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SAMMANFATTNING 
Stamning är en talstörning som innebär återkommande avbrott i talflytet. Tidigare 

forskning har undersökt tungans rörelser vid stamning, men detta utelämnar svar kring 

musklernas faktiska aktivitet. Denna studie skapades med två syften: dels att undersöka 

tungans muskelspänning vid stamning, dels att utforma en metod lämplig för att 

observera detta. EMG-elektroder fästes på läppar och tunga. Elektroden på tungan fästes 

med ett lim avsett för applicering i munhålan, PeriAcryl. Med metoden som utformades 

uppmättes muskelspänning vid stamning men ofta krävdes flera appliceringsförsök och 

låg impedans var svår att uppnå. Registreringar föreföll vara starkast vid artikulation av 

fonem och stavelser involverande främre delen av tungan. Vid bearbetning av insamlade 

data utformades även nya kategorier för beskrivning av stamningstillfällen, i ett försök 

att fördjupa den traditionellt akustiska indelningen i repetitioner, förlängningar och 

blockeringar. Resultaten i denna studie indikerade att tungans spänning har stor 

påverkan i hur och varför tillfällen av stamning uppstår. Hos flera deltagare uppmättes 

höjda nivåer av statisk spänning som resulterade i en blockering av munhålan, till 

exempel vid /d/. Vid andra tillfällen när munhålan var blockerad av tungan passerade 

luften genom näshålan, vilket skapade nasala fonem. Spridning av spänning mellan 

muskler i munhåla och ansikte kunde observeras hos ett antal deltagare, vilket också 

avspeglades i synkroniserade medrörelser (till exempel blinkning, ryckning och 

grimasering). Låg muskelspänning uppmättes vid några stamningstillfällen, vilka kunde 

tolkas som otillräcklig artikulation. Tremor i tungan i samband med stamning 

observerades hos en deltagare i denna studie. Studien har belyst stamningens 

mekanismer men för vidare studier behöver metoden utvecklas för ytterligare stabilitet, 

och gruppens storlek begränsar möjligheten att generalisera resultaten. 

 

Nyckelord: stamning, tunga, EMG, PeriAcryl, metodutveckling, stamningssymptom, 

stamningskategorier, muskelspänning 
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ABSTRACT 
Stuttering is a speech disorder which involves recurrent disruptions of the fluency of 

speech. Previous research has investigated movements of the tongue during stuttering, 

but this excludes answers regarding the underlying activity of the muscles. This study 

was created for two purposes: partly to investigate the role of the tongue in stuttering, 

partly to design a method suitable for observing this. EMG-electrodes were placed on 

the lips and tongue. The electrode placed on the tongue was attached with glue intended 

for the oral cavity, PeriAcryl. Using this method registrations were carried out, but 

many application attempts were required and low impedance was difficult to achieve. 

Registrations appeared to be stronger in the articulation of phonemes and syllables 

involving the front of the tongue. When processing collected data, new categories were 

designed in an attempt to augment the traditional, acoustically categorised core 

behaviours (i.e. repetitions, prolongations and blockages). The results in this study show 

that the tension of the tongue has a great influence on how and why occasions of 

stuttering occur. In several participants, elevated levels of static tension were registered 

which resulted in a blockage of the oral cavity, e.g. /d/. In other cases of blockage of the 

oral cavity, air passed through the nasal cavity, creating nasal sounds. Spreading of 

muscle tension between oral and facial muscles could be observed in a number of 

participants, which was also reflected in accessory movements (e.g. eye blinking, 

twitching and frowning). Low muscle tension was measured in occasions that could be 

described as insufficient articulation. Signs of tremor in the tongue were observed in 

one participant in this study. The method had several successful attempts and provided 

analysable measurements, but questions about its stability and the size of the group 

prevent generalisation of the results. 

 

Keywords: Stuttering, tongue, EMG, PeriAcryl, method, design, core behaviours, 

stuttering categories, muscle tension 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

Stamning är en talstörning som innebär återkommande avbrott i talflytet trots att 

talkedjans rörelser och vad som ska förmedlas redan är planerat (Guitar, 2014). Det är 

ett välkänt fenomen som länge hade en okänd etiologi. Ett flertal forskningsstudier har 

under de senaste årtiondena börjat ringa in stamningens grund i människans motoriska 

utförande av talsekvenser. Dock kvarstår faktumet att dess fysiologiska komponenter ej 

är helt kartlagda. Historiskt sett har det teoretiserats och uppkommit flera tolkningar av 

bakomliggande orsaker till stamning som än idag forskas på. Stamning har genom åren 

definierats på olika sätt. I International Statistical Classification of Diseases (ICD-10) 

definieras stamning som följande (WHO, 2016):  

 

Speech that is characterized by frequent repetition or prolongation of sounds or 

syllables or words, or by frequent hesitations of pauses that disrupt the rhythmic 

flow of speech. It should be classified as a disorder only if its severity is such as to 

markedly disturb the fluency of speech. 

 

En central fråga för förståelsen av stamning gäller avbrottens natur och karaktär. 

Inflytelserika teoretiker har hävdat att avbrotten vid stamning i princip inte skiljer sig 

från normala talavbrott hos personer utan stamning; att det bara är en gradskillnad i 

antal avbrott och muskelspänning (Garsten & Lundström, 2008). Denna teori har många 

forskare frångått då det visat sig att avbrotten hos personer som stammar faktiskt 

avviker i karaktär från de avbrott som kan ske hos personer med normalt talflyt (Yairi & 

Seery, 2011). Det har även diskuterats angående svårigheterna att lokalisera i vilket 

system dessa avbrott sker vid stamningstillfället (Van Riper, 1992). Detta är en fråga 

som är aktuell än idag.  

 

 

1.2. Talproduktion 

För att förstå stamningens mekanik och hur talflytet påverkas vid stamning underlättar 

det med en förståelse av normal talproduktion. Vid tal koordineras andning, fonation 

och artikulation (Lindblom, 2008). Lufttryck bildas under stämbanden som tack vare 

sina elastiska egenskaper adduceras och abduceras, vilket delar upp den jämna 

luftströmmen i pulser och skapar en stämbandston. För dessa så kallade tonande ljud 

modifieras det pulserande luftflödet sedan ytterligare av de olika resonansegenskaper 

som finns i talröret (svalg, munhåla och näshåla) (Engstrand, 2010). I och runt dessa 

kaviteter finns rörliga organ och muskler, så kallade artikulatorer. Dessa strukturer kan 

via aktivitering och relaxering ändra talrörets form, vilket påverkar resonansen. och 

skapa ljud. Några av artikulatorerna kan dessutom skapa förträningar i talröret och 

därigenom produceras fonem. Exempel på artikulatorer är tunga, läppar och velum 

(Lindblad, 1992).  

 

Människans talproduktion ställer krav på interaktion mellan flera processer och 

muskler. Samtidigt som den motoriska planeringen och det motoriska utförandet pågår 

sker processer inom språkliga och kognitiva nivåer. Talaren omvandlar en tanke till 

språklig form genom att plocka fram ord och sätta ihop till meningar enligt syntaktiska 

och semantiska regler. Samtidigt sker den talmotoriska planeringen som bestämmer 
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vilka rörelser talmuskulaturen ska utföra, med vilken kraft och hastighet de ska utföras 

och hur de ska koordineras. Till sist sker rörelserna som skapar en akustisk signal. 

Någonstans i denna kedja av tanke till tal finns en dysfunktion som orsakar de symptom 

som vi klassificerar som stamning (Hartelius & Lohmander, 2008). 

 

 

1.3. Typer av avbrott vid stamning 

Avbrotten i talflyt hos personer som stammar brukar kallas för kärnsymptom (eng. core 

behaviours) och delas klassiskt in i tre primära stamningssymptom; repetitioner av ljud, 

stavelser, ord och fraser, förlängningar av ljud samt blockeringar (Ward, 2018). 

Repetitioner syftar på avbrott där talaren fastnar på att upprepa ett ljud, en del av ett ord 

eller ett ord i sin helhet till dess att personen kan fortsätta att producera nästkommande 

ljud i talkedjan. Förlängningar beror istället på att artikulatorerna “fryser” temporärt i 

sin rörelse och således stannar personen kvar i att uttala det ljudet under en period som 

är längre än tänkt. Blockeringar i sin tur innebär ett totalt stopp av luftflödet någonstans 

i talapparaten, ofta i kombination med att artikulatorerna stannar i sin rörelse. Det 

akustiska resultatet är att inget ljud alls kommer ut under stamningstillfället. 

 

Inkluderat i begreppet stamningssymptom finns också så kallade sekundära 

stamningssymptom. Det kan vara dysfunktionella reaktioner på avbrotten i talet, 

exempelvis ögonblinkningar som sker i samband med stamningstillfället. I många fall 

kan dessa symptom även vara inlärda beteenden av personer som stammar för att 

undvika och minska frekvens eller längd av avbrotten. Sekundära symptom kan 

innefatta både medrörelser och ord, exempelvis ryckningar kring huvud/nacke eller 

utfyllnadsord som /äh/ (Guitar, 2014). Medrörelser som sker i samband med 

stamningstillfället kan vara både viljemässiga, då en person använder det för att komma 

ur ett stammat tillfälle, och icke-viljemässiga. En teori är att icke-viljemässiga 

medrörelser kan vara en följd av ett tidigare inlärt beteende (Riva-Posse et al., 2008). 

Även undvikandebeteenden inkluderas i dessa sekundära symptom och syftar till 

strategier som personer med stamning tar till för att inte stamma hörbart eller öppet, 

genom att till exempel byta ord. Dessa beteenden uppkommer ofta som en konsekvens 

av negativa känslor kopplade till personens egen stamning (Guitar, 2014). 

