narrativ ansats. Därnäst följer reflektioner över etiska överväganden 

och strategier för validering och reliabilitet. Ett avsnitt om författarens förförståelse ingår 

också. Därefter presenteras de slutsatser uppsatsen resulterat i samt en utförligare analys av 

                                                      
2 Se Shakespeare (2002) och Siebers (2008) för en kommentar om det problematiska i att fjärma en 

funktionsnedsättning från den person som är funktionsnedsatt och dennes erfarenheter av sin egen 

kropp. 
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dessa. Uppsatsen avslutas med en diskussion av studiens resultat samt förslag på framtida 

forskning.  

Vad är stamning? 

ICD-10, Världshälsoorganisationens diagnosmanual, beskriver stamning på följande sätt: 

stamning ”[k]araktäriseras av återkommande repetitioner eller förlängningar av ljud, stavelser 

eller ord, eller av återkommande uppehåll eller pauser som avbryter den rytmiska 

talströmmen” (WHO, 2011: 208). Stamning är sålunda ett talmönster som definieras utifrån 

de karaktäristika som skiljer den från det normativa talet. Utöver ett avvikande talmönster kan 

stamning också komma till uttryck genom att personer som stammar inbegriper delar av sin 

kropp för att säga det ord hon stammar på. Dessa ”medrörelser” kan till exempel utgöras av 

spända käkmuskler, grimaser, ihopknipna ögonen, stampningar med foten, et cetera (Alm, 

1995: 21). 

Det vore emellertid direkt felaktigt att uteslutande betrakta stamning som ett icke-normativt 

talmönster för att därigenom ignorera den psykologiska dimension som följer på ett sådant tal. 

Inom logopedverksamhet
3
 brukar man tala om ”yttre” och ”inre” stamning; det icke-

normativa talet respektive de känslor, tankar och den självbild som följer på att betraktas som 

annorlunda. I ett samhälle som premierar förmågan till muntlig kommunikation är det inte 

ovanligt att personer som stammar upplever talrädsla och skamkänslor och praktiserar ett 

undvikandebeteende för att inte ådra sig omgivningens reaktioner. Den ”inre” stamningen är 

nära förknippad med faktum att stamning är en nyckfull funktionsnedsättning och att det inte 

sällan är svårt att på förhand förutsäga om och i sådana fall hur stamningen kommer yttra sig i 

en specifik situation (a.a.: 21-23). Följande exempel får illustrera ovanstående utläggning: 

Jonas undviker telefoner så ofta han kan. Det har hänt att han svarat i telefonen men inte kunnat få 

fram ett ljud och i stället lagt på luren igen. När det har hänt mår han väldigt dåligt. Det kan vara 

lika svårt att ringa upp. Ibland är det helt stopp när han ska säga sitt namn, och det har hänt att den 

han ringt till lagt på luren innan han kunnat presentera sig. När någon undrat varför det lät så 

konstigt har han ljugit och sagt att det är fel på hans telefon, fast han inser att det är en genomskinlig 

lögn. 

                                                      
3 En logoped arbetar med att utreda, diagnosticera och behandla olika former av kommunikationsproblem 

till följd av språk-, tal- och röststörningar. 
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Jonas har mycket hårda blockeringar, och för att försöka undvika dem har han lagt sig till med olika 

”knep”, som kanske har underlättat talet någon gång, men som sedan blivit en del av problemet. När 

han hamnar i en svår blockering skakar han på huvudet, blinkar och kämpar hårt för att komma 

vidare. Han fyller också ut talet med en massa onödiga ord och ljud. 

Ibland stammar Jonas knappast alls, och när han pratar för sig själv kan han prata lika bra som alla 

andra. Eftersom han talar flytande ibland har han en föreställning om att han nog kan sluta stamma, 

bara han anstränger sig – men han misslyckas ständigt (a.a.: 20f). 

Uppskattningsvis är det omkring 0,8 procent av den vuxna populationen som stammar (Shell, 

2005: 219n2), vilket motsvarar en enorm skara om ungefär 50 miljoner människor världen 

över (a.a.: 1). 

Tidigare forskning och teori 

Valet att utöver den tidigare forskningen och dess tillhörande teorier inkludera ytterligare 

teoretiska perspektiv kommer sig av nämnda brist på studier som uppmärksammat stamning 

som en framför allt social egenskap. En mer utförlig motivering för var och en av dem 

återfinns i presentationen som följer på redovisningen av den tidigare forskningen. 

Faktum att föreliggande studies perspektiv på stamning inte uppmärksammats i någon större 

utsträckning innebär inte att tidigare forskning om stamning intagit en alltigenom likgiltig 

inställning gentemot dess mer subjektiva yttringar. Det medicinska forskningsklimat som 

stamning traditionellt återfunnits i har på senare år – efter att under lång tid dominerats av en 

positivistisk kunskapssyn som efterfrågat kvantifierbar data (Kathard, 2001: 52) – 

uppmärksammat den kvalitativa metodens förtjänster och har därigenom kommit att intressera 

sig för personer som stammar och inte bara stamningen i sig (Tetnowski & Damico, 2004: 

157) (se till exempel Corcoran & Stewart, 1998; Daniels, Hagstrom & Gabel, 2006; Kathard, 

Norman & Pillay, 2010; Plexico, Manning & Levitt, 2009a, 2009b). Vad som emellertid 

motiverat till att denna forskning utgått från föreliggande uppsats är dess ointresse för att 

uppmärksamma stamning som någonting annat än ett individuellt tillkortakommande och att 

de problem stamning kan förorsaka lämpligtvis övervinns genom talterapi, självutveckling 
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och att lägga ifrån sig identiteten som en person som stammar.
4
 Därigenom är den glömsk för 

den sociala situation och dess tillhörande normer som föranlett benämningen 

funktionsnedsättning: samtalet som en ömsesidig interaktion. 

Faktum att den kvalitativa metodens introduktion till stamningsforskningen framförallt gett 

upphov till nya forskningsfrågor istället för nya perspektiv är en bidragande orsak till 

föreliggande studies tillkomst. 

Tidigare forskning 

I den forskning som intresserat sig för stamning som ett socialt fenomen utgör Erving 

Goffmans stigmateori ett återkommande inslag. Ett stigma är ”en egenskap som är djupt 

misskrediterande” (Goffman, 2011: 11), en egenskap som, sedan den identifierats hos en 

individ, kommer utforma omgivningens inställning gentemot henne. Den forskning som 

avhandlas i föreliggande avsnitt beskriver stamning som en sådan egenskap. 

I have realized that if stuttering were merely the inability to communicate efficiently, my life would 

have been easier. However, this is not the case. The real challenge for me is how to survive in a 

world that is intolerant of difference. My disfluency presents an opportunity for people to ignore, 

ridicule and laugh at me. These situations make my life difficult. Stuttering does not debilitate me 

nearly as much as the actions of others do (Ayala, 2009: 6).
5 

Precis som citatet antyder handlar stigma om sociala relationer och den betydelse vissa 

egenskaper tillskrivs i en specifik kontext. För att en egenskap ska komma att betraktas som 

ett stigma krävs därför att omgivningen intar en negativ inställning gentemot egenskapen 

ifråga (Goffman, 2011: 11). Personer som stammar och deras samtalspartners måste sålunda 

förhålla sig till faktum att stamning bedöms vara en negativ egenskap i förhållande till det 

normala, flytande och sammanhängande talmönstret. 

Denna inställning har med normer om effektivitet, konformitet och självkontroll att skaffa, 

egenskaper som, menar St. Pierre (2012: 12-16), har kommit att premieras i ett modernt, 

industrialiserat och marknadsbaserat samhälle. I den sociala miljö som följer på ett sådant 

samhälle, där tid liknas vid pengar, och pengar vid framgång och välstånd, riskerar personer 

                                                      
4 Se Siebers (2008: 34-52) för en kritik av uppfattning om att uppkomsten av en positiv självbild följer på 

att inte längre identifiera sig själv med sin funktionsnedsättning. 

5 Citatet är hämtat från en masteruppsats. Författaren inser det problematiska med att inkludera material 

som inte underkastats kollegial granskning men ber om överseende då den inte syftar till annat än att 

illustrera hur inställningen gentemot en stigmatiserad individ kan yttra sig. 
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som stammar komma till korta för att de inte förmår prestera en sammanhängande utsaga 

inom en begränsad och föreskriven tidsrymd. Detta effektivitetskrav har också med krav om 

konformitet att skaffa, vilket till exempel kan råda på en arbetsplats där vissa uppgifter ska 

utföras efter ett standardiserat tillvägagångssätt och schema. I det post-industriella samhället 

utgörs det produktiva navet av informationsutbyte, vilket innebär höga krav om förmågan att 

uttrycka sig bland annat verbalt. I det produktionssättet blir stamning ett problem. 

Stammarens svårighet är dock inte att denne skulle sakna förmågan att kommunicera, snarare 

att denne saknar förmågan att kommunicera på rätt sätt, med rätt tempo och rytm. 

En vanlig upplevelse bland personer som stammar är sålunda att omgivningens tålamod 

stundtals inte räcker till för att låta henne uttrycka sig. Istället riskerar hon att bli avbruten, 

nonchalerad eller nekad rätten till att tala, vilket omöjliggör ett fungerande samtal. Detta kan 

dock inte enbart tillskrivas omgivningens bristande tålamod. Det kan nämligen hävdas att det 

sällan rör sig om mer än ett par tiotal sekunder utöver det ordinära som personer som stammar 

kräver för att uttrycka sig, vilket rationellt sett inte kan betraktas som ett avgörande hot mot 

även hårt schemalagda tidsplaner. Utöver effektivitetskravet föranleder emellertid idealet om 

självkontroll en negativ inställning gentemot stamning. Även om det enbart rör sig om ett 

fåtal sekunder utgör dessa ändock ett hot mot en lockande vanföreställning om att kroppen 

och sinnet genom strikt disciplinering är möjlig att kontrollera och underkasta ens vilja. De 

som ställs inför personer som stammar kraftigt kan därför uppleva ett känsloregister som löper 

från handfallenhet till obehag och rädsla inför talarens kamp att få ur sig ett ord (a.a.: 14f). 

Utöver dessa tre ideal vilka utövar ett avgörande inflytande över sociala situationers 

utformning finns ytterligare en föreställning som riskerar förorsaka problem i de samtal där 

stamning förekommer. Det är en föreställning som ålägger samtalets huvudpersoner – talaren 

och åhöraren – olika grader av ansvar för att samtalet ska förlöpa hinderfritt; medan att tala 

betraktas som en alltigenom aktiv handling förutsätts lyssnandet vara av det passiva slaget. 

Därigenom faller ansvaret på talaren att yttra utsagor vilka är förståeliga för åhöraren, vilken i 

sin tur inte i samma utsträckning förutsätts ansvara för ett fungerande samtal. När stamning 

blir till ett problematiskt inslag i ett samtal är det sålunda genomgående som skulden faller på 

personer som stammar. Detta föranleder inte sällan till skamkänslor och ängslan inför 

situationer där verbal kommunikation är ett viktigt inslag, och att personer som stammar 

genom strikt självdisciplinering söker bemästra sitt tal för att det därigenom inte ska förorsaka 

problem för de samtal de deltar i. Denna föreställning om samtalsdeltagarnas diametralt olika 

ansvar förmår dock inte beakta faktum att all interaktion bygger på ömsesidighet och att det 
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därigenom inte är möjligt att tala om en ”inkompetent” talare utan att samtidigt beakta en 

åhörare utan erfarenhet att förstå ett icke-normativt talmönster (a.a.: 6-11). 

Även om ovanstående utläggning redogör för en mängd problem som en person som stammar 

och dennes samtalspartner konfronteras med finns det givetvis möten där dessa är av ringa 

vikt. Acton och Hird (2004: 507) nämner två kategorier av individer vilka inte upplever 

stamning som ett problem för en fungerande kommunikation och där det följaktligen inte 

utkrävs av vare sig dessa eller personen som stammar att uppträda på något speciellt sätt. 

Dessa två kategorier är ”de egna” och ”de visa”. Begreppen är hämtade från Goffman (2011: 

28-40) och syftar i föreliggande sammanhang på de individer som själva stammar respektive 

de som genom kontakt med en person som stammar utvecklat en nära relation till denne. I en 

sådan relation har stamning kommit att bli någonting vardagligt. 

When stutterers are with friends they feel less constrained to meet the exacting requirements which 

talk requires in other circumstances, because both parties develop idiosyncratic rules which enable 

them to become less dependent on such things as precise timing […] in telephone conversations 

between stutterers and their friends silences can cease to be interpreted as cues indicating the end of 

a speaking turn or a break in the telephone connection (Petrunik & Shearing, 1983: 131). 

I samrörelse med individer som misstänks inta ett långt mer restriktivt förhållningssätt 

gentemot stamning, samt på ”grund av de stora fördelar som är förknippade med att anses 

normal” (Goffman, 2011: 84), utgör försöken att passera en lockande strategi för personer 

som stammar, vilka, genom att dölja sin stamning, kan söka posera som normal. De kan till 

exempel byta ut ord som de tror att de kommer att stamma på eller inleda ett ”samarbete” med 

deras samtalspartner; istället för att stamma på ett ord kan de låtsas vara glömsk och 

därigenom låta deras samtalspartner fylla i det ”bortglömda” ordet (Petrunik & Shearing, 

1983: 128). 

En annan, snarliknande strategi för att hantera stamning är vad Goffman (2011: 133) 

benämner ”imaginär normalitet”: genom att såväl personer som stammar som deras 

samtalspartner försöker låta bli att uppmärksamma stamningen uppkommer en situation där 

bilden av en kompetent talare och en överseende åhörare kan upprätthållas. Ett exempel hur 

detta kan gestalta sig är när personer som stammar blundar eller på annat sätt bryter 

ögonkontakten med sin samtalspartner när de stammar. Genom att behålla ögonkontakt i ett 

samtal visar man nämligen att man är aktiv deltagare i det; att blunda eller vända bort blicken 

är därmed ett tecken på att man inte är närvarande i samtalet. Genom att bryta ögonkontakten 

då de stammar försöker de hålla stamningen ”utanför” samtalet. En liknande strategi återfinns 
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hos deras samtalspartner som genom att hastigt ägna sig åt någon mindre syssla visar på att 

denne inte heller för närvarande är deltagare i samtalet (Petrunik & Shearing, 1983: 133-135). 

Stamning förorsakar inte sällan problem för den samtalsstruktur vilken föreskriver att 

samtalsdeltagarna ömsom talar, ömsom lyssnar, och när den ena tystnar tar den andre vid. När 

personer som stammar får en blockering och tystnar kan detta uppfattas som ett tecken av 

deras samtalspartner att börja tala. För att ta del i samtalet upplever sig personer som stammar 

därför inte sällan sig tvungen att göra sitt yttersta för att inte avvika alltför markant från det 

tempo som samtalet förs i. Den kamp med orden detta tvång resulterar i kan inbegripa 

grimaser och ljud utan ord. När stamningen blir tydlig på detta vis ställer den såväl personerna 

som stammar som dennes samtalspartners inför utmaningen att föra en konversation fylld av 

tystnader, utdragna stavelser och de kroppsliga rörelser vissa personer som stammar använder 

sig av i syfte att få ur sig orden (Petrunik & Shearing, 1983: 131f). 

Då försöken att passera emellertid utgör en ständig prövning är det inte ovanligt att personer 

som stammar väljer att istället vara uppriktig med faktum att de stammar. Detta innebär dock 

inte att stamningen inte kommer att utgöra något problem för den fortsatta interaktionen 

(Acton & Hird, 2004: 506). Uppriktighet som strategi är någonting som Petrunik och Shearing 

(1983: 132f) också uppmärksammar. De menar att när personer som stammar försöker vara 

öppen med sin stamning nödgas de lägga till sig med andra strategier än de som de använde 

för att passera. Till exempel kan de använda sig av humor för att lugna sin samtalspartner och 

visa på att stamning inte är tabu för dem. Därigenom kommer den inte i samma utsträckning 

att störa samtalet. 

Erving Goffmans ”Jaget och maskerna” 

Goffman (2000: 19-21) liknar den sociala individen vid en skådespelare som genom 

noggranna förberedelser, en mängd attribut och lämpligt manér söker åstadkomma en specifik 

definition av det sociala sammanhang hon och hennes ”medaktörer” framträder i. Det är 

således på grund av aktörernas uppträdande som en social situation kommer till stånd och 

fortbestår, för att sedan upphöra när agerandet upphör. När en situation kommit till stånd och 

en situationsdefinition fastslagits kommer den att utöva ett visst tvång på de aktörer som ingår 

i den, men också behövliga riktlinjer för uppträdande i det specifika sammanhanget. En del av 

detta tvång ryms i den respekt aktörerna förväntas hysa gentemot deras medaktörers roller, 

vilka i sin tur förpliktar sig att förbli rollen trogen. 
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Ett framträdande äger rum i en främre region, medan nödvändiga förberedelser ombesörjs i en 

bakre region. Begreppen syftar emellertid inte på specifika fysiska utrymmen utan snarare på 

den inställning aktörerna uppvisar gentemot den roll hon förväntas spela i den främre 

regionen (a.a.: 114f). 

Ett socialt sammanhang är ”ett ömtåligt, sprött fenomen som kan falla sönder genom mycket 

små missöden och felgrepp” (a.a.: 55), vars existens är beroende av aktörernas respekt för 

situationen och de roller de uppträder i. Ingen aktör är dock ovetande om att snedsteg inträffar 

och att hela situationer kan komma om intet med ”ett förvirrat och pinsamt dödläge” (a.a.: 20) 

som följd. Aktörerna måste åta sig att vidta såväl förebyggande som aktiva åtgärder i stundens 

hetta för att upprätthålla en situation som hotas att upplösas (a.a.: 186-199).  

Erving Goffmans ”Jaget och maskerna” har inkluderats i föreliggande uppsats utifrån hans 

intresse för mikrosituationer och poängterandet av varje socialt sammanhangs ”bräcklighet”. 

Som uppmärksammats i avsnittet om tidigare forskning och som kommer visas i 

analyskapitlet innebär förekomsten av stamning stundtals att fastslagna situationsdefinitioner 

hotas och att berörda aktörer nödgas agera för att beakta stamningen. Därtill utgör distinktion 

mellan främre och bakre region ett intressant inslag att appliceras i analysen. 

Ett problem är dock värt att beakta: medan Goffman uteslutande avhandlar det yttra 

framträdandet, masken, är det möjligt att hävda att de situationer som inbegriper stamning och 

där en förändring sker gentemot stamning inte enbart berör ett yttre agerande utan också en 

förändrad inre inställning gentemot det. I och med uppsatsens intresse för just det sociala har 

dock Goffmans studie behållits. 

Konversationsanalytisk teori 

Samtalet är en social aktivitet som är avgörande för samhällets fortbestånd då det är genom 

den interaktion som samtalet innebär som individer utvecklar och upprätthåller sociala 

relationer till sin omgivning (Liddicoat, 2011: 1f). Genom att koordinera och utforma sina 

utsagor gentemot varandra åstadkommer samtalsparterna dels en begriplig kommunikation, 

dels en struktur för samtalet (a.a.: 6) vilken inbegriper komponenter som turordning och 

reparation av utsagor som av någon anledning upplevs som problematiska för någon av 

samtalets deltagare genom att till exempel söka förtydliga, precisera eller förklara. Vare sig 

det är talaren själv som ägnar sig åt att söka reparera sitt eget tal eller om det är dennes 



11 

 

åhörare som ställer sig frågande till någonting denne berör är reparationens syfte alltid att 

åstadkomma en begriplig kommunikation (a.a.: 208ff). 

Ifråga om samtalets turordning följer det i regel att enbart en talar åt gången, även om det 

förekommer tillfälliga överlappningar där fler än en talare återfinns i ett och samma samtal. 

Talaren utses genom ett turordningssystem. Inte sällan innebär att när en talare tystnar så är 

det ett tecken på dennes åhörare att ta över talarrollen. Så är emellertid inte alltid fallet (a.a.: 

80-83). Givetvis händer också att talaren helt enkelt blir avbruten av tvingas lämna över ordet 

till dennes samtalspartner (a.a.: 95-7). 

Konversationsanalytisk teori har kommit att begagnas i uppsatsen utifrån dess intresse för 

samtalets uppbyggnad och hur dess deltagare söker förhandla fram en ordning att förhålla sig 

till – frågor som är av vikt för föreliggande uppsats. 

Marcel Mauss ”Gåvan” 

Enligt Mauss (1997) utgör gåvan en viktig faktor för hur sociala relationer och hierarkier 

uppstår. Gåvan i sig är av ringa intresse, desto betydelsefullare är de relationer individer ingår 

sinsemellan genom att ge, ta emot och återgälda gåvor – tre plikter som reglerar 

gåvoinstitutionen. Genom att förmå ge vad andra inte kan erbjuda och att göra det i större 

utsträckning än vad dessa är i stånd till erhåller givaren såväl inflytande som status. Att 

omvänt inte förmå återgälda det man erhållit binder mottagaren i skuld till givaren och 

innebär förlorad status. 