 

Trots den traditionella indelningen av stamningssymptom kan det vara problematiskt att 

klassificera stamningstillfällen, då gränserna är oklara. Exempelvis kan något som 

akustiskt låter som en repetition kunna grunda sig i ett symptom mer liknande en 

blockering. 

 

 

1.4. Språkliga aspekter 

Forskning har sedan länge studerat sambandet mellan stamning och språkliga 

funktioner. Även om många studier tyder på att ett sådant samband kan förekomma är 

resultaten tvetydiga. Barn genomgår en utvecklingsfas i åldrarna två till fyra år där de 

tillägnar sig en stor mängd språk snabbt, samt utvecklar sin expressiva förmåga. 

Stamning uppkommer ofta i den fasen då det ställs stora krav på hjärnkapacitet (Yairi, 

2012). 

 

Språkets komplexitet verkar ha betydelse för hur troligt det är att stamning förekommer 

i ett visst yttrande. Ju mer språkligt komplext det är, desto större krav ställs på 
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personens bearbetning av språket vilket verkar hindra den sensorimotoriska kontrollen 

och öka stamning (Guitar, 2014). Stamning är mer troligt vid komplexa grammatiska 

strukturer, längre ord och ökad yttrandelängd (Ward, 2018).  

 

Ett ords position i en mening spelar roll, då det är mer troligt att stamning förekommer 

initialt än medialt eller finalt (Buhr & Zebrowski, 2009; Richels et al., 2010). Det är 

skillnad i stamningsfrekvens för olika ordtyper. Hos yngre barn är det vanligare med 

stamning på funktionsord (Richels et al., 2010), men enligt Buhr och Zebrowski (2009) 

förekom stamning på funktionsord endast då de hade initial position i meningen. 

Dworzynski och Howell (2004) menade att ordtyper som är vanligare vid stamning 

ändras med ökande ålder och att vuxna oftare stammar på innehållsord. Detta ansågs 

bero på att innehållsord är mer fonetiskt komplexa än funktionsord. 

 

 

1.5. Neurologiska aspekter 

Många forskare har kommit fram till att stamning anses vara en motorisk talstörning 

som har en neurologisk grund. Troligen är det en dysfunktion relaterad till 

premotorkortex till följd av störningar i kopplingarna mellan hjärnans områden för 

talplanering (Chang et al., 2018). Flera övergripande teorier kring stamning utifrån 

neurologiska orsaker kommer presenteras som möjliga bidragande faktorer till de 

symtom som undersöks i studien. Tecken på etiologiska faktorer har kunnat påvisas av 

olika studier kring flera av teorierna, även om de ensamma inte tros ge svaret till 

stamningens uppkomst. 

 

1.5.1. Nedsättning i premotoriska förbindelser för tal 

I forskning kring stamning och dess orsaker har ett flertal studier varit inriktade på 

hjärnans struktur och funktion. Den mest förekommande strukturella avvikelsen som 

upptäckts hos personer som stammar handlar om reducerad struktur hos vitvävnad vid 

premotorkortex i vänster hemisfär (Sommer et al., 2002; Chang et al., 2018). På grund 

av avvikelsen i vitvävnaden kan det ske en störning i aktivering av motorkortex i 

vänster hemisfär, vilket i sin tur kan göra att höger hemisfär intar en kompensatorisk 

roll (Sommer et al., 2002). 

 

1.5.2. Lateralisering 

Studier har rapporterat skillnad av blodflödet i hjärnan (rCBF) mellan personer som 

stammar och personer utan stamning. Braun et al. (1997) studerade eventuella skillnader 

och såg vid utförande av språkliga uppgifter tydligare blodflöde och aktivitet i vänster 

hemisfär hos personer utan stamning, vilket styrker det faktum att språket är 

vänsterdominant. Hos personer som stammar uppvisades däremot aktivitet bilateralt 

eller helt lateraliserat till höger hemisfär. Resultatet indikerar att personer som stammar 

istället kan ha dubbelstyrning av talet där båda hemisfärer är aktiva. En aktuell teori är 

att det skulle vara denna konkurrerande styrning av hemisfärerna som delvis orsakar 

eller åtminstone bidrar till uppkomsten av stamning. 

 

1.5.3. Basala ganglierna 

Basala ganglierna (BG) är ett stort subkortikalt område i hjärnan bestående utav flera 

kärnor sammankopplade till ett neuralt nätverk. BG hjälper till att reglera 

muskelfunktion genom att bland annat stimulera och hämma muskler och förhindra att 

oavsiktliga rörelser eller spänningar uppstår (Sonesson & Sonesson, 2006).  
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I sin avhandling från 2005 menade Alm att stamning skulle kunna orsakas av bristande 

motoriska startsignaler från BG vid tal. Något som länge varit intressant inom 

stamningsforskning är att personer som stammar uppvisar mer flyt i talet genom att till 

exempel sjunga eller tala i takt. Alm teoretiserade att stamning således kan vara en 

anomali på en väldigt precis nivå i talproduktionens mekanik. En mer övergripande 

dysfunktion borde annars i praktiken påverka såväl vanligt tal som sång och tal med fast 

rytm. 

 

1.5.4. Supplementära motorarean 

BG ingår i en struktur kallad mediala premotoriska systemet tillsammans med den 

supplementära motorarean (SMA). SMA planerar och initierar inlärda rörelsemönster, 

till exempel talsekvenser, samt justerar timingen av musklerna vid tal (Alm, 2005). Det 

finns forskning som hävdar att stamning kan vara kopplat till avvikelser i SMA. Lu et 

al. (2010) rapporterade att personer som stammar hade svårigheter med timingen mellan 

SMA och BG, vilket resulterade i hyperaktivitet i SMA.   

 

1.6. Tremor 

Ett symptom som har setts vid stamning är så kallad tremor, framförallt i musklerna i 

käke och läppar (Yairi & Seery, 2011). Tremor innebär ofrivilliga oscillationer som 

oftast ligger mellan 8 - 10 Hz och kan drabba flera kroppsdelar och extremiteter av olika 

anledningar. Detta symptom kan finnas hos många individer utan att ha en sjukdom som 

grund. Det kallas då fysiologisk tremor.  

 

Brittain och Brown (2013) redovisar i sin artikel teorier om vad dessa olika former av 

tremor kan bero på. En teori är att det vid en tydlig patologi (exempelvis Parkinsons 

sjukdom) kan bero på en dysfunktion eller progressiv skada i ett kärnsystem (till 

exempel BG). En annan teori som läggs fram är istället att viss tremor, av mer 

fysiologisk karaktär, snarare uppstår till följd av en dysreglering i ett friskt system, och 

då inte på grund av en rent patologisk orsak. Detta kan med fördel kopplas till Fibigers 

(1971) beskrivning av tremor vid stamning, som en form av temporärt förhöjd 

fysiologisk tremor.  

 

Typiskt för fysiologisk tremor är att aktiviteten föregås av en period med förhöjd mer 

statisk muskelspänning, som övergår i pulserande aktivitet. Det har även visats att 

tremor kan sprida sig mellan muskelgrupper till följd av att muskelspänningen ökar 

(Van Riper, 1982). Tidigare forskning har kunnat observera oscillerande aktivitet bland 

annat genom sammanpressade läppar vid blockeringar, läppöppning och -slutning vid 

repetitioner, samt tremor i larynxmuskulaturen under stamning (Smith et al., 1993). Det 

finns dock ännu begränsad kunskap om tremor i tungan hos personer som stammar. 

 

 

1.7. Nivå för avbrott 

Avbrott kan ske vid olika artikulatorer och på olika nivåer i talapparaten. Det kan vara 

svårt att göra en subjektiv bedömning av lokalisation (lokus) för avbrott. Det har setts 

skillnad i muskelspänning hos personer i olika delar av talorganet (läppar, larynx, käke 

och lungor) när stamning sker; det finns dock stor individuell variation i vilka områden 

som är påverkade. Studier gällande muskelspänning har rapporterat att det vid stamning 

förekommer såväl hög som låg spänningsgrad under avbrotten (Yairi & Seery, 2011). 
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Deltagarna i en studie av Shapiro (1980) tilldelades lokus (larynx, tunga eller läppar) 

efter bedömning av logopeder som granskade videoinspelningar av deltagarnas 

högläsning och tal, där poängen hos tre av fyra logopeder skulle stämma överens. 

Resultaten av EMG visade att både logopederna och deltagarna själva felaktigt bedömt 

vilken lokus stamningen hade. 

 

1.7.1. Larynx 

Aktivitet i larynx är svårt att observera utifrån, men det kan undersökas med olika 

metoder. Freeman och Ushijima (1978) observerade, med hjälp av nål-EMG, hög 

laryngeal muskelspänning samt avvikande samspel mellan abducerande och 

adducerande muskelgrupper hos personer som stammar.  

 

Sebastian et al. (2013) använde elektroglottografi (EGG) i kombination med 

formantfrekvensanalys med syfte att jämföra akustiska och andra parametrar hos 

personer som stammar jämfört med de utan stamning. De observerade skillnader på 

EGG-mätningarna, vilket de menade berodde på svårigheter hos personer som stammar 

att koordinera rörelserna i larynx. Skillnaderna gällde till exempel öppningsfas där 

stämbanden hos personer som stammar öppnades mer abrupt. Stämbanden hölls även 

öppna kortare tid, hade längre slutningsfas samt var slutna längre än hos de som inte 

stammar.   

 

Deltagare i en studie av Bohnen (2012) uppgav att de vid blockeringar kände 

spänningar i larynx, vilket efter bedömningen kunde bekräftas då resultatet av 

laryngoskopi analyserades. De såg flera rörelser i larynx som bedömarna ansåg vara 

annorlunda från normalt talflyt, till exempel kramp i larynx och kontraktion innan 

fonation i angränsande muskler. 

 

1.7.2. Läppar 

Studier gällande skillnader i muskelaktivitet i läppar mellan personer som stammar och 

personer utan stamning har visat tvetydiga resultat. Vid stamningstillfällen har resultat 

dokumenterats som överensstämmer med observationer vid normalt talflyt, men även 

nedsatt eller total avsaknad av muskelspänning i depressor labii inferior (DLI) har 

påvisats (McClean et al., 1984). En studie av de Felício et al. (2007) undersökte och 

jämförde muskelspänningen i orbicularis oris (OO) hos personer med och utan 

stamning. Resultaten indikerade att personer som stammar hade en lägre 

muskelspänning i OO superior, medan ingen signifikant skillnad syntes gällande OO 

inferior. 

 

1.7.3. Tunga 

Tungans olika delar är tungspets (apex), tungblad (lamina), tungrygg (dorsum) och 

tungrot (radix). Adjektiv av dessa används för att förklara vilken del av tungan som är 

inblandad i artikulationen av olika fonem. De konsonanter som bildas med tungryggen, 

såsom /k/ och /g/, kallas till exempel dorsala konsonanter. Tungan fäster med ett flertal 

muskelgrupper och rör sig unisont med (men kan även röra sig oberoende av) 

underkäken (Engstrand, 2010). 

 

Alm et al. (2018) såg i sin studie deltagare som uppvisade repetitioner som eventuellt 

kunde bero på ofrivillig kontraktion av tungans muskler. Deras hypotes var att 
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luftströmmen blockerades på grund av att tungan pressades mot gommen. Eftersom 

EMG-mätningar inte gjordes på tungan kunde de inte dra tydliga slutsatser kring detta.  

 

I en studie av Neef et al. (2015) studerades områden i motorkortex som styr orofaciala 

muskler för att se skillnader hos stammande personer jämfört med icke-stammande. De 

såg att personerna utan stamning visade tydlig aktivering i dessa områden vid planering 

av tal, medan personer som stammar hade svårare att initiera dessa områden. De såg 

dessutom att personernas stamningsfrekvens var mildare ju mer aktivitet i vänster 

hemisfär de hade. Trots att det genom åren har forskats mycket kring stamning är 

tungan ett av de områden som är minst utforskat. 

 

 

1.8. Undersökning av tungans rörelser vid tal 

Tungans kombination av styrka, elasticitet och rörlighet har inom forskning kring 

ortodonti och anatomi väckt frågor kring hur dess muskler samverkar. Pittman och 

Bailey (2008) relaterade mycket av tungans funktion till avsaknaden av ett skelett i 

strukturen. Tungan kompenserar för detta genom att istället utöva exakt kontroll av 

kontraktion och tryck, vilket klassar den som en struktur kallad ”muskulär hydrostat”. 

 

För att ytterligare förklara tungans komplexa uppbyggnad och funktion utvecklades ”the 

muscular hydrostat theory” (Kier & Smith, 1985) som teoretiserade att för tungan att 

utöva sin roll krävdes konstanta interaktioner mellan samtliga av tungans fyra inre och 

fyra yttre muskler. 

 

I försöken att kartlägga tungans spänningsgrad och svårobserverade rörelser har olika 

metoder använts. Under 1900-talet och framåt har en rad metoder testats, som ultraljud, 

elektromagnetisk artikulografi (EMA), och elektromyografi (EMG) med nål-, krok- 

eller ytelektroder. Dessa mätningar kompletterades ofta med ett flertal andra tekniker, 

till exempel elektroencephalografi eller transkraniell magnetstimulering beroende på 

forskningens syfte (Pittman & Bailey, 2008; Sato et al., 2009; Yoshida et al., 1982; 

Zharkova et al., 2008). 

 

1.8.1. Ultraljud och EMA 

Ultraljud har använts som metod för oralmotoriska undersökningar framför allt inom 

fonetik och lingvistik. Zharkova et al. (2008) använde sig av metoden för att jämföra 

rörelser i tungan mellan barn och vuxna vid koartikulation. Metoden kan även 

appliceras på stamningsforskning. Exempelvis kan talet hos personer som stammar 

undersökas för att ge information kring hastigheten av talrörelser och av artikulatorerna 

i antingen flytande tal eller vid stammade stavelser. I en studie av Heyde et al. (2016) 

undersöktes rörelser och hastigheten av onset på flytande stavelser hos personer både 

med och utan stamning för att se om det fanns skillnad mellan deltagarna. Studien 

indikerade att personer som stammar har en något långsammare artikulation i skiftet av 

fonem inom kortare stavelser. Tiden för offset av /k/ innan vokalen skiljde sig mellan 

kontrollerna och personer som stammar. Resultatet tolkades som att personerna 

applicerade en annan strategi för att ta sig vidare i stavelsen. 

 

Ultraljud har använts framförallt som ett alternativ tack vare sin icke-invasiva natur 

(Zharkova et al., 2008). Mätinstrumenten används inte i munhålan och medför ingen 

risk för smärta. En annan fördel med ultraljud som Zharkova et al. tog upp är att 
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mätningen fångar upp hela tungan utifrån det anatomiska läge som önskas undersökas 

(oftast mittsagittalt). 

 

En annan metod som kan ge liknande information, och registrera tungans rörelse samt 

position inuti munhålan, är EMA. Metoden fungerar så att magnetspolar (givare) fästs 

på önskade strukturer och sedan skapas ett svagt elektromagnetiskt fält av ett antal 

spolar runt omkring deltagarens huvud. Givarnas position kan sedan mätas och 

visualiseras flerdimensionellt i en dator (Hoole & Nguyen, 1999). Berry et al. (2014) 

använde sig av EMA och undersökte vokalproduktion hos personer med dysartri genom 

att fästa spolar på läppar, framtänder i underkäken, tungrygg och tungblad. I studien 

applicerades spolarna med GluStitch PeriAcryl (PeriAcryl), ett lim blandat av n-butyl 

cyanoakrylat och octyl cyanoakrylat. En svensk studie av Schötz et al. (2013) använde 

sig av EMA för att analysera rörelsemönstret för tungan i typiskt tal hos svensktalande 

vid vokaler. I artikeln framgår dock inte hur sensorerna applicerats, även om ett 

liknande lim är en trolig metod. En nackdel som EMA har är att utrustningen är kostsam 

och att teknologin bakom är komplicerad (Hoole & Nguyen, 1999).  

 

1.8.2. EMG 

EMG som metod har den fördelen att det mäter muskelns aktivitet under tal, och inte 

bara dess position. Dock kunde EMG enbart användas med nålelektroder under lång tid, 

alltså långa tunna nålar som fördes in i önskad muskel. Anledningen till detta var att 

tungan dels sitter svåråtkomligt (och i en konstant fuktig miljö inuti munhålan), dels att 

den är i frekvent rörelse. Elektroden kunde alltså inte fästas på annat sätt. Problemet 

blev den etiska aspekten av obehag och smärta för deltagaren men också att nålen 

hämmade tungans rörelser. Vid upprepad användning av metoden ökade också risken 

för skador orsakade av nålarna i mjukvävnaden. På 70-talet blev därför en annan form 

av elektrod populär vid försök att utföra mätningar på tungan. Denna elektrod var 

istället en kortare, krokformad nål som lättare hölls på plats i muskeln (Basmajian, 

1974; Lowe et al., 1977; Sauerland & Mitchell, 1975). Däremot kvarstår dock de 

förstnämnda etiska övervägandena kring dessa elektroder (Yoshida et al., 1982).  

 

Det har länge varit eftersträvansvärt att hitta en metod där ytelektroder skulle kunna 

utnyttjas för EMG på tungan. Yoshida et al. (1982) var tidiga med att använda sig av 

cyanoakrylat för att fästa ytelektroderna i munhålan. Limmet hade under 60-talet 

upptäckts vara giftfritt samt nedbrytbart av människan och även vara bakteriostatiskt 

(avstöter bakterier), vilket sågs som fördelaktigt inom ortodonti och flera forskningsfält. 

Sato et al. (2009) använde sig istället av en klämma på tungan för att fästa tunna och 

platta ytelektroder. Denna studie gick dock ut på att mäta små impulser i tungan utlösta 

av talperception och därför krävdes inte så stor frihet för tungans rörelser. Fördelen med 

ytelektroder är framför allt att de är icke-invasiva (Yoshida et al., 1982). Ytelektroder 

plockar upp ett större område av muskelaktivitet vilket också kan vara fördelaktigt, men 

har nackdelen att mätningen inte blir lika precis i vilken muskels aktivitet som plockas 

upp. Detta kan vara ett problem om en specifik muskel i en struktur ska mätas (Pittman 

& Bailey, 2008). Svåråtkomligheten är fortfarande ett problem som kvarstår med såväl 

EMG som EMA, genom att elektroder respektive sensorer måste placeras inuti 

munhålan.  

 

Den fuktiga miljön, svåråtkomligheten och rörligheten har lett till att tungan förblivit 

mindre utforskad än exempelvis läpparna. Genom att utveckla en metod som tar hänsyn 

till dessa aspekter är förhoppningen att utöka kunskapen kring tungan och dess 
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muskelspänning. En av utgångspunkterna med denna studie är att undersöka hur 

karaktären hos avbrotten hos personer som stammar faktiskt ser ut, med fokus på 

tungan.  

 

 

 

2. Syfte 

Det primära syftet med studien var att undersöka tungans muskelaktivitet vid tal hos 

personer som stammar. För att kunna utföra studien krävdes utformning av en metod 

som passade för ändamålet.  