Även om Mauss (1977) uteslutande avhandlar de arkaiska samhällena är gåvoinstitutionen 

någonting som återfinns också i det moderna samhället, till exempel i de utvecklingsarbeten 

som Sverige ägnar sig åt i fattiga delar av världen. 

Genom att SIDAs tjänstemän förmedlar gåvor i en utsträckning, som värdlandets representanter inte 

kan återgälda, får givarlandets representanter och med dem givarlandet hög status […] Gåvorna 

kommer att informera om vår kulturs överlägsenhet på ett mer effektivt sätt än annan indoktrinering 

(Eriksson, 1997: 11). 

Föreliggande uppsats bruk av Mauss (1997) gåvoteori är inspirerad av Hanssons (2012) studie 

av rörelsehindrade ungdomar och den obedda hjälp dessa erbjuds av sin omgivning. Som 

denne visar på utmärks nämligen relationen mellan människor med funktionsnedsättningar 

och deras funktionsfullkomliga dito av en ambivalent välvilja. När ungdomarna till exempel 

erbjuds hjälp att komma in genom en dörr reproduceras en relation som definierar vem det är 
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som är i behov av hjälp och vem som ska erbjuda den, vem det är som är kapabel och 

hjälpsam och vem det är som är svag och behövande. Detta föranleder honom att 

uppmärksamma att gåvan har ett janusansikte där förakt såväl som välvilja ryms sida vid sida. 

Den ambivalens som återfinns i förhållandet människor med olika grader av funktionalitet 

sinsemellan har föranlett att gåvoteorin kommit att inkluderas. Som kommer att visas på i 

analyskapitlet rymmer nämligen relationen mellan personer som stammar och deras 

samtalspartner ett försök till ett gåvogivande som måste förnekas för att samtalet ska fungera. 

Detta är ingenting som uppmärksammats av de studier som redogörs för under avsnittet om 

tidigare forskning och utgör därigenom ett intressant inslag att beakta. 

Metod 

För att besvara uppsatsens frågeställning har en kvalitativ forskningsmetod med en tillhörande 

hermeneutisk-narrativ ansats tagits i bruk. Enligt Creswell (2013) lämpar sig den kvalitativa 

metodologin särdeles väl för att undersöka och förstå sociala fenomen och den betydelse som 

tillskrivs dessa. Därtill erbjuder valet av den kvalitativa metoden datainsamlingsprocedurer 

som förmår ta till vara på de komplexa och rika livsberättelser respondenterna förfogar över, 

samt att denna procedur erhåller stor flexibilitet genom att eventuella oklarheter och 

nyupptäckta fakta kan uppmärksammas i och med att de framkommer. Utifrån föreliggande 

uppsats intresse för personer som stammar, deras samtalsupplevelser och dessa situationers 

tillhörande normer – situationer som inte sällan är såväl svårfångade som komplexa – ter sig 

valet av den kvalitativa metoden lämplig. 

Datainsamlingsproceduren har vägletts av en narrativ ansats medan hermeneutiken har tagits i 

bruk för analysen. Dessa kommer att redogöras för under varsin avsnittsrubrik. 

Datainsamlingsproceduren vägleddes inte av någon annan önskan än att frångå den 

medicinska förståelsen av vad en funktionsnedsättning är för att istället avhandla stamning 

som en social egenskap. Därigenom kom intervjuerna aldrig att utformas efter någon bestämd 

teori eller hypotes – utöver den som avhandlar funktionalitet som ett kontextbundet fenomen. 

Föreliggande frågeställningen formulerades under det att datainsamlingen genomfördes men 

antog inte sin slutgiltiga form förrän efter att den avslutats och det insamlade material 

transkriberats i sin helhet och noggrant studerats. Författaren strävade efter att närma sig det 
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med öppenhet för att låta respondenternas utsagor peka ut lämpliga teorier för en vidare 

analys. 

Urval och datainsamlingsprocedur 

I syfte att besvara studiens frågeställning genomfördes fem intervjuer med medlemmar av det 

svenska Stamningsförbundet. Att vända sig till förbundet och dess lokala föreningar föll sig 

naturligt då de utgör de enda organiserade mötesplatser för personer som stammar.
6
 Valet att 

göra bruk av en intervjudesign tedde sig likaså lämpligt. Att intervjua personer om deras egna 

erfarenheter möjliggör nämligen införskaffandet av utförliga redogörelser för skeenden i deras 

liv, vilket betraktas som en nödvändighet för att kunna besvara studiens frågeställning. En 

intervjudesign tillåter därtill respondenterna att i viss mån själva utforma 

datainsamlingsproceduren genom att under intervjun välja vilka händelser som ska redogöras 

för. Den möjlighet har betraktats som väsentlig för studien då det legat i författarens önskan 

att nå bortom sin egen förförståelse. Avslutningsvis lämpar sig intervjudesignen för 

föreliggande studie då det rimligtvis är personerna som stammar som besitter den största 

kunskapen om hur stamning uppträder i ett samtal och hur man förhåller sig till det.
7
 

Den första kontakten med fältet togs via ett besök på Stamningsförbundets kansli, vars 

personal kunde förmedla vidare kontakter. Därigenom kom författaren i kontakt med tre av 

studiens respondenter. De återstående två tog författaren själv kontakt med på en öppen 

tillställning som en lokal stamningsförening anordnade. 

En förstudie genomfördes under mars 2013 i syfte att testa ett antal intervjufrågor och 

undersöka fältet. I stort sett behölls intervjuguiden såväl som det generade datamaterialet. De 

resterande intervjuerna genomfördes under april 2013. Samtliga intervjuer utfördes på platser 

som valts i samråd med respondenterna och alla genomfördes av författaren. Den 

                                                      
6 Det finns emellertid skäl till att misstänka att studien skulle resulterat i delvis andra slutsatser om 

kontakt istället tagits med personer utanför förbundet. Som uppmärksammas i diskussionen finns det ett 

tydligt samband mellan en förändrad självbild och grupptillhörighet 

7
 Utifrån studiens intresse för situationer ter det sig måhända märkligt att observationer inte tillgripits för 

att samla in datamaterial. Därigenom skulle det nämligen vara möjligt att direkt kunna studera dessa. 

Författaren har dock bedömt att de reaktiva effekterna – påverkan – på studiens deltagare vore större om 

han skulle iklä sig rollen som observatör än den han intagit som intervjuare. Därigenom ansågs intervjuer 

tillhandahålla ett mer tillförlitlig datamaterial. Emellertid kunde observationer eventuellt användas under 

förstudien i syfte att erhålla underlag för en intervjuguide. 
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genomsnittliga intervjun varade ungefär i 100 minuter och samtliga bandades med 

respondenternas tillåtelse. 

Datainsamlingsprocedur enligt en narrativ ansats 

Johansson (2005) beskriver den narrativa ansatsen som en särskild sorts inställning till 

kunskap vilken positionerar livsberättelsen i en särställning för hur individen erhåller 

förståelse om den egna personen, livsförloppet och omgivningen. Genom att reflektera över 

och återberätta livsskeenden erhåller individer orienteringsförmågan i den sociala världen. Det 

är nämligen i individens möte med denna värld som hennes livsnarrativ uppstår, och de 

berättelser hon återger om sig själv är därigenom oavhängig det omkringliggande samhället. 

Skälet till att låta den narrativa ansatsen vägleda datainsamlingsproceduren var sonika en 

önskan om att erhålla de utförliga redogörelserna av stamning och samtalsnormer som ryms i 

stammares livsberättelser. Genom att be respondenterna återberätta skeenden ur sina liv 

aktualiseras också hur deras stamning utformat dessa. Genom dessa utläggningar är det 

möjligt att ta del av olika händelseförlopp, tankar och känslor där stamning spelat en viktig 

roll. Det är genom dessa narrativ som det är möjligt att erhålla konkreta utläggningar om hur 

stamning påverkat en viss situation. Därtill möjliggör den narrativa ansatsen att 

intervjusituationen förlänas en öppenhet där intervjuaren enbart ställer ett fåtal frågor för att 

istället låta respondenterna reflektera över sina liv. Som nämnt har detta öppna 

förhållningssätt bedömts som viktigt för att låta författaren nå bortom sin egen förförståelse. 

Analys enligt en hermeneutisk ansats 

Hermeneutikens syfte är förståelse genom tolkning; att utifrån egna erfarenheter tolka den 

sociala världens fenomen i syfte att förstå den. Vare sig det handlar om att reda ut ett par 

besticks möjliga användningsområde, en känsla som sveper över ett ansikte, eller en individs 

hela levnad som hon delar med sig av nödvändiggörs åberopandet av egen kunskap. Genom 

att låta den bakomliggande (och alltid rationella) förståelsen som format dessa fenomen – 

besticken, känslan, berättelsen – möta den egna förförståelse kan en dialog uppstå i vilken 

personliga erfarenheter tillåts berika tolkningen. Målsättningen är att lämna detta möte med en 

annan och rikare förförståelse än den mötet inledes med (Ödman, 2005). 
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Utöver pendlingen mellan egen förförståelse och beaktandet av andras förståelse inbegriper 

den hermeneutiska tolkningsproceduren ytterligare två dialektiska rörelser, varav den första är 

den mellan fenomenets del och helhet, vilken åskådliggörs i den modell som benämns den 

hermeneutiska cirkeln. Den princip modellen syftar till att visualisera är förståelseprocessens 

pendling mellan en överskådlig helhetsbild och dess mindre beståndsdelar och hur varje 

tolkningsförsök rör sig, som i en cirkel, mellan dessa poler. Att lägga pussel utgör ett gott 

exempel på detta: 

Utan föregripande föreställningar om helheten skulle vi i pusslandet endast ha bitarnas form att gå 

efter med resultat att pusslet aldrig skulle bli färdiglagt. Men delarna är å andra sidan nödvändiga 

för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om helheten (a.a.: 78). 

Den andra pendlingen är den mellan det specifika och det allmänna, i vilken olika tolkningar 

av samman fenomen hänförs till olika grader av abstraktion; förståelse av ett fenomen 

inbegriper såväl dess konkreta uttryck som dess bakomliggande, sociala upphov (a.a.: 50f). 