 

Studien hade följande frågeställningar: 

• Hur kan man fästa EMG-elektroder på tungan med PeriAcryl för att mäta 

muskelspänning vid studier av tal?  

• Hur ser muskelspänningen ut i tungan vid stamningstillfället? 

• Hur skulle en ny kategorisering av stamningstillfällen kunna se ut, baserad på 

mätningar av muskelspänning?  

 

 

 

3. Metod 

3.1. Deltagare 

3.1.1. Rekrytering 

Då studien bestod av två delar, metodutformning och undersökning av 

stamningstillfällen, rekryterades två försöksgrupper. Gruppen med deltagare som 

användes för metodutformning var författarnas egna kontakter som rekryterades. 

Deltagarna till undersökning av stamningstillfällen rekryterades med mailutskick via 

Stockholms stamningsförening, författarnas egna kontakter samt via en Facebook-grupp 

för personer som stammar. Informationsbrev om studien bifogades i utskicken (bilaga 

1). Informationsbrevet innehöll en länk till intresseanmälan (bilaga 2). Det sattes även 

upp anslag på institutioner vid Uppsala universitet för att rekrytera deltagare till båda 

försöksgrupperna (bilaga 3). 

 

3.1.2. Inklusionskriterier 

För att delta i studien skulle försökspersonerna vara över 18 år, då de själva behövde 

lämna samtycke. Då det använda materialet var på svenska så var ett kriterium att de 

kunde behärska det svenska språket. För gruppen med personer som stammar krävdes 

att de hade en hörbar stamning och hade stammat sedan barndomen. 

 

3.1.3. Exklusionskriterier 

Personer med lässvårigheter exkluderades då deltagarna förväntades läsa text under 

testningen. Även personer med neurologiska sjukdomar exkluderades då detta ansågs 

kunna ha för stor påverkan på talmotoriken. Deltagarna i den första delen av studien 

som fokuserade på metodutformning skulle inte stamma, inte ha stammat tidigare i livet 

och inte ha nära släktingar som stammar. 
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3.1.4. Deltagarantal 

Försöksgruppen för metodutformning bestod av tre personer (två kvinnor och en man, 

ålder 22 - 29, M = 25,33). Försöksgruppen bestående av personer som stammar bestod 

av sju personer (fyra kvinnor och tre män, ålder 24 - 53, M = 32,29). 

 

3.1.5. Bortfall 

Två bortfall skedde under studien. En person som stammar kunde inte delta på grund av 

insjuknande under perioden då tester utfördes. Den andra deltagaren som ingick i 

gruppen för metodutveckling deltog under testning men kunde inte generera mätbara 

resultat då elektroderna inte fastnade efter ett flertal försök. En deltagare blev testad två 

gånger vid separata tillfällen då det i efterhand upptäcktes att den första video- och 

ljudinspelningen avbrutits utan tydlig orsak. Deltagarens mätningar från tillfälle två 

kunde dock användas. 

 

 

3.2. Testmaterial 

3.2.1. Testmaterial för muskelaktivering 

Under testningen ombads försöksdeltagarna att läsa text och meningar, benämna bilder 

samt berätta kring en bild (bilaga 4). Materialet som användes var till stor del utformat 

av försöksledarna. En del av meningarna samt texten som användes var reviderat 

material som arbetats fram för stamningsforskning i tidigare examensarbeten på 

Uppsala universitet (Johansson & White, 2014). Meningarna var konstruerade så att de 

inleddes av fonem (/t/, /d/, /k/, /g/, /r/, /l/) och fonemkombinationer som ansågs ställa 

höga krav på tungans muskler vad gäller styrka, koordination och rörlighet. Meningarna 

utformades också enligt tidigare forskning kring språkliga aspekter som indikerade att 

vuxna oftare stammar på innehållsord (Dworzynski & Howell, 2004) samt att stamning 

förekommer mer frekvent på initiala ord i meningar (Buhr & Zebrowski, 2009; Richels 

et al., 2010). Deltagarna instruerades även att göra icke-verbala uppgifter som 

avspänning, puta med läpparna och pressa tungan mot gom så att försöksledarna kunde 

kontrollera mätningarnas korrekthet. 

 

3.2.2. WASSP 

Deltagarna skattade sin egen stamning med en förkortad version (bilaga 5) av 

självskattningsformuläret The Wright and Ayre Stuttering Self-Rating Profile (WASSP) 

(Wright & Ayre, 1999, svensk översättning Alm, Palm Stjernkvist & Sander, 2010). 

Versionen som användes reviderades av Grinde och Olsson, (2019). I formuläret 

bedömer personer som stammar olika aspekter av sin stamning. Aspekterna handlade 

om hur ofta de stammar, känsla av muskelspänning, fysisk ansträngning eller kamp vid 

stamning samt medrörelser. 

 

3.2.3. SSI-4 

Försöksledarna skattade deltagarnas stamning hjälp av mätinstrumentet Stuttering 

Severity Instrument, fjärde upplagan (SSI-4) (Riley, 2009). Skattningen gjordes utefter 

en videoinspelning av högläsning samt spontantal. Bedömningen avser följande 

aspekter: frekvens (mätt i antal procent stammande stavelser), duration och samtidiga 

fysiska symptom. Två av försöksledarna räknade stammande stavelser och jämförde 

sina resultat för att uppnå samstämmighet. Därefter bedömdes duration och fysiska 

symptom av alla tre försöksledare. Utefter bedömningen graderades deltagarens 
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stamning enligt en skala: mycket mild, mild, måttlig, grav och mycket grav (vår 

översättning) (se tabell 1). Fem av studiens sju deltagare deltog i ytterligare en delstudie 

som genomfördes vid Uppsala universitet under handledning av Per Alm. I dessa fall 

samordnades skattningen mellan försöksledarna från de båda delstudierna.  

  
Tabell 1.  

 

Sammanställning av deltagarnas resultat från självskattning av sin stamning, The Wright and Ayre 

Stuttering Self-Rating Profile (WASSP), och skattning av försöksledare, Stuttering Severity Instrument 

(SSI-4). *Upplevd muskelspänning på en 7-gradig skala där 1 är ingen och 7 mycket stark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Utrustning 

3.3.1. Registrering av muskelaktivitet med EMG 

För insamlandet av data användes EMG-systemet Biopac MP100 (Biopac Systems, 

Inc.) med tre EMG-förstärkare av modell EMG100C. För att registrera 

muskelspänningen användes självhäftande engångselektroder av märket Neuroline 

70015-K/12. EMG-mätningarna registrerades in i AcqKnowledge 3.8.2 (Biopac 

Systems, Inc.). 

 

3.3.2. Registrering av video och ljud 

En videokamera av modell Samsung SCO-2370 samt datorprogrammet Capture Express 

V2.1 (Magewell) användes för inspelning. Videokameran var placerad på väggen, strax 

ovanför ögonhöjd, för att filma deltagarens ansikte och hals. Ljudet registrerades med 

mikrofon Audio Technica AT 875R, som placerades ungefär 20 - 30 cm framför 

deltagaren. Ljudet registrerades med en samplingsfrekvens på 48 000 Hz och 16 bitars 

upplösning. 

 

3.3.3. Utrustning för bearbetning och synkronisering 

För bearbetning av insamlad ljud- och EMG-data användes datorprogrammet 

AcqKnowledge 4.4 (Biopac Systems, Inc.) (AcqKnowledge). De registrerade EMG-

signalerna hade en samplingsfrekvens på 2000 Hz. Alla signaler och registreringar 

synkroniserades manuellt i programvaran Sony Sound Forge Pro 12.0 (SoundForge) 

 

Deltagare 

nr 

 

Stamningsgrad 

(SSI-4) 

 

Upplevd muskelspänning 

(WASSP) * 

2 Mild  Allmän 2 Hals 3 Mun 5 

4 Måttlig Allmän 3 Hals 2 Mun 4 

5 Väldigt mild Allmän 4 Hals 1 Mun 6 

6 Måttlig-grav Allmän 4 Hals 4 Mun 4 

7 Måttlig-grav Allmän 4 Hals 3–4 Mun 5 

11 Mycket grav Allmän 5 Hals 3 Mun 6 

19 Grav Allmän 2 Hals 2 Mun 2 
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utifrån referensljud. Referensljudet skapades i början och i slutet av inspelningen med 

en filmklappa. 

 

 

3.4. Procedur 

Studien genomfördes i ett laboratorium tillhörande Enheten för logopedi, Institutionen 

för neurovetenskap, på Biomedicinskt centrum (BMC) i Uppsala. Varje testning tog 

ungefär 1,5 timme. Deltagaren informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt 

både muntligt och skriftligt, samt blev instruerad att försöka att inte använda tekniker 

för ökat talflyt i testsituationen. Om deltagaren inte hade några fler frågor fick hen 

skriva på ett samtyckesformulär (bilaga 6). Deltagaren ombads även att ställa in 

flygplansläge på sin mobiltelefon, för att minimera eventuell störning vid mätningen. 

Försöksledarna utgick från en checklista som utformades under metodutvecklingen. 

 

Under testningen tilldelades försöksledarna olika ansvarsområden; en applicerare, som 

var ansvarig för att förbereda deltagaren samt applicera elektroderna på hud och tunga, 

och en assistent som försåg appliceraren med material. I de fall där alla tre försöksledare 

var närvarande fanns även en checklistekontrollant som kontrollerade att alla steg i 

testningen genomfördes. Det ansvaret föll i andra fall på assistenten.  

 

Inför testningen tvättade försöksledarna händerna med tvål och vatten, samt använde 

handdesinfektion. Appliceraren förberedde hudytan hos deltagaren där elektroderna 

skulle placeras genom att rengöra med en spritduk (PDI Electrode Prep Pad) samt 

skrubbade med medicinskt sandpapper (3M Red Dot Trace Prep, 2236), för att avlägsna 

hudfett och hudceller i syfte att förbättra signalen. Engångselektroder placerades på 

mastoidutskotten, överläpp och underläpp. För vissa deltagare klipptes elektroderna för 

bättre passform på över- och underläpp.  

 

Plats för placering av elektroder på tungan diskuterades mellan applicerare och assistent 

och markerades med giftfri tuschpenna (Giotto Turbo Color). Det användes en ny penna 

för varje deltagare. Vid appliceringen på tungan användes engångshandskar av vinyl. 

Appliceraren täckte elektroden samt en liten 

del av kopplingen med PeriAcryl. Under 

tiden förberedde assistenten ytan på tungan 

där elektroden skulle placeras genom att 

blåsa torrt med luft på burk och även torka 

bort saliv med tops. PeriAcryl användes 

eftersom det är en medicinsk produkt avsedd 

för ortodonti och munkirurgi och som härdar 

vid fukt. Appliceraren placerade elektroden 

på tungan (se bild 1) och deltagaren 

ombads att hålla elektroden på plats under 

ungefär en minut med hjälp av ett finger på 

elektroden och ett finger under tungan. 

Limmet fäste inte hårt och elektroden 

kunde tas bort av deltagaren själv. En sträv 

yta av lim kvarstod på tungan men löstes 

upp av saliven efter någon timme. Allt detta informerades deltagarna om innan 

samtycket skrevs under.  

Bild 1. Slutgiltig placering. Två engångs-

elektroder syns placerade på över- respektive 

underläpp. Elektrod syns fäst med PeriAcryl på 

laminas högra sida. Under den syns en 

tuschmarkering som gjorts på tungan av 

försöksledare. 
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Impedansen (ledningsmotståndet) testades för samtliga elektroder i samband med att de 

applicerades på deltagaren. Det var önskvärt att impedansen ej översteg 10 kΩ. Först 

testades impedansen för jordelektrod och referenselektrod, därefter testades 

elektroderna för läppar och tunga enskilt mot referenselektroden. Kopplingarna för 

tunga och läppar fästes på deltagarens kind med hudvänlig kirurgisk tejp. Samtliga 

kopplingar fästes på deltagarens axel, sedan kopplades elektroderna in i Biopac. 

 

Under testningen var appliceraren närvarande i testrummet för att styra EMG-

inspelningen. Dörren till testrummet stängdes och assistenten, samt i vissa fall 

checklistekontrollanten, satt i kontrollrummet. Deltagaren fick instruktioner av 

assistenten från kontrollrummet via högtalare i testrummet. Materialet visades på en 

powerpoint-presentation via en skärm inne i testrummet. Efter att testningen var 

genomförd noterades impedansen igen. Elektroderna som användes på tungan kokades i 

destillerat vatten mellan testningarna för sterilisering. 

 

 

3.5. Databearbetning och analys 

Video och EMG-filer bearbetades i programvaran AcqKnowledge utefter en checklista. 

Filerna sparades som wav-filer och öppnades sedan i Sound Forge där video 

synkroniserades med ljud och EMG-mätningarna.  

 

Därefter vidtog en kvalitativ analys av inspelade data. Den kvalitativa analysen 

genomfördes i sex steg: 

1. Försöksledarna arbetade igenom filerna och markerade ut stamningstillfällen för 

varje deltagare (antal: 12 - 138, M = 42,3). Då det var två inspelningar för 

samma deltagare markerades tillfällen ut på båda inspelningarna. De markerade 

tillfällena benämndes efter de tre klassiska stamningssymptomen (blockering, 

repetition och förlängning). 

2. För varje inspelning upprättades en tillhörande lista med markeringar som 

sorterades gruppvis efter klassiskt benämnt symptom.  

3. Försöksledarna analyserade sedan deltagarnas datafiler mer djupgående och 

utefter tungans muskelaktivitet valdes specifika avsnitt ut. Det som sågs på 

mätningarna noterades i ett separat dokument.  

4. Utifrån dessa analyser utformades kategorier för att beskriva händelseförloppet 

under de olika stamningstillfällena. Försöksledarna skrev ned kategorierna på 

papper som placerades på väggen i laboratoriet för att få en helhetsbild över 

vilka tillfällen som hörde till vilken kategori, samt skrev utförligare 

beskrivningar om stamningstillfällena på dator. Kategorierna baserades på 

observerade mätningar av spänning och akustiska data. De nya kategorierna var 

ett försök att frångå indelningen i de klassiska stamningssymptomen, för att 

kategoriseringen skulle vara mer relaterad till de faktiska processerna i 

talorganen.   

5. Analysarbetet fortsatte med att försöksledarna tillsammans tog ut enstaka 

exempel för varje kategori som skulle användas för beskrivning. De exempel 

som valdes ansågs av försöksledarna ge en tydlig bild av den valda kategorin. 

6. Därefter klipptes skärmdumpar ut från mätningarna av utvalda exempel för att 

komplettera beskrivningarna av kategorierna. 
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3.6. Etiska överväganden 

Studien hade ett externt godkännande av regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 

(diarienr: 2018/221). Studiens deltagare informerades kring studiens syfte, hur 

testningen skulle gå till och att de hade rätt att avbryta när som helst utan att uppge 

anledning. Efter informationen hade deltagarna möjlighet att ställa eventuella frågor. 

Deltagarna ombads därefter skriva på ett samtyckesformulär. 

 

Varje deltagare fick ett löpnummer, som deras filer döptes efter. Listor med löpnummer 

och personuppgifter förvarades i en lösenordsskyddad datafil. Endast försöksledarna 

och handledare hade tillgång till listorna och rådata. Rådata förvarades på datorer i ett 

låst laboratorium på BMC samt säkerhetskopierades till en extern hårddisk, som 

förvarades av handledaren. 

 

 

 

4. Resultat 

Då en kvalitativ analys använts kommer viss diskussion av resultatet att göras redan i 

resultatdelen. En mer ingående diskussion återfinns i diskussionsdelen. 

 

 

4.1. Metodutveckling 

För att hitta en metod som kändes tillförlitlig nog att använda på försöksdeltagarna så 

utfördes den första delen av metodutvecklingen på försöksledarna själva. 

 

4.1.1. Elektrodmontage 

Under metodutformningen testades EMG-utrustningen Biopac och NeurOne v1.5.0 för 

att registrera signalerna. Efter jämförelse valdes Biopac då tillhörande filformat ansågs 

lättare att bearbeta.  

 

För mätning av EMG krävs en jordelektrod, en referenselektrod, och minst en 

mätelektrod. Ofta placeras jordelektroden på till exempel mastoidutskottet bakom ena 

örat, medan referenselektrod och mätelektrod placeras nära varandra på samma muskel. 

Den uppmätta EMG-signalen är differensen mellan potentialen hos referenselektroden 

och mätelektroden. Detta görs för att referenselektroden då uppmäter enbart bruset och 

kan således subtraheras från mätelektrodens registrering. Eftersom applicering på 

tungan var komplicerat testade vi att istället placera referenselektroden på 

mastoidutskottet bakom motsatt öra från jordelektroden. Då denna placering anses 

neutral utifrån elektrisk aktivitet av muskler ansågs den fortfarande kunna ge en korrekt 

brussignal för att beräkna en rimlig EMG-signal. Referenselektroden var gemensam för 

alla EMG-kanaler, såväl tunga som läppar och haka.  

 

Jordelektroden och referenselektroden bestod av självhäftande engångs-

silverkloridelektroder (Grass F-E14D/60). På dessa applicerades ett tunt lager 

elektrodgel (Signa gel) för att förbättra signalen. Det testades flera olika kopplingar till 

elektroderna. Först testades kopplingar med klämmor men dessa byttes sedan ut till 
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knappar där kopplingen kunde tryckas fast, vilket upplevdes stabilare ifall deltagaren 

skulle röra kropp eller huvud under testningen. 

 

4.1.2. Läpp och haka 

Det gjordes bakgrundsundersökning över vilka elektroder som eventuellt kunde vara 

användbara för testning. För mätning av muskelaktivitet på överläpp testades först en 

mini-elektrod (EasyCap, modell E271, rund flat 4 mm Ag/AgCl). Elektrodpasta av 

märket Elefix applicerades på elektroden som 

sedan placerades på den högra sidan av överläppen 

(se bild 2) och fixerades med självhäftande gasväv 

(Fixomull). Inför starten av testningarna valdes 

slutligen de självhäftande engångselektroderna 

som användes såväl på mastoidutskotten som 

läppar. Då beslutades även att applicera en 

elektrod på underläppen för att fånga upp spänning 

från DLI. 

 

4.1.3. Tunga 

Elektroden avsedd för att mäta tungans 

muskelspänning fästes med PeriAcryl. Till en 

början användes en kopp-elektrod, som är en 

ytelektrod av silverklorid, med 4 mm i diameter. 

PeriAcryl applicerades på elektrodens yta för att fästa mot tungan och Signa gel 

applicerades i den koppformade delen av elektroden för att förbättra ledningsförmågan. 

Vidare efterforskning gjordes över alternativa elektroder. En mini-elektrod, av samma 

modell som testades för läpparna, valdes då den ansågs mer optimal att fästa på tungan 

på grund av dess mindre storlek. Elektroden limmades med själva elektrodytan mot 

tungan. Dock innebar den elektriskt isolerande effekten av PeriAcryl att den aktiva 

ledningsytan hos elektroden begränsades till elektrodens kant, ca 2 mm. Saliven agerade 

då ledare mellan elektrod och tunga. För att förbättra salivens ledningsförmåga 

tillhandahölls saltvatten för sköljning av munnen. 