För att besvara frågeställningens blandning av abstrakt (samtalsnormer) och konkret 

(förhållningsätt gentemot stamning) bedöms den hermeneutiska metoden lämpa sig väl; 

genom att låta analysen röra sig mellan en helhetsbild (stamning som ett störande fenomen för 

samtalssituationen och som dess deltagare därigenom nödgas förhålla sig till på något vis) och 

dess beståndsdelar, mellan respondenternas utsagor om faktiska situationer och de normer 

som vägleder dessa, och mellan författarens egen förförståelse och respondenternas narrativ, 

tillåts olika plan komma i samspråk med varandra för att tillsammans erbjuda ett svar. 

Etiska åtaganden 

Utifrån vetenskapsrådets (2009) rekommendationer har författaren övervägt den kunskap 

studien kan tänkas resultera i och kontrasterat den gentemot det eventuella besvär och obehag 

den kan förorsaka för dess deltagare. Författaren menar dock att det inte finns några skäl till 

att vare sig studiens genomförande eller dess resultat på något vis skulle riskera deras 

välbefinnande. I led att försäkra sig om detta har författaren beaktat vetenskapsrådets etiska 

rekommendationer: informationskravet (respondenterna har upplysts om studiens syfte och 

erbjudits möjligheten att ställa frågor såväl vid första kontakten som både före och efter 

intervjun, samt upplysts om sin rätt att när som helst avbryta sitt deltagande), samtyckeskravet 

(samtliga respondenter har efter att de informerats om studiens syfte uttryckligen gett sitt 

samtycke att delta i den), konfidentialitetskravet (samtliga respondenters identiteter har 
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hemlighethållits genom att de försetts med fingerat namn, därtill har det insamlade materialet 

förfogats över med respekt för respondenternas integritet), samt nyttjandekravet (det 

datamaterial som intervjuerna resulterat i kommer endast användas i vetenskapligt ändamål). 

Förförståelse 

Creswell (2013: 47) menar att en kvalitativ studie alltid rymmer en viss mån av tolkning och 

att de slutsatser den resulterar i därmed inte kan sägas vara oavhängig författarens person, 

intressen och bakgrund. I syfte att förläna studien transparens är det därför nödvändigt att 

författaren redogör för sin egen förförståelse. Ödman (2005: 99-101) instämmer i detta och 

menar att då hermeneutiken förutsätter ett möte mellan skilda förståelsehorisonter är det 

nödvändigt att bringa klarhet i förutsättningarna för detta möte. Följaktligen: hur det kom sig 

att författaren lämnade mötet med den förståelse hon presenterar som studiens resultat. 

Författaren till föreliggande uppsats har dokumenterat sin egen förförståelse genom att i ett 

tidigt skeende i uppsatsarbetet låta intervjua sig själv. Detta resulterar i följande utläggning: 

Det första som bör nämnas är att jag själv (författaren) stammar – vilket bör betraktas som 

avgörande för uppsatsens frågeställning, utformning och de slutsatser den resulterat i. 

Någonting annat som kan vara angeläget att redogöra för är att jag, till skillnad från studiens 

respondenter som under flera år haft regelbunden och nära kontakt med ett stort antal personer 

som stammar i och med sitt medlemskap i det svenska Stamningsförbundet, enbart haft 

sporadisk och ytlig samrörelse med andra personer som stammar. I de fåtal möten jag upplevt 

har det därtill funnits en tystnad omkring stamningen; även om ingen av oss varit omedveten 

om den andres stamning är det som att det funnits en tyst överenskommelse om att inte 

uppmärksamma den. En liknande inställning har infunnit sig i möten med personer som inte 

stammar och fastän det varit tydligt att min stamning bekymrat dem är det ingenting vi 

diskuterat eller ens omnämnt. I och med denna tystnad har vår enda strategi varit att låtsas 

som ingenting. Därav är det möjligt att benämna uppsatsens frågeställning som en ärligt ställd 

fråga; som någonting jag är medveten om är en fråga för mig och som jag undrat över men 

som jag saknar svar på. Avslutningsvis: även om det finns de som förmodat att jag upplever 

fysisk smärta när jag stammar så gör faktiskt stamningen inte ont på det viset. Mitt problem är 

istället omgivningens reaktioner. Inte för att de stundtals är av det negativa slaget utan snarare 

för att det överhuvudtaget blir en reaktion. 
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Validering och reliabilitet 

Den hermeneutiska ansatsen rymmer en fara i att förförståelsen okritiskt tillåts dominera 

tolkningen till den grad att den för metoden så nödvändiga dialogen uteblir. Därigenom offras 

studiens validitet till förmån för en narcissisk bekräftelse av författarens egna uppfattningar. 

Som redogjorts för stammar författaren själv och därav aktualiseras frågan i vilken mån det 

varit möjligt att undvika ovannämnda fara. För att komma tillrätta med denna problematik 

föreslår Ödman (2005: 49f) att den egna tolkningen jämförs med till exempel de tolkningar 

som uppträder i form av vetenskapliga teorier. Därigenom är det möjligt att jämföra hur den 

egna tolkningen avviker respektive överensstämmer med vad man teoretiskt sett kunnat 

förvänta sig. Ett tillvägagångssätt för att ge läsaren inblick i analysprocessen och därigenom i 

större utsträckning försäkra sig om att den är korrekt är dessutom att göra en tydlig distinktion 

mellan insamlat datamaterial och egna tolkningar av dessa (a.a.: 126). 

Dessa tillvägagångssätt åtgärdar emellertid inte omständigheten att de teorier som ingår i 

studien enkom utvalts för att bekräfta författarens förförståelse (ibid.). Och för den delen – 

vad är det som säger att respondenterna inte låtit deras förförståelse okritiskt prägla 

intervjuutsagorna? De stammar ju nämligen också! Angående den andra punkten löser det inte 

problemet med att man alltid tvingas gallra i sitt material och därigenom speglar även 

datareferenser och direkta citat författarens förförståelse. Detta innebär emellertid inte att 

försöken att ge en nyanserad bild som överensstämmer med respondenternas egna upplever är 

ett omöjligt företag. Snarare handlar det om att det inte är möjligt att göra sig fri från sin egen 

förförståelse – även om författaren inte stammat skulle detta inte göra den påverkan 

förförståelsen utövar mindre, bara annorlunda. Därigenom blir emellertid validering och 

förförståelse inte ointressanta. Genom att läsaren tillåts ta del av den förförståelse som format 

uppsatsen är hon i en bättre position att bedöma de slutsatser studien resulterat i.  

I syfte att försäkra sig om att föreliggande uppsats ger en korrekt, saklig och nyanserad bild av 

stamning, samtalsnormer och respondenternas egna upplevelser av dessa har följande 

valideringsstrategier tagits i bruk: författaren har sökt redogöra för sin egen förförståelse och 

sina egna intressen av de fenomen studien avhandlar, uppsatsen har presenterats för 

respondenterna i en så kallad respondentvalidering i vilken dessa har erbjudits möjlighet att 

kommentera och föreslå förbättringar för studien, och avslutningsvis har ett antal externa 

granskare tillåtits ta del av och uttala sig om uppsatsutkast under arbetets gång (Creswell, 

2013: 250-253). Därtill kommer den första av Ödmans (2005: 49f) förslag på strategier för 
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validering inkluderas i uppsatsen: att använda sig av andra teorier och forskning som en 

jämförelsepunkt. 

Reliabilitet är, liksom validitet, inte ett helt okontroversiellt begrepp i ett kvalitativt 

sammanhang. Emellertid har den sökt beaktas genom att författaren sökt redogöra för hur 

studiens utförts (Bryman, 2011: 351f). 

Resultat 

Även om stamning ingalunda utgör ett oöverstigligt hinder för ett fungerande samtal finns det 

emellertid tillfällen då den medför betydande kommunikationsproblem. Dessa problem kan 

härledas tillbaka till det moderna samhällets normer om effektivitet, konformitet och 

självdisciplin, vilka ger upphov till ett samtalsklimat som stämplar vissa personers talmönster 

som icke-normativt. För personer som stammar blir detta märkbart när deras samtalspartner 

ger uttryck för osäkerhet och brist på tålamod eller helt enkelt tar avstånd från henne. För att 

komma till rätta med de problem som stamning riskerar att förorsaka i en normativt reglerad 

samtalssituation tillgriper sig bägge parterna av ett antal strategier.  

Personer som stammar försöker framförallt vara öppen med sin stamning i förhoppning om att 

förekomma eventuella negativa reaktioner som kan uppkomma i en samtalssituation. Att vara 

uppriktig med faktum att man stammar leder därigenom till ett bättre samtalsklimat. Stundtals 

är det därtill en god idé att ”ställa sig vid sidan av situationen” för att uppmärksamma 

stamningen och redogöra för hur man önskar att de samtal som kan komma att äga rum i 

framtiden ska utformas för att personen som stammar inte ska komma i skymundan. En annan 

strategi som de använder sig av är att med hjälp av olika taltekniker försöka övervinna sin 

talrädsla och att skaffa sig ett visst mått av kontroll över sitt tal. 

I ett samtalsklimat som premierar effektivitet och som ålägger talaren det största ansvaret att 

konversationen ska förlöpa hinderfritt riskerar personer som stammar att dömas som 

oförmögen talarrollen och därför fråntas den. Det blir därför stundtals ”en kamp” att få 

uttrycka sig. Stammarens samtalspartner försöker återföra samtalet till den utformning 

samtalet normalt tar genom att fylla i dennes ord. I de flesta fall är försöken att fylla i orden 

oproblematiskt och enbart i syfte att åstadkomma ett fungerande samtal men för en person 

som stammar kan det upplevas problematiskt att bli avbruten för att istället någon annan 
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avslutar ens påbörjade mening. Stammaren söker därför neka till denna hjälp för att själv få 

tala. Samtalet måste inte följa det normativa tempot; viktigare att inkludera dess parter. Att 

neka till gåvan i det ifyllda ordet och utpeka den som allt annat än en gåva – som ett hinder 

för att åstadkomma ett jämlikt samtal. Viktigt att få behålla kontroll över sig själv och inte 

riskera att betraktas som mindre förmögen bara för att det tar längre tid att tala. Sålunda finns 

det en dubbel sida av den gåva som det ifyllda ordet innebär av välvilja och förakt. 