 

Under metodutvecklingen diskuterades olika placeringar (se rubrik 5.1 Metod och 

metodutveckling) och vid testning av försöksledarna hittades en placering som ansågs 

störa artikulationen minst men fortfarande gav en stabil plats för elektroden. Elektroden 

placerades slutligen på den högra delen av lamina, 2 - 3 cm upp från topp av apex, nära 

tungans mittfåra. Styrkan på EMG-signalen från tungan varierade beroende på vilka 

fonem som producerades. Starkast signaler uppmättes vid produktion av /t/, /d/, /r/ och 

/l/ som enskilda fonem. Även bakre artikulerade fonem gav signal, framför allt i 

kombination med /r/. Elektroden lossnade ett antal gånger under försöken på 

försöksledarna men lyckades tillslut med rätt mängd lim sitta kvar under hela 

testtillfällena.  

 

4.1.4. Applicering 

Då försöksledarna upplevde att metoden fungerade för ändamålet testades gruppen med 

deltagare som inte stammar för att säkerställa en slutgiltig metod. Metoden gav 

blandade resultat hos personer utan stamning. På metoddeltagare 1 fäste tungelektroden 

flertalet gånger men lossnade fort. Vid försök nummer fyra satt den dock kvar under 

hela testningen. För metoddeltagare 2 lyckades inte elektroden på tungan fästas trots ett 

Bild 2. Tidig metod för placering av 

mini-elektrod på överläpp med 

Fixomull. Även placering av mini-

elektrod på höger sida av lamina syns. 
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högt antal upprepade försök. På metoddeltagare 3 fäste elektroden vid försök nummer 

ett och satt säkert under hela testtillfället. Registreringar på metoddeltagare och 

försöksledare själva gav tydliga EMG-signaler som kunde avläsas. Eftersom mönster 

kunde ses i mätningarna även hos försöksledaren som själv stammar bedömdes metoden 

kunna generera resultat. Därför utfördes inga förändringar i material efter testerna på 

metoddeltagarna.  

 

Under testning av personer som stammar uppvisade metoden varierande resultat. 

Elektroden hade en tendens att lossna, men kunde till synes slumpmässigt sitta fast 

under långa perioder. Antalet appliceringar skiftade mellan 2 - 6 gånger per deltagare 

(M = 3,63). Vid merparten av testtillfällena lossnade elektroden innan inspelningen 

hunnit börja eller strax efter starten av videoupptagning. Även impedansen i 

tungelektroden gav ojämna resultat hos båda grupper (metoddeltagare: 8,0 - 26,4 kΩ, M 

= 17,6 kΩ, deltagare med stamning: 7,9 - 75 kΩ, M = 25,4 kΩ). De tillfällen då 

elektroden behövde återappliceras uppmättes ny impedans och räknades i medelvärdet 

som ett nytt tillfälle. Att personen fick skölja munnen med saltvatten hjälpte dock att 

öka ledningsförmågan märkbart vid samtliga tillfällen. 

 

 

4.2. Beskrivning av stamningstillfällen 

Nedan redovisas de kategorier som utformats utifrån inhämtat material i form av 

rubriker. I de fall då särskiljande mönster kunde ses skapades även underkategorier. Den 

observerade spänningen ansågs då ha en liknande grund men utifrån dessa särskiljande 

drag gjordes ett försök till ytterligare struktur av stamningstillfällena.  

 

4.2.1. Låsning av tungan på artikulationsstället 

4.2.1.1 Blockering av munhålan – velum stängd 

Velum har en viktig funktion vid produktionen av nasala fonem. Dock är velum sluten 

vid fonem som inte kräver luftflöde genom näsan, till exempel vid produktion av 

bilabiala /b/ och /p/ samt dentala /d/. Vid blockering av dessa ljud förväntades tystnad 

uppstå. Detta sågs hos fem av deltagarna (2, 6, 7, 11 och 19).  

 

Läppblockeringar. Merparten av exemplen för denna kategori såg hos deltagarna 

likartade ut. Då blockering uppstod vid produktion av ord med initialt /b/ och /p/ 

uppstod tystnad, vilket indikerade att velum var sluten och luftflödet blockerades i 

munhålan. Mätningarna visade även mycket muskelspänning i läpparna men mindre 

spänning i tungan, vilket är förväntat då tungan inte behöver vara aktiv vid artikulation 

av dessa fonem. Denna kategori av stamning kan beskrivas som ett stamningssymptom 

inom den klassiska termen blockering (Ward, 2018) då avbrottsorsaken är att luftflödet 

stoppas någonstans i talorganet, i detta fall munhålan.  

 

Tungblockeringar. Deltagare 11 uppvisade ett exempel vid produktion av ordet 

“ytterdörr” med en blockering på det mediala fonemet /d/ (figur 1). Muskelspänningen i 

tungan var låg och ökade gradvis initialt i blockeringen. Förutom korta stunder i 

samband med att ljud producerades hölls tungans spänning hög under hela 

blockeringen. De producerade ljuden uppfattades som mer glottala än nasala. Tungans 

spänning var högre än vid produktionen av bilabiala fonem då tungan är artikulator vid 

dentaler som /d/. 
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Den höga spänningen som tungan höll under stamningstillfället kan tolkas som att den 

låst sig i en position och att den vid enstaka tillfällen släpper spänningen så att ljud 

produceras. Ljuden som producerades under avbrottet hade en något svårtolkad akustisk 

kvalitet. De bedömdes av försöksledarna vara mer glottala än nasala, vilket tolkas som 

att velum var sluten (om inte helt så åtminstone nästintill helt).  

 

 
Figur 1. “ytterdörr” OO = Orbicularis oris. Pilen markerar den ungefärliga längden av stamningstillfället. 

Ellipsen visar samband mellan produktionen av ett glottalt ljud och en minskad spänning i tungan. Velum 

bedömdes vara helt eller delvist stängt under tillfället, då producerat ljud enbart uppvisade svaga nasala 

kvaliteter. 
 
4.2.1.2 Blockering av munhålan – velum öppen 

Vid produktion av ord med såväl bilabiala, dentala och velara fonem initialt 

observerades blockering av respektive artikulator i munhålan. Ett fenomen som syntes 

under mätningarna var att luftflödet passerade genom näsan och således producerades 

nasala fonem. En hypotes är att velum då öppnats, endera kontinuerligt eller i pulser, 

under det stammade tillfället. Att velum öppnades kan ses som ett tecken på att luften 

måste ha någonstans att passera när personen som stammar temporärt förlorat muskulär 

kontroll över artikulatorn. 

 

I exemplen nedan visas produktion av dentala fonem, men liknande stamningsmönster 

sågs även då ord med initiala bilabiala och velara fonem producerades. Då luftflödet 

blockerades på ord med initialt /b/ öppnades velum och /m/ producerades istället, och 

för /k/ och /g/ producerades /ŋ/. 

 

I figur 2 syns observerad muskelspänning i tungan hos deltagare 7 då ordet “drömmen” 

skulle produceras, vilket indikerade att tungan positionerats för artikulation av /d/. 

Muskelspänningen fortlöpte men inget ljud producerades, vilket sågs som ett tecken på 

låsning. Luftflödet blev således blockerat i munhålan. Efter en kortvarig blockering 

producerades tre repetitioner av /n/, något som tyder på att velum öppnades och slöts. 
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Figur 2. “drömmen var sann” Ellipsen markerar toppen där tungan troligen positionerade sig. Sedan syns 

en höjd spänning jämfört med viloläge. Tre (n) följde med olika intervall där velum bedöms ha öppnats så 

att luft kunde passera genom näshålan. 
 

Det syntes tecken på liknande skeende hos deltagare 11 (figur 3). Luftflödet blockerades 

i munhålan, men då velum var öppen under hela stamningstillfället omvandlades ljudet 

till en dental nasal, /n/. Tungans spänning var initialt något förhöjd. Efter en sekund 

ökade spänningen och var betydligt högre fram tills att målordet producerades och 

tungan relaxerade. Högre spänning kunde även ses korrelera med mindre 

ljudproduktion. 

 

 
Figur 3. “dom” OO = Orbicularis oris. DLI = Depressor labii inferior. Pilen markerar den ungefärliga 

längden av stamningstillfället. Först syns en förhöjd spänning i både tunga och läppar. Efter en sekund 

ökar spänningen i tungan. Inom kvadraten syns korrelation mellan starkt ökad spänning i tungan och 

minskad ljudproduktion av förlängt /n/. 

 

Detta mönster uppvisade deltagare 11 under ett flertal stammade tillfällen, framför allt 

vid blockeringar, även om artikulationsstället kunde variera (figur 4). Deltagaren 

började producera /d/ i “den” där tungan aktiverades. Artikulationsstället skiftade sedan 

till att bli bilabialt, vilket resulterade i att det istället producerades repetitioner av /m/. 

Tungans spänning återgick då till viloläge i enlighet med förväntningar på ett bilabialt 

ljud. Deltagaren tystnade i ungefär 200 ms. Sedan syntes en kraftig ökning i tungan i 

samband med att spänning i OO minskade och en dental nasal producerades strax innan 

målordet. 

 

 
Figur 4. “den” OO = Orbicularis oris. DLI = Depressor labii inferior. Pilen indikerar ungefärlig längd av 

stamningstillfället. I ellipsen syns en tydlig topp i tungan i samband med artikulation av /d/. Tungans 

spänning sjönk sedan under produktionen av /m/, vilket är förväntat vid bilabiala fonem. Mot slutet av 
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tillfället syntes en ny topp simultant med minskad spänning i OO. Ett /n/ hördes innan målordet 

producerades, vilket indikerar att tungan åter positionerade sig för produktion av /d/. 