Även om ansträngningar görs i syfte att bereda plats för stamning genom att personen som 

stammar själv är uppriktig med faktum att hon stammar samt att hennes samtalspartner avstår 

från att fylla i hennes ord finns det ingen garanti för att stamning därigenom blir till ett mindre 

främmande element i en normativt reglerad samtalssituation. Även om stammarens 

samtalspartner har fått ett antal förhållningssätt att beakta är det inte orimligt att hävda att 

dessa strategier enbart berör de problem stamning kan orsaka på ett ytligt plan. Stammarens 

samtalspartner kan förmodligen fortfarande ställa sig undrande inför stamningens natur och 

uttrycksformer. Därigenom nödvändiggörs ytterligare en omförhandling. Precis som 

stammarens samtalspartner försöker erbjuda denne en gåva i det saknade ordet kan också 

personer som stammar erbjuda en gåva, en gåva som kanske i större utsträckning kan 

föreställas vara en riktig gåva som inte så mycket rymmer en maktskillnad utan snarare en 

kunskapsvinning. Genom att personer som stammar är öppen med sin stamning möjliggörs en 

situation där deras samtalspartner erbjuds möjligheten att lära sig mer om stamning i syfte att 

breda förståelsen, erfarenheten och kunskapen av möjliga samtalsmönster för att ett jämlikt 

samtalsklimat ska möjliggöras. 

Analys 

När man stammar riktigt hårt och får blockeringar och tics och sådant där då kan man ju få den där 

blicken av folk, den där förfärade blicken som säger att ”men vad är detta? Vad ska jag göra? Blir 

hon sjuk? Eller ska hon dö?” Då blir de så pass rädda att de gör vad som helst för att slippa se, att 

slippa vara med om detta, det här konstiga. Tänk om någon dör där mitt framför en! Det är liksom – 

bort, bort! 

Även om stamning ingalunda utgör ett oöverstigligt hinder för ett fungerande samtal finns det 

dock tillfällen då den medför betydande kommunikationsproblem, vilket ovanstående utdrag 
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från intervjun med Fredrika
8
 ger exempel på. I detta fall har ett samtal inletts för att sedan 

tvärt avslutas eller åtminstone hastigt närma sig ett avslut när hennes samtalspartner reagerade 

med rädsla inför hennes stamning. För ett samhälle som premierar självdisciplin utgör 

stamning ett hot och en person som uppträder avvikande, ”som får blockeringar och tics och 

sådant där”, som att hon saknade kontroll över sin egen kropp, uppfattas som hotfull och 

obehaglig – eller kanske löjeväckande. Hursomhelst: någonting att ta avstånd från (St. Pierre, 

2012: 14f). Det samtalsklimat som därmed uppkommer och som föranleder Fredrikas 

samtalspartner att ta avstånd från henne är avgörande att komma till rätta med för att ett 

fungerande samtal ska kunna äga rum. 

När man ska fråga någon om vägen eller så och om man stammar mycket då – ja, då finns det folk 

som helt enkelt vänder och går. Mitt uppe i allt. Och då står man där. Men jag bara stammar. Jag är 

inte farlig. 

Ett annat exempel på de problem stamning kan orsaka i ett samtal där dess deltagare inte vet 

hur de bör förhålla sig till det återfinns i intervjun med Caroline: 

Jag kommer ihåg första gymnasiedagen: alla satt vid sina bänkar och man skulle presentera sig och 

säga vart man kom ifrån och vad man tyckte om att göra på sin fritid. Och jag minns att jag hakade 

upp mig så fruktansvärt. Läraren listade väl ut att jag hette Caroline och: ”ja, det här är Caroline, 

hon kommer från [ortnamn]. Nästa person!” Då fick inte jag säga vad jag hette – mitt fullständiga 

namn – jag fick inte säga var jag bodde och jag fick inte säga mina intressen. Så det slutade med att 

jag gick in på toaletten och grät (skrattar)! Efter det pratade jag med min logoped som kom till 

skolan och jag hade ett möte med alla lärare och berättade om stamning och hur jag vill bli bemött. 

Då bad den här läraren om ursäkt. Men har man inte kunskap, har man inte stött på någon som 

stammar då är det ju inte lätt liksom! Det är inget man kan bli sur på någon för! Jag menar, när man 

själv stöter på någonting man inte riktigt vet så mycket om då är det väl klart att man blir litet nervös 

och vet inte hur man ska bete sig. Och så gör man någonting väldigt förhastat!
9
 

Intervjuutdraget antyder hur den fastslagna situationsdefinitionen (Goffman, 2000) hotades i 

och med Carolines stamning; istället för att varje elev i tur och ordning presenterade sig själv 

med det normativa talmönster som situationen förutsatte föranledde hennes stamning att 

läraren gjorde ”någonting väldigt förhastat” och svarade i hennes ställe. Därigenom kunde 

situationen fortsätta som om ingenting ovanligt inträffat. 

                                                      
8 Samtliga respondenter har försetts med fingerade namn. 

9 Även om citatet avhandlar en muntlig presentation och inte ett samtal i gängse betydelse finns det dock 

många likheter dem emellan. Bägge inbegriper nämligen muntliga utsagor från ett flertal personer, en 

turordning i vilken situationsdeltagarna ömsom talar, ömsom lyssnar, och dessutom orienteras varje 

utsaga till de övriga, lyssnande parterna. 
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I avsnittet om tidigare forskning redogjordes för hur personer som stammar kan använda sig 

av sin omgivning för att passera (Petrunik & Shearing, 1983: 129f). För Caroline handlade det 

dock inte om att försöka låta bli att stamma
10

 utan snarare om att hennes omgivning helt 

enkelt inte lät henne tala för sig. Det är sålunda inte enbart personer som stammar som 

använder sig av olika strategier för att hantera situationen, utan deras samtalspartner gör det 

också. Att stamning stundtals kan vara problematiskt för dem att hantera understryks av att 

det dröjde ända till Carolines logoped besökte skolan innan det var möjligt att tala om hennes 

stamning och hon erbjöds en ursäkt av sin lärare. 

Med avseende på Carolines reaktion inför händelsen är det dock ett tämligen dåligt 

tillvägagångssätt att hantera det kommunikationsproblem stamning kan förorsaka. Att, med 

Goffmans (2000: 102) vokabulär, istället vidta förebyggande åtgärder i den bakre regionen 

genom att inbegripa Carolines egna tankar om hur hon vill bli bemött tycks vara ett bättre sätt 

att hantera de situationer som kan uppstå i den främre regionen (”jag hade ett möte med alla 

lärare och berättade om stamning och hur jag vill bli bemött”); att helt enkelt tala om vad som 

gick fel i framträdandet och omskola de aktörer som uppträdde felaktigt. Vad som är 

intressant i sammanhanget är att denna omskolning inte syftar till att disciplinera den aktör 

som bröt mot situationsdefinitionen, utan snarare den som försökte upprätthålla den. 

Därigenom tas förberedelser för att erbjuda stamning en plats i framtida sammanhang. 

De normala menar i själva verket inte så illa. Men när de ändå gör det, så är det därför att de inte 

vet bättre. Därför måste man helt taktfullt hjälpa dem på traven så att de uppträder hyfsat. Antingen 

bör den stigmatiserade individen låtsas som ingenting, eller också bör han vinnlägga sig om att i 

sympatiserande anda omskola de normala och påvisa för dem helt stillsamt och finkänsligt att den 

stigmatiserade individen, trots att det kan se annorlunda ut, i grund och botten är en alldeles vanlig 

människa (Goffman, 2011: 127). 

Denna ”omskolning” spelar en avgörande roll i resterande analys. Det är en omskolning som 

syftar till att åstadkomma ett jämlikare samtalsklimat där stamning integreras som ett många 

möjliga talmönster istället för någonting stammarens samtalspartner nödgas åtgärda eller ta 

avstånd från. Hermeneutikens växelspel mellan helhet och del kommer begagnas i detta syfte 

för att låta analysen röra sig mellan en övergripande bild av stamning som någonting 

främmande för många konversationer och som därmed framtvingar någon form av 

förhållningssätt gentemot den, och denna bilds element vilka kan påvisa en mer nyanserad 

                                                      
10

 ”Jag gjorde alla redovisningar och sådant där. Jag kände ju att jag ändå ville” (Caroline, 

intervjuutdrag). 



22 

 

förståelse av de problem och lösningar som personer som stammar och deras samtalspartner 

tillgriper. Den resterande analysen kommer sålunda presenteras under tre rubriker vilka kan 

sägas motsvara dessa element. 

Innan denna analys presenteras kan det dock finnas fog att kort uppmärksamma de situationer 

där stamning istället för att vara en komplikation blir en anledning till gemenskap i och med 

mötet med andra personer som stammar. Därigenom hamnar resterande analys i en annan 

dager och de problem som stamning kan medföra knyts inte så mycket till ett avvikande 

talmönster som till bristande erfarenhet att ta till sig och förstå det. Caroline respektive 

Fredrika berättar: 

När jag var yngre och mer aktiv i föreningen kände jag att jag kunde vara mig själv bland folk som 

stammar, att jag blev en annan person på något sätt. Att jag kunde släppa loss mer. Att jag kanske 

inte var lika tyst. Att jag tog för mig mer, att jag pratade mer, att jag kände att jag också kunde. För 

där tog sig alla tid, alla väntade, alla förstod. Annars upplevde man att det kanske inte var så. Och 

det är ju inget ont menat till de som inte stammar (flinar)! Det är bara att när man har en 

konversation med kompisar så går det fort! Och om man ska sitta där och planera vad man ska säga 

och hitta muskulaturen – ja, då har de byt samtalsämne för länge sedan (skrattar)! 

En händelse som berörde mig väldigt mycket var någonting som hände på en av Stamningsförbundets 

riksträffar. Vi satt hela kvällen och hela natten och berättade historier för varandra. För när man 

stammar är man inte så pigg på att berätta historier för det tar ju så otroligt lång tid och sedan när 

man väl kommit till poängen då har de antingen fattat eller så har de gått eller så har de börjat prata 

med någon annan eller … Men den kvällen och natten satt vi och berättade historier och alla väntade 

in poängen och ingen tittade bort. Det var en sådan härlig känsla att jag kände att ”nu är jag 

hemma!” 

Att övervinna stamning eller ”stamning” 

Det är så skönt att ha accepterat min stamning för nu kan jag möta människor som inte stammar på 

ett enklare sätt. Det är som att ”jag stammar och så här vill jag bli bemött … och om du inte kan 

acceptera det – alltså, då kan jag inte acceptera dig liksom!” Bara så att de vet om det. Jag har 

ingenting att dölja för jag vill inte ens dölja min stamning. Eftersom jag inte är rädd för den längre 

så har jag ingenting att dölja. 

Vare sig Elina syftar på stamningen i sig eller på omgivningens reaktioner gentemot hennes 

stamning är hennes poäng att hon genom att övervunnit sin rädsla nuförtiden kan vara öppen 

med faktum att hon stammar. Denna uppriktighet beskriver samtliga respondenter som ett 

viktigt inslag för att mötet med personer som inte stammar ska fungera. Caroline: ”men då 

kan jag känna att ibland så vill jag säga att jag stammar. Bara för att få en dialog och känna att 
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– ja, avdramatisera det”; Elina: ”för då om de hör att jag stammar blir det som en 

överraskning eller vad man ska säga. Så för mig är det viktigt att få berätta direkt”; Fredrika: 

”idag har jag knappar på mig där det står att jag stammar. På den ena står det att ’visst 

stammar jag! Och vad är du bra på?’ Och på den andra står det ’det är okej att jag stammar för 

det jag har att säga är värt att upprepas!’ Så att idag försöker jag vara först”; Gustav: 

Men om man inte har kommit i kontakt med någon som stammar så tror jag inte att människor vet 

hur de ska bete sig. Så jag tror att det är bra att berätta om stamning för nya personer. Det brukar 

jag göra – ja, till exempel när man ska presentera sig! Jag tycker att det är jättesvårt att säga mitt 

namn. Då är det ofta att jag stammar på Gustav, att det blir ”Gus-Gus-Gus-Gustav!” Då reagerar ju 

personen som jag hälsar på ofta med ett frågande sätt: ”Gus? Okej? Eller är det Gustav?” Och då 

är det alltid enklare om jag säger att jag stammar för då försvinner ju frågetecknen kring liksom 

varför han upprepar ”Gus” så många gånger. Så om man är öppen med sin stamning med nya 

personer känner jag ofta att det brukar släppa ganska mycket spänningar omkring att tala. 

Precis som Petrunik och Shearing (1983: 130-133) visade på söker respondenterna vara öppna 

med att de stammar för att underlätta kommunikationen med sin samtalspartner. Som Acton 

och Hird (2004: 506) menade medför detta att de inte längre måste söka passera utan istället 

kan koncentrera sig på samtalet. Ett utdrag från intervjun med Elina får illustrera: 

Jag känner mig mycket tryggare att få prata om stamningen för då känner jag ”jaha, nu har jag 

pratat om den – nu finns det ingenting att vara rädd för!” För då vet personen att jag stammar. Och 

det är som att då behöver jag inte göra någonting mer, då kan jag bara babbla på som vanligt 

liksom. Men hade personen inte vetat om att jag stammar och om jag inte vågade berätta det hade 

det varit litet såhär jobbigt liksom. För då: ”vad ska jag säga nu? Hur ska jag göra för att inte 

stamma?” Alltså, det blir ju de tankarna liksom. Men har jag väl sagt att ”du, bara så att du vet så 

stammar jag.” Då är det som ”okej, fine!” liksom. Och då kan jag som prata på som vanligt. Då 

slipper jag tänka på det här ”nu ska jag inte stamma!” Utan då kan jag bara babbla på liksom. 

Gustav beskriver också att uppriktighet om sin stamning tar bort mycket av den spänning 

stamning kan orsaka. Inte bara för honom själv, utan också för den person han talar med. 

Det släpper nog litet på spänningen för allihop, både för mig och för dem! Men mest gör jag ju det 

för mig själv, för att det inte ska ligga någon spänning kvar. För att jag inte ska känna den här 

pressen på mig att jag måste vara vältalig. Utan att jag faktiskt kan stamma. 

Fredrika beskriver det så här: 

Idag försöker jag vara först! För jag märker att när man väl har berättat att man stammar då slipper 

man alla tankar och blickar och folk som undrar vad jag gör och som inte fattar och som undrar om 

jag är psykiskt störd och om jag ska få något sammanbrott. Nu så får man först den där blicken och 

sedan så får de syn på knappen och då ser man hur de liksom slappnar av […] Det är faktiskt lättare 
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att berätta om det ganska snart, än att tiga om det. För då lägger ju folk fokus på hur jag pratar och 

inte vad jag säger. På något sätt så fastnar de på mitt tal och slutar lyssna på vad jag säger. 

Att respondenternas öppenhet omkring sin stamning är nog för att underlätta ett samtal kanske 

inte enbart kan förklaras med att de inte längre behöver försöka passera, utan också att 

stamningen därigenom inte blir lika tabubelagd för vare sig personen som stammar eller 

dennes samtalspartner. Med Goffmans (2000) vokabulär kanske man kan tala om att 

stamningen genom att benämnas som stamning tillerkänns en plats i den föreliggande 

situationsdefinition. I varje situation finns en definition av krav och riktlinjer att förhålla sig 

till, och de reaktioner stamning ger upphov till visar på att den sällan ingår i en ursprunglig 

situationsdefinition, utan snarare måste tillerkännas en plats i den i efterhand. Det är intressant 

att Goffman (a.a.: 21) poängterar att man förväntas respektera en annan människas roll, vad 

denne utger sig för att vara. I denna mening blir öppenheten omkring sin stamning att be om 

respekt för den. Genom att föregripa eventuella tvetydigheter och osäkerhet kan man säga att 

stammaren gör sin plikt för att situationen ska förlöpa så smidigt som möjligt. Utifrån de 

reaktioner som respondenternas stamning kan ge upphov till tyder det på att den definition av 

situationen som deras samtalspartner kommer med snarare är en där ett flytande tal ingår som 

en viktig beståndsdel. 

Att vara öppen med sin stamning öppnar för en intressant möjlighet som Elina berättar om: 

När jag skulle börja gymnasiet tänkte jag: ”okej, nu ska jag sätta ned foten och berätta att jag 

stammar och hur jag vill bli bemött och det ska jag göra från början!” För jag vill inte som jag sa att 

det ska ha gått en lång tid. Då har ju alla hunnit lära känna varandra liksom. Så andra dagen gick 

jag till min mentor och sa att jag hade något viktigt att berätta för min klass – att jag stammar. Han 

sa då till min klass att jag har någonting viktigt att berätta. Så då gick jag upp genom den smala 

bänkraden, fram till tavlan och hade som över 30 pers som stirrade på mig (skrattar)! Och jag 

kommer ihåg att mina ben skakade, armarna också men jag kände att det var som nu eller aldrig! 

Sedan så stod jag då där framför dem och sa ”hej, jag heter Elina och jag har någonting viktigt att 

berätta för er och det är att jag stammar. Och ibland så stammar jag mycket, ibland så stammar jag 

litet. Det kommer i olika perioder. Men jag har några punkter som jag vill att ni ska ta hänsyn till. 

Det är att inte skratta, att inte fylla i ord, ha ögonkontakt, lyssna och det viktigaste är vad jag säger 

och inte hur jag säger det!” Och mina klasskamrater satt som fågelholkar (skrattar)! 

Likt tidigare intervjuutdrag i detta avsnitt pekar det här på vikten av att vara öppen med sin 

stamning. Men den visar också på hur Elina försöker skriva om regler för de samtal som hon 

kan komma att hamna i med sina klasskamrater genom att själv ange fem punkter för hon vill 

bli bemött. Som vi minns syftar Goffmans (2000: 112-114) bakre respektive främre region 

inte så mycket på specifika fysiska utrymmen utan snarare på den inställning som aktörerna 
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intar till sig själva och sin omgivning. Därigenom kan situationen som Elina beskriver tolkas 

som att hon genom att omvandlar klassrummet till bakre region för att upplysa sina 

medaktörer om hur de ska agera efter att klassrummet återgått till att vara främre region igen. 

En händelse av detta slag är inte vanligt förekommande utan antyder snarare hur 

problematiskt det kan vara att förhålla sig till stamning, för såväl personer som stammar som 

för deras samtalspartner. 

Även om de inledande reaktionerna var förvirring finns det en fortsättning där hon räckte upp 

handen i klassrummet för att svara på en fråga varpå det blev knäpptyst i klassrummet. ”Det 

var så häftig känsla liksom att … ’wow!’ Att jag fick den uppmärksamheten, respekten 

liksom”. 

Gustav presenterar en annan strategi för att komma tillrätta med de problem stamningen kan 

orsaka, en strategi som inte så mycket äger rum i den direkta interaktionen utan snarare utgörs 

av ett antal förebyggande åtgärder som i den bakre regionen (Goffman, 2000). Han använder 

sig nämligen av särskild talteknik, McGuire, i syfte att såväl söka kontrollera sin stamning 

som de känslor han har inför talsituationer. McGuire är en teknik som inbegriper ett förändrat 

andningsmönster, ett antal punkter för att bli en bättre talare att lägga på minnet, samt att 

frivilligt stamma för att komma över rädslan för att stamma. Sålunda: ett handlingsprogram 

för att personen som stammar själv ska komma över de problem som stamningen kan medföra 

i form av ett icke-normativt talmönster, skamkänslor och ovana i en talsituation. 

Det är någon sorts inre press som jag har på mig att jag ständigt önskar att jag vore stamningsfri. 

Men jag tänker också att ”jamen, det är ju sak samma om jag stammar eller om jag använder mig av 

taltekniker!” För när jag känner mig trygg med att använda mig av taltekniken känner jag att jag kan 

säga vad jag vill, på det sätt som jag vill säga det. Jag tänker på det här jämnt och ständigt! ”Nu ska 

du inte stamma!” Men det spelar ju ingen roll, egentligen […] Mitt mål med McGuire är inte att 

kunna tala flytande. Jag vill bara känna att jag har kontroll över min stamning åtminstone i relativt 

stor del så jag vet hur jag ska hantera den när jag får blockeringar eller problem. Att jag kan ta en 

paus på kanske fem sekunder för att kunna landa i mig själv och inte känna den här pressen på att 

”nu ska jag tala! Nu ska jag tala! Nu är det min tur att tala!” 

Att Gustav känner sig pressad när det är hans tur att tala förmedlar en bild av 

samtalssituationen som en ordnad process där talarrollen byts mellan samtalsdeltagarna och 

åtföljs av en förväntan om tal (Liddicoat, 2011: 80). Detta är av intresse för nästa avsnitt. 
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Det uteblivna ordet som en gåva 

Har man blivit väldigt illa bemött så känns det – ja, två av mina lärare på högstadiet kunde ju lägga 

fram papper och penna för de kunde inte vänta eller de hörde inte vad jag sa. Och om man någon 

gång varit med om det så blir en talsituation inte rolig. Alltså, det blir inte kul att prata – och att 

prata ska vara kul! Det ska vara kul att berätta vad jag gjort idag! Det ska vara kul, men när man 

nått till den gränsen är det inte kul längre. Det är en kamp liksom, det är en kamp att få uttrycka sig. 