 

Ökningen i tungan bedöms vara ett tecken på att deltagaren skiftade artikulationsstället 

tillbaka för att uttala ett /d/, med velum fortfarande öppet. Det producerades då ett /n/ 

precis innan målordet uttalades. Vad som orsakar skiftningen av artikulationsställe från 

dentalt till en artikulator som inte förväntas medverka i produktionen (läpparna) av 

målordet är svårt att förklara utifrån mätningarna. 

 
4.2.1.3 Förlängning, med fixering av tungan 

Vid analysarbetet observerades ett flertal exempel som tyder på att artikulatorerna kan 

fixeras, fastna i position och inte lyckas producera nästkommande fonem. Vid 

produktion av “logoped” observerades hos deltagare 7 en förlängning av initialt /l/ 

(figur 5). Mätningen visar att spänningen i tungan var överdrivet hög i jämförelse med 

vad som krävs för att producera fonemet. Detta framgår i figuren genom att ljudet 

vidhölls tydligt även då muskelspänningen i tungan minskade markant. Den höga 

muskelspänningen gjorde att tungan låste sig i position, vilket resulterade i att det 

akustiskt lät som en förlängning av ljudet. Det var först när spänningen släppte som 

deltagaren lyckades producera målordet. 

 
Figur 5. “logoped” Pilarna markerar diskuterad spänning av tungan vid respektive förlängning av ljudet 

/l/. Stark ökning i tungans spänning syntes i samband med /l/ och avtog sedan mot slutet av produktionen. 

Spänning och ljud avtog sedan helt för att åter repetera samma mönster innan målordet producerades. 
 

Hos deltagare 19 syntes liknande förlopp vid produktion av /s/ i “upptäcktsfärd” (figur 

6). Muskelspänningen ökade och hölls hög i 300 ms då /s/ producerades, vilket visade 

att tungan var fixerad. EMG-signalen här var mindre tydlig i jämförelse med tidigare 

exempel av /d/ och /l/. Detta kan bero på elektrodens placering som eventuellt 

påverkade hur aktiviteten av /s/ registrerades. Impedansen hos denna deltagare var 

relativt hög vilket också kan ha påverkat mätningen.   

 

 
Figur 6. “upptäcktsfärd” Kvadraten visar tungans ökade spänning under stamningstillfället. Ett /s/ 

producerades under hela tiden som spänningen var förhöjd, runt 300 ms, vilket pekar mot att tungan hölls 

i samma position. 
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Ännu ett exempel kan hämtas från deltagare 11 (figur 7). Till skillnad från exemplen 

ovan där tungans låsning verkade korrelera med en ovanligt hög muskelspänning så 

syns här indikationer på att tungan kunde vara fixerad trots lägre uppmätt aktivitet. 

Aktiviteten i tungan motsvarade mätningen av ljudet, vilket överensstämde med att 

deltagaren tog i mer i början. Muskelspänningen syntes sedan avta tillsammans med 

ljudnivån men fonemet fortsatte att produceras i ungefär tre sekunder. Under detta 

intervall var spänningen förhöjd jämfört med grundläget men uppmätte en lägre 

aktivitet än initialt, som var förväntat för produktion av /l/. En slutsats som kan dras är 

att deltagaren här temporärt förlorat motorisk kontroll över tungan utan att den är hårt 

pressad mot artikulationsstället. 

 

 
Figur 7. “blo” (blockar) Vänster pil visar grundläge för tungans spänning. Horisontell pil visar ungefärlig 

längd av fonemet /l/. Efter /b/ syntes en stor topp i tungans spänning tillsammans med ett ljudstarkt /l/. 

Spänningen och ljudstyrkan avtog synkront men fonemet vidmakthölls i ungefär tre sekunder innan 

deltagaren kom vidare i ordet.  
 
4.2.1.4 Repetition till följd av kortvarig blockering av luftflödet 

Tungans fixering på grund av för hög muskelspänning observerades även vid 

produktion av klusiler. Deltagare 2 uppvisade detta då hen inte lyckades producera /g/ i 

“jag” (figur 8). Muskelspänningen i tungan var hög, men hade inte positionerats för /g/. 

Deltagaren förlängde istället vokalen något. Ordet producerades sedan, men hade en 

oväntat låg muskelspänning och en odistinkt artikulation. Till följd av detta repeterades 

ordet på nytt med högre spänning. Den överdrivet höga muskelspänningen som 

uppmättes redan vid artikulationen av initialt /j/ kan ses som en tidig indikation på 

blockeringen av luftflödet. 

 
Figur 8. “ja...jag jag” (jag). Ellipsen visar stark spänning i tungan som tros förhindrat artikulationen av 

/g/. I nästföljande upprepning syntes istället en låg spänning tillsammans med en något odistinkt 

artikulation, vilket tros lett till ytterligare repetition. Innan målordet producerades hördes ett inskottsljud.  
 

4.2.2. Otillräcklig artikulation 

I talsekvensen ställs som tidigare nämnt höga krav på snabbhet och precision i 

artikulatorerna. Vid avsaknad av muskelspänning kan därför vissa fonem i en talsekvens 

produceras inadekvat. Detta kan hända personer med och utan stamning, så kallad 
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odistinkt artikulation. Vid analys av data uppmärksammades några tillfällen av 

stamning som skulle kunna härledas till en liknande dysfunktion i spänningsgrad. Som 

observerat i figur 8 kan stamning uppvisa mönster av låg muskelspänning med följaktig 

inadekvat artikulation. 

 

Vid ett stammat tillfälle kan således ett fonem antingen misslyckas från att produceras 

helt eller delvis. Deltagare 2 ombads läsa meningen “Kreta är en grekisk ö” (figur 9). 

Vid det initiala ordet “Kreta” fick deltagaren ett avbrott i talkedjan. När deltagaren vid 

första försöket skulle producera ordet blev det ett inadekvat /k/. Det syntes en liten 

höjning i tungans spänning men ljudet som producerades var svagt. Det syntes heller 

ingen ytterligare ökning i spänningen (som setts hos denna deltagare och de andra vid 

konsonantkluster som innehåller /r/). Försöket följdes av en tystnad på strax under 300 

ms. Deltagaren försökte sedan igen och då syntes en tydlig och stark topp i tungans 

signal med flera följande toppar under produktionen av /kr/. Målljudet och resterande 

del av ordet producerades adekvat. 

 

En möjlig slutsats som kan dras från exemplet är att tungans spänning var otillräcklig 

och att det /k/ som producerades inte upplevdes målenligt av talsystemet som därför 

“höll kvar” deltagaren vid ordet. Det är dock svårt att säga om den otillräckliga 

artikulationen här låg på /k/ eller /r/ i klustret. En orsak till detta är att elektroden på 

tungan var placerad framåt mot lamina och inte fångade upp starka signaler från 

musklerna längre bak mot dorsum och radix. Det hindrar dock inte att tydliga mätningar 

skulle uppmätts i och med koartikulationen av /r/. Således kan detta fortfarande vara ett 

tecken på otillräcklig artikulation men det går inte att med säkerhet analysera djupare än 

att det påverkade stavelsen som helhet. 

 

 

 
Figur 9. “Kreta” Den vänstra ellipsen visar en viss ökning av tungans spänning tillsammans med ett 

odistinkt och inadekvat /k/. Den högra ellipsen ringar in det lyckade försöket och visar hög spänning som 

syntes hos samtliga deltagare vid produktion av konsonantkluster innehållandes /r/. 
 

Trolig otillräcklig artikulation sågs även vid ett stamningstillfälle som akustiskt lät som 

en repetition. Deltagare 2 repeterade /s/ i ordet “spela” (figur 10). Muskelspänningen i 

de första repetitionerna var låg, och ljudet uppfattades som brusigare än ett målenligt 

producerat /s/. Då målordet producerades var muskelspänningen för /s/ högre. Det kan 

tolkas som att de repeterade fonemen uppstod på grund av för låg muskelspänning, 

vilket ledde till att artikulationen var otillräcklig och att målordet ej kunde produceras 

förrän muskelspänningen ökade. Det är i linje med resultaten som McClean et al. (1984) 
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påvisade i DLI, där muskelspänningen var nedsatt hos personer med stamning. 

 

 
Figur 10. “spela” Repetitioner på /s/ med olika mycket muskelspänning.  Högre muskelspänning i tungan 

kunde ses korrelera med mindre brus i mikrofonsignalen. Den vänstra ellipsen visar ett brusigt /s/ med 

tillhörande låg spänning. Den högra visar ett tydligare /s/ med tillhörande högre grad av spänning.  
 

Som visat av de två exemplen ovan skulle detta vid stamning kunna vara orsaken till en 

del av mönstren som syns i de tre stamningstyperna. Till exempel skulle en otillräcklig 

artikulation kunna resultera i att det akustiskt framstår som att talsystemet “hakar upp” 

sig och repetitioner produceras. Det skulle även kunna synas som en förlängning genom 

att ett fonem produceras i svaga pulser där ljudet avbryts. Även en blockering skulle 

kunna vara ett tecken på otillräcklig artikulation. Genom att initieringen av tungan 

hämmas blir resultatet ett inadekvat artikulationsförsök, som sedan med eller utan kamp 

bryts igenom. 