I ett samtalsklimat som premierar effektivitet och som ålägger talaren det största ansvaret att 

konversationen ska förlöpa hinderfritt (St. Pierre, 2012: 6-11) riskerar personer som stammar 

att dömas som oförmögen talarrollen och därför fråntas den. I det första analysavsnittet 

illustrerades detta när Carolines stamning föranledde hennes lärare till att avbryta henne för 

att istället själv framsäga de uteblivna orden. Det är emellertid inte ovanligt att deltagarna i en 

konversation inte respekterar rollfördelningen av talare och åhörare som vägleder ett samtal 

utan avbryter varandra. Inte sällan är problemet av tillfälligt slag (Liddicoat, 2011: 102f) men 

för personer som stammar kan det upplevas djupt problematiskt att bli avbruten för att få sin 

påbörjade mening avslutad av någon annan.
11

 Precis som Caroline uttrycker det i 

intervjuutdraget som inleder föreliggande avsnittet kan det sonika vara en kamp att få uttrycka 

sig. 

När man talar med människor som inte stammar så går ju talet oftast fortare och för mig som 

stammar så blir det som att jag måste som … eller jag måste ju inte hänga med i deras taltempo men 

man smittas av varandras tempo ändå! Det känns som att de som inte själva stammar kanske inte har 

så mycket tålamod själva att vänta på att jag ska säga klart  […] Och då händer det att de försöker 

fylla i orden åt mig – som att de inte ger mig utrymme att prata. 

Återigen blir idealen om effektivitet och konformitet i samtalssituationer aktuella (St. Pierre, 

2012: 12-16) då Daniel, genom att bryta mot det tempo samtalet förs i, ådrar sig sina åhörares 

irritation, vilka söker återföra samtalet till dess ursprungliga tempo genom att fylla i hans ord. 

Daniel fortsätter: 

Det känns viktigt för mig att få säga färdigt […] för annars blir det ju en slags särbehandling på så 

sätt att då behandlar de mig som ett barn eller liksom de hotar min integritet. Alltså, jag kan ju säga 

det! Det kanske tar litet längre tid men det får de helt enkelt köpa, det är ju inget jag kan rå för […] 

Det blir som att prata med ett barn som håller på att lära sig ett språk. Man tas inte för den 

intellektuella person man faktiskt är. 

                                                      
11

 Det bör påpekas att både Daniel och Fredrika poängterar att det är högst individuellt för hur en person 

som stammar ställer sig till detta. Dock redogör samtliga respondenter för situationer där detta kommit i 
vägen för ett fungerande samtal och därför kommer uppfattningen av de ifyllda orden som någonting 
problematiskt behållas oemotsagt i analysen. 
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Att söka komma till rätta med en utsaga som av någon anledning upplevs problematisk är ett 

vanligt förfarande i en konversation och som syftar till att en ömsesidig förståelse ska uppnås 

och att samtalet kan fortsätta (Liddicoat, 2011: 208ff). Som nämnt kan detta i vissa fall dock 

uppfattas negativt av personer som stammar, vilket både Caroline och Daniel ger uttryck för. 

Därmed: även om de ifyllda orden erbjuder ett sätt att hantera stamning på föranleder det 

ändock till att respondenterna söker neka till denna form av – som Fredrika benämner det – 

”hjälp”. 

De vill ju så gärna hjälpa till! Och det är ju jättesnällt, men jag är då mer den typen som säger ”kan 

själv!” 

”Hjälp” – som att Fredrikas samtalspartner bistår henne genom att avsluta hennes meningar, 

som att det uteblivna ordet, istället för att vara någonting problematiskt, blir till en gåva i en 

annans mun. 

”Hjälpens” ambivalenta natur leder till Mauss (1997) gåvoteori och Hanssons (2012) läsning 

av den. Att applicera deras resonemang på omgivningens försök att fylla i respondenternas 

uteblivna ord fäster uppmärksamhet vid att relationen mellan personer som stammar och deras 

samtalspartner är präglade av en avgörande ojämlikhet. På samma sätt som den relation 

gåvoutbytet ger upphov till möjliggörs av en ojämn fördelning av resurser, bygger relationen 

mellan personer som stammar och deras samtalspartner på att den ena i större utsträckning än 

den andra förmår leva upp till rådande samtalsnormer, och därigenom kan bistå denne i större 

utsträckning. Samtalet riskerar därigenom att utformas utifrån denna ojämlikhet, med 

stammaren som behövande och dennes samtalspartner som den med förmåga att erbjuda 

hjälp. Därtill förlänas personer som stammar inte enbart en gåva som de nödvändigtvis inte 

efterfrågat, de har inte heller samma möjlighet att återgällda den, vilket stärker ojämlikheten i 

en samtalsmiljö som definierat deras talmönster som problematiskt. Daniels utsaga om att han 

upplever sig behandlad som ett barn när andra fyller i orden åt honom illustrerar gåvans 

dubbla ansikte av välvilja och förakt. 

Ett samtal är en ömsesidig produkt av dess deltagare och försöken att rätta talaren är i de 

flesta fallen oproblematiska och syftar enbart till att åstadkomma ett fungerande samtal 

(Liddicoat, 2011: 226). Men i de sammanhang där stamning förekommer blir rättelserna 

snarast ett sätt att peka ut dennes tystnad eller upprepningar som en brist och som någonting 

att åtgärda. Som Daniel uttrycker det blir rättningarna ett hot mot hans integritet i och med att 

han underkänns samma rättighet till att uttrycka sig som sin samtalspartner. 
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I detta fall handlar det återigen om att personer som stammar måste försöka formulera om 

samtalets regler för att deras icke-normativa taltempo inte ska uppfattas som en förevändning 

för deras samtalspartner att fylla i orden för dem. För att åstadkomma ett jämlikt samtal blir 

det nödvändigt att snarare acceptera stamningen för att istället neka till och utpeka det ifyllda 

ordet som allt annat än en gåva – som ett hinder för att åstadkomma ett tillåtande samtal.    

Daniel beskriver det så här: 

Jag har lärt mig att hantera det på mitt sätt, jag vet inte hur andra gör men oavsett om någon fyller i 

så säger jag färdigt. Fastän han har fyllt i åt mig så ska jag säga det. Och jag märker också att de till 

slut förstår att det inte hjälper att (flinar) att fylla i, till slut verkar de förstå att ja, att de ska lyssna 

då […] Det har väl kommit med åren, att man står upp för sig själv. Men nej, så har det väl inte varit 

alltid utan då har man väl köpt det. Om någon har fyllt i så har man sagt ”ja, exakt”, ”ja precis”. 

Men nu är det väl om personen ifråga fortsätter att fylla i som jag säger ifrån, liksom ”du, jag hör att 

du försöker hjälpa mig när jag pratar och du menar säkert väl men det är viktigt för mig att få säga 

färdigt det jag vill säga. Du behöver inte fylla i för jag vet vad jag vill säga.” 

Och Gustav säger det så här: 

Jag respekterar inte det! Det tycker jag inte är okej. Då brukar jag säga att ”nämen, jag vill gärna 

att du inte fyller i mina ord!” Jag sa det så senast som igår kväll när jag repade med ett band som 

jag börjat spela tillsammans med. Och då var det att jag stammade ganska mycket och trummisen 

där fyllde i några ord åt mig men jag kände eller liksom då sa jag på en gång att ”nämen, jag tycker 

inte att det känns okej att du fyller i mina ord så … liksom gör gärna inte det!” […] Det är säkert 

inget illa menat när de fyller i orden. Det tror jag inte! Men jag känner att det liksom tänjer litet på 

min integritet. Om någon försöker säga vad jag ska säga åt mig då känns inte det okej. 

Förmodligen menade trummisen ingenting illa; om det ifyllda ordet är ett försök att åtgärda 

ett samtal som stött på problem (Liddicoat, 2011: 208ff) bör det snarare betraktas som ett 

uppriktigt försök att hjälpa Gustav på traven – om inte annat för att återställa samtalet till det 

tempo trummisen förväntade sig att en konversation ska föras i. 

I ett samhälle som premierar effektivitet, konformitet och självdisciplin (St. Pierre, 2012: 12-

16) förorsakar stamning stundtals problem för de samtal den återfinns i. Inte sällan åtgärdas 

dessa problem genom att stammarens samtalspartner tar sig rätten att fylla i dennes ord för att 

därigenom åstadkomma en konversation som närmar sig det normativa samtalsmönster 

stamningen får den att avvika från. Att, som Daniel och Gustav redogör för i ovanstående 

intervjuutdrag, försöka komma till rätta med problemet genom att formulera om samtalets 

regler för att därigenom tillåtas avsluta sina egna meningar själv, möjliggör emellertid en 

långt mer jämlikt samtal. 
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Kunskap som en gåva 

Även om ansträngar görs i syfte att bereda plats för stamning genom att personen som 

stammar själv är uppriktig med faktum att hon stammar samt att hennes samtalspartner avstår 

från att fylla i hennes ord finns det ingen garanti för att stamning därigenom blir till ett mindre 

främmande element i en normativt reglerad samtalssituation. Även om stammarens 

samtalspartner har fått ett antal förhållningssätt att beakta är det inte orimligt att hävda att 

dessa strategier enbart berör de problem stamning kan orsaka på ett ytligt plan. Stammarens 

samtalspartner kan förmodligen fortfarande ställa sig undrande inför stamningens natur och 

uttrycksformer. Därigenom nödvändiggörs ytterligare en omförhandling, som inte har något 

klart slut. Precis som stammarens samtalspartner försöker erbjuda denne en gåva i det saknade 

ordet kan också personen som stammar erbjuda en gåva, en gåva som kanske i större 

utsträckning kan föreställas vara en riktig gåva som inte så mycket rymmer en maktskillnad 

utan snarare en kunskapsvinning. Daniel berättar: 

Då frågade han ”varför pratar du så konstigt?” (flinar) ”Jaha”, tänkte jag. ”Intressant.” För på 

senare år har jag väl istället för att bli arg eller frustrerad när folk fyller i ord eller härmar mig eller 

någonting så försöker jag tänka ”oj, här är en person som inte vad stamning är! Låt mig få göra 

honom mer kompetent och lära honom om det!” Som en slags generositet. 

Som redan redogjorts för använder sig Fredrika idag av knappar, pins, för att visa på att hon 

stammar. Hon har två stycken på vilka det står det att läsa: ”visst stammar jag! Och vad är du 

bra på?”, och: ”det är okej att jag stammar för det jag har att säga är värt att upprepas!” 

Och det är också en fördel då med den här knappen för folk ser då att det är okej att prata om det, 

det är okej att fråga. Och då kommer det som sagt ifrån dem. ”Hur ska jag göra? Hur kan jag hjälpa 

till? Jag brukar fylla i eller jag brukar titta bort – är det rätt eller inte?” Så då har man öppnat 

dörren … till att diskutera […] Jag vill ha bort den här stämpeln att det där med stamning det ska 

man inte prata om. Det är som kiss och bajs och sex och död, det är alltså sådana där saker som man 

inte pratar om. Och jag vill inte att … att stamning passar in där. Därför vill jag just öppna samtal 

så att man kan använda ordet ”stamning” och inte ”haka upp sig” eller något. För det blir som, så 

här heter det, så här är det, det är det här jag gör – klart! Det är ingenting att skämmas över. Jag 

har inte valt det här! Jag är inte för det här! Så jag tänker inte dölja det här längre … Och den här 

knappen öppnar upp för alla just att börja prata, börja fråga. 

Genom den öppenhet som Daniel och Fredrika ger prov på möjliggörs en situation där 

uppmärksamheten på stamning inte har så mycket med dess karaktär som samtalsstörning 

som en möjlighet att lära sin omgivning om den. Det kan nämligen hävdas att ingen person 
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som stammar är den andre lik
12

 och att varje riktlinje därigenom enbart är av provisoriskt slag. 

En ny utformning av samtalet kan sålunda bli nödvändig för varje ny situation som rymmer 

ett icke-normativt talmönster. 

Att Daniel och Fredrika söker utbilda sin omgivning om stamning i syfte att åstadkomma en 

mer tolerans för personer som stammar för tankarna till Thomsons (2009) utveckling av 

Goffmans (2011) stigmateori. I hennes studie avhandlas inte så mycket försöken att passera 

som hur människor med olika slags funktionsnedsättningar genom en form av ”visuell 

aktivism” söker omförhandla omgivningens syn på dem. ”It’s not that I’m ugly […] It’s more 

that most people don’t know how to look at me” (a.a.: 188), säger aktivisten Harriet McBryde 

Johnson i en artikel i New York Times. Genom att figurera i sådant sammanhang når hennes 

berättelse ut till ett stort antal tidningsläsare vilka erbjuds gåvan om en annan förståelse av 

skönhet. 

In showing us how to look at her, Johnson retells our shared story about beauty […]. This is a novel 

beauty made of an elegant “twisty S-curve,” of “deep canyons” in unexpected places. Hers is a 

baroque beauty: irregular, exaggerated, and peculiar. Such “rare beauty” is hard to see, both 

difficult to look at and appreciate […] it is hard not to read Johnson’s looks as an image of suffering 

or an occasion for pity or horror. Johnson’s picture is hard to see as well because most of us lack the 

skills to properly appreciate the way she looks without her guidance. If we learn from her how to 

look, we may come away knowing how to recognize “rare beauty” when we see it again. If Johnson’s 

story succeeds, the wide audience of The New York Times may be moved toward a kind of 

conversation campaign to value and save from extinction the “rare beauty” Johnson has showed 

them how to appreciate (a.a.: 189f). 

Daniels och Fredrikas försök att vara öppen med sin stamning i hopp om att förändra 

omgivningens uppfattning om stamning generellt kanske kan förstås på ett snarliknande sätt. 

Precis som Johnson uppmanar de sin omgivning att söka en annan förståelse av en icke-

normativ kropp. Det är inte så mycket att stammaren är oförmögen till fungerande 

kommunikation som att hennes tal yttras i samspråk med samtalspartner utan erfarenhet att ta 

till sig och förstå detta tal. Att vara uppriktig med faktum att man stammar möjliggör 

därigenom att omgivningen erhåller den nödvändiga vanan och kunskapen för att ett jämlikt 

samtalsklimat ska möjliggöras. 

                                                      
12

 Se not 11 för ett exempel på olikheter personer som stammar sinsemellan. 
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Diskussion 

Föreliggande uppsats syftade till att undersöka stamning som en social egenskap snarare än ett 

medicinskt fenomen för att uppmärksamma normer omkring tal, kommunikation och 

funktionalitet. Denna perspektivförskjutning föranledde till att stamning kom att betraktas 

som en ”störning” i samspelet mellan individer snarare än ett individuellt tillkortakommande. 

Därav blev det intressant att studera hur personer som stammar och deras samtalspartner 

förhåller sig till stamningen för att tillsammans åstadkomma ett fungerande samtal. 

Såväl tidigare forskning som föreliggande uppsats visade på att även om stamning ingalunda 

utgör ett oöverstigligt hinder för ett fungerande samtal finns det emellertid tillfällen då den 

medför betydande kommunikationsproblem i ett normativt reglerat samtalsklimat. Dessa 

svårigheter härledes tillbaka till det moderna samhällets normer om effektivitet, konformitet 

och självdisciplin, vilka ger upphov till ett samtalsklimat som stämplar vissa personers 

talmönster som avvikande (St. Pierre, 2012: 12-16). För personer som stammar blir detta 

påtagligt när deras samtalspartner uttrycker otålighet eller rädsla inför deras icke-normativa 

talmönster. För att komma till rätta med dessa kommunikationsproblem använde sig bägge 

parterna av ett antal strategier. Vad som framförallt skiljer föreliggande studie från tidigare 

forskning är framförallt vilka sorters strategier personer som stammar gjorde bruk av. Även 

om öppenhet behandlas summariskt av såväl Acton och Hird (2004: 506) som Petrunik och 

Shearin (1983: 132f) omnämnde de aldrig den omförhandling av situationen som föreliggande 

studie visade på sker i mötet mellan personer som stammar och deras samtalspartner genom 

att de förstnämnda förvägrade de andra rätten till att avsluta deras meningar. Inte heller har 

den tidigare forskningen uppmärksammat hur deras uppriktighet om sin stamning föranlett till 

att söka lära sin omgivning om den för att åstadkomma en mer tillåtande inställning till 

personer som stammar. Det kan sålunda sägas att föreliggande studie visade på en inställning 

som tidigare forskning inte undersökt, uppmärksammat eller ställts inför. En kanske inte helt 

missvisande förklaring till denna skillnad är att samtliga respondenter i föreliggande uppsats 

har ett långt medlemskap inom det svenska Stamningsförbundet bakom sig och därigenom ett 

rikt kontaktnät av andra personer som stammar. Som till exempel Gills (1997) visade på är 

kontakten med andra personer med samma funktionsnedsättning som en själv inte sällan en 

avgörande faktor för att utveckla en tillräckligt positiv självbild för att kräva respekt av sin 

omgivning. Helt enkelt: att det genom kontakt med andra som stammar vuxit fram en 
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medvetenhet att ens stamning inte är en god förevändning för omgivningen att underkänna 

ens förmåga till ett fungerande tal. En annan möjlighet är att forskningsfältet i sådan stor 

utsträckning dominerats av synen på stamning som ett individuellt tillkortakommande att 

frågan aldrig ställts för hur en mer jämlik samtalssituation upprättas. 

Studien bekräftade den tidigare forskningens utläggning om samtalsnormer, även om den 

konversationsanalytiska teorin om samtalets utformning uppmärksammades som stundtals 

okänslig inför personer som stammar och deras försök att göra sin röst hörd. Någonting som 

den tidigare forskningen emellertid inte uppmärksammat är att på åtminstone ett ställe i 

analysen tycks två motstridiga samtalsnormer mötas: dels den som förespråkar det normativa 

talmönstret, men också dels den som snarare än att utkräva detta beaktar varje människas rätt 

till att uttrycka sig och bli lyssnad på. Dessa normer tycks kollidera när Caroline avbryts av 

sin lärare för att få sina ord ifyllda, för att senare erbjudas en ursäkt av denne. Enligt Goffman 

(2000: 102) möjliggör den bakre regionen undanskymdhet från den främre att aktörer som 

uppträtt opassande och därigenom hotat situationsdefinitionen kan tillrättvisas. I föreliggande 

intervjuutdrag är det emellertid inte den aktör som stört situationen som tillrättvisas utan 

snarare den som sökt upprätthålla den, Carolines lärare. Detta antyder att den fastslagna 

situationsdefinitionen i klassrummet inte så mycket utkrävt ett normativt talmönster som 

rätten till att få uttrycka sig själv, på sitt eget sätt. Det finns följaktligen en kluvenhet i mötet 

med det avvikande då personer som stammar möter en omgivning som önskar praktisera 

öppenhet i syfte att bereda plats för mänsklig pluralism men som finner sig stå handfallen 

inför hur detta borde gå till. Detta för tankarna till den osäkerhet inför stamningen som 

upprepande gånger återkommer i intervjuutdragen. Hos såväl personer som stammar som 

deras samtalspartner finns inte sällan en osäkerhet om hur de borde handskas med stamning. 

Medan den tidigare forskningen först och främst uppmärksammat de normer som syftar till att 

stänga ute personer som stammar ur samtalet visar föreliggande studie på att det finns en 

kluvenhet där tvenne normer möts och där utgången alltid är oviss. Som föreliggande uppsats 

visar är i dessa situationer den funktionsnedsatta individens egna tankar av avgörande vikt. 

Faktum att föreliggande uppsats erbjuder en annan syn på hur personer som stammar förhåller 

sig till sin stamning samt hur konkurrerande samtalsnormer återfinns i de situationer de träder 

fram i kan vara av intresse för framtida forskning. Av intresse för den vore nämligen att 

uppmärksamma denna kluvna inställning hos omgivningen när den försöker bereda plats för 

stammarens icke-normativa talmönster. Föreliggande uppsats har visat på samtalspartern som 
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den som måste omskolas för att lyckas med detta men det är inte alldeles omöjligt att denne 

också kan ta initiativ till en sådan process. 

Vad som antyds i föreliggande uppsats, utan att beredas plats, är ett koncept Goffman (2011: 

90f) diskuterar: platsens betydelse för den stigmatiserade individen. Enligt denne finns det 

platser där den stigmatiserade individen kan röra sig mer eller mindre fritt utan att ådra sig 

omgivningens repressalier. Därav vore det av intresse att undersöka på vilka platser stamning 

blir ett problem och varför, och utifrån föreliggande uppsats undersöka om det är möjligt att 

bereda plats för den. Ett område som vore intressant att undersöka är det av tidschemat så hårt 

pressade mediavärlden, där framförallt radio och tv ter sig som områden där stamning blir 

problematiskt. Personer som stammar har framträtt i dessa sammanhang men då alltid det med 

ett tal som underkastats sträng disciplinering i form av talträning och därför inte 

karaktäriserats av upprepningar eller avbrott i talflödet. 
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