 

Vid tillfällen som potentiellt kunde tolkas som otillräcklig artikulation syntes bland 

annat en skillnad i längd på pauser mellan repetitionerna av stavelser. I figur 9 var det 

en något längre paus på strax under 300 ms medan det i figur 10 syntes kortare uppehåll 

på runt 80 ms. Detta väcker frågan om det finns en skillnad i tillfällena gällande hur 

medvetet repetitionerna sker. Vid upprepningar med korta pauser mellan förefaller det 

sannolikt att avbrottet och upprepningen sker med låg grad av medvetenhet. Vid längre 

pauser mellan repetitionerna har hjärnan tid att mer medvetet upptäcka felet, och kan 

upprepa som ett försök att reparera. Det går dock inte att utan vidare och djupare 

kvalitativa analyser säkerställa om dessa tillfällen upplevs annorlunda av personerna 

som stammar själv. 

 

4.2.3. Tremor 

Tremor i tungan vid stamning är som tidigare nämnt ett outforskat område. Det kan 

läggas olika mycket vikt vid närvaron av tremor vid stamning, beroende på vilken 

orsaksteori som författare hänger sig till. En av målsättningarna med denna studie var 

att tremor skulle kunna uppmätas och att eventuella skillnader i svängningshastighet 

(frekvens, Hz) skulle kunna ses utifrån artikulatorns storlek och elasticitet. Tremor ses 

som oscillationer i muskler som ligger mellan en frekvens på 6 - 10 Hz. Resultaten i 

studien pekade på skillnad i tremor när det kommer till främre- och bakre artikulation. 

Dessa skillnader observerades hos endast en deltagare och bör därför inte generaliseras. 

Det kan förekomma skillnader mellan olika tillfällen hos deltagaren men också mellan 

deltagaren och andra personer som stammar. Även tremor i under- och överläpp kunde 

observeras men exempel kommer främst tas från tungan då den utgjorde fokus för 

denna forskning.   
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4.2.3.1 Tremor i tungan vid bakre artikulation 

Deltagare 4 uppvisade tremor vid flera stammade tillfällen. Vid produktion av ord med 

initiala velarer i kombination med /r/, som /kr/ och /gr/, uppmättes en tremorfrekvens på 

5-7 Hz. Exempelvis när deltagare 4 producerade ordet “Kreta” syntes konstant 

muskelspänning i tungan med pulser som korrelerade med ljudrepetitionerna (figur 11). 

Detta är ett tecken på tremor, dock något långsammare än vad som uppvisades vid ord 

med initiala dentaler. En orsak kan vara att frekvensen som tremor uppvisar är 

avhängande på artikulatorns massa. Det krävs mer spänning för att skapa oscillation i 

dorsum och radix, vilket gör att det krävs en högre mängd spänning där för att uppnå 

svängning. I figur 12 visas en djupare analys av stamningtillfället av ordet “Kreta”. 

Kurvorna är lågpassfiltrerade, med cutoff-frekvens på 18 Hz, för att tydligare visa 

sambandet mellan ljudpulserna och toppar i muskelspänningen. Synkronisering mellan 

kurvor av tungan, DLI samt ljudet gav direkt bevis på förekomsten av tremor vid 

tillfället. 

 
Figur 11. “Kreta”. Muskelspänningen under stamningstillfället var förhöjd med ett antal tydligare toppar. 

Ellipserna visar toppar i mätningen av tungans muskelspänning och hur de korrelerade med produktionen 

av /k/. 

 

 
Figur 12. Repetitioner av /k/ i “Kreta”. DLI = Depressor labii inferiorNäst överst syns mikrofonsignalen 

integrerad och lågpassfiltrerad med cutoff-frekvens på 18 Hz. EMG-kurvor visas bearbetade på samma 

sätt. Samtliga kurvor kunde ses korrelera vilket indikerar tremor. 
 

Vid produktion av “Greta” hos samma deltagare uppstod repetitioner av det initiala 

fonemet /g/ och stavelsen /gr/ i ordet. Mätningarna visade att muskelspänningen i 

tungan började långt innan ljud producerades, vilket skulle kunna tyda på att tremor 

uppstod. Då en lågpassfiltrerad kurva observerades syntes inte tydlig aktivitet i tungan 

som var synkroniserad med den hörbara upprepningen. Det finns därför inga direkta 

bevis att tillfället orsakades av tremor i tungan. Då deltagaren upprepade enbart fonemet 

/g/ hade tungan jämförelsevis mindre spänning sett till upprepning av /gr/ som visade 

tydliga toppar i tungans mätningar. Detta stärker teorin om att tungans bakre delar (med 
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större massa) behöver mer spänning vid produktion av konsonantkluster innehållande 

/r/. 

 
4.2.3.2 Tremor i tungan vid främre artikulation 

Skillnad i frekvens kunde uppmätas inte bara utifrån del av tungan som artikulerade 

utan även utifrån vilka fonem som uttalades på respektive artikulationsställe. 

Exempelvis sågs tendens till olika frekvens mellan repetitioner av /t/ och /tr/, samt 

mellan /tr/ och /dr/. Mätningarna tyder också på skillnad i frekvens mellan främre och 

bakre artikulerade fonem. De främre fonemen tenderade att uppvisa något snabbare 

oscillation än de bakre. 

 

Vid produktion av ord med initialt /tr/ observerades luftpulser på 8 - 10 Hz, vilket 

tolkades vara tremor. I ett exempel där deltagare 4 repeterade /t/ i “trädet” (figur 13) 

syntes en ökad spänning i tungan innan ljud producerades under ungefär 0,5 s. Detta är 

ett mönster som uppvisats hos andra personer med tecken på tremor i artikulatorer (Van 

Riper, 1982). Efter denna ökning syns en tydlig topp i samband med initiering av ljudet. 

Ljudet fortsätter sedan i pulser om 8 Hz, med pauser mellan repetitionerna. 

Luftströmmen bryts av apex och producerar en dental klusil inom frekvensområdet för 

tremor. Stamningstillfället visas även i figur 14 med mikrofon och EMG-kurvor 

integrerade och lågpassfiltrerade. Tungans EMG-signal visade tydlig statisk aktivitet 

under hela repetitionstillfället. Tendens till tremor kan ses men kurvorna visade inte en 

helt synkron spänning, så det går inte att med säkerhet fastställa utifrån mätningarna. 

 

 
Figur 13. Initiala repetitioner av /t/ i “trädet”. Visar enbart en del av stamningstillfället. Kvadraten visar 

tidig spänning i tungan innan hörbar stamning, vilket är karaktäristiskt för tremor. Innan kvadraten syns 

viloläge för tungan. Ellipsen visar en paus på ungefär 250 ms mellan upprepningar: Liknande pauser 

återfanns längre fram vid samma tillfälle. 

 

 
Figur 14. Repetitioner av /t/ i “trädet”. DLI = Depressor labii inferior. Näst överst syns mikrofonsignalen 

integrerad och lågpassfiltrerad. EMG-kurvorna visas bearbetade på samma sätt. Kurvorna kunde inte ses 
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korrelera helt i sina svängningar. Direkt bevis för tremor saknades således vid detta tillfälle. 
 

Deltagarens produktion av /t/ i “tema” (figur 15) bedömdes som långsammare än 

tidigare givet exempel. Även här syntes en tidig ökning i tungans spänning som sedan 

fick en tydlig topp knutet till produktionen av ett första /t/. Produktionen var här 

luftigare och uppfattades akustiskt som mindre spänd. Den luftiga kvaliteten kunde ses i 

bruset som följde explosionsfasen i ljudvågorna. Samtliga kurvor visade här en 

synkroniserad aktivitet mellan muskler och ljudpulser (figur 16), vilket indikerade 

tremor i artikulatorerna. 

 

 

 
Figur 15. “tema” I ljudsignalen kan brus ses runt explosionsfaserna av /t/. Ellipserna visar de tre 

tydligaste explosionsfaserna med tillhörande toppar i den redan något höjda spänningen i tungan.  

 

 
Figur 16. Repetitioner av /t/ i “tema”. DLI = Depressor labii inferior. Näst överst syns mikrofonsignalen 

integrerad och lågpassfiltrerad. EMG-kurvorna visas bearbetade på samma sätt. Högre toppar syntes 

korrelera i mikrofonsignalen och den tredje raden (EMG-signalen från tungan) vid produktion av /t/, 

vilket indikerar tremor. 
 

Vid produktion av “drycken” sågs den symptomenliga prematura spänningen i påverkad 

artikulator (figur 17). Spänningen följdes med en topp knuten till ljudproduktion. Även 

en viss stegring i spänning för varje observerbar puls uppmättes. Pulserna låg här på 8 

Hz. Det syntes även spänningar i läpparna vilket stämmer överens med det som sågs, 

nämligen att deltagaren lätt rundade läpparna. Detta var troligen en förberedelse för 

artikulation av /y/. 
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Figur 17. “drycken” OO = Orbicularis oris. Pilen visar ungefärligt tidsintervall för hörbara upprepningar. 

Kvadraten visar den prematura spänningen, här visad i tungan och OO. Läpparnas fortsatta aktivering 

under repetitionerna tros bero på koartikulationen av /y/. Pulser om 8 Hz kan ses i mikrofonsignalen. 
 

En slutsats är att skillnaden i frekvens mellan “tema” och “trädet” berodde på den högre 

spänning som kunde observeras vid det senare. Detta orsakas möjligen av att “trädet” 

har ett konsonantkluster som innehåller /r/, ett fonem som kräver hög spänningsgrad, 

vilket också kunnat observeras hos andra deltagare. Resultatet för “drycken” motsäger 

dock denna slutsats. Där uppmättes mellan upprepningar en frekvens på runt 7 Hz 

initialt. Det gick dock även att observera en ökande spänning för varje repetition. Om 

pulserna mättes närmare det lyckade försöket av /d/ ökade frekvensen till en nivå mer 

liknande de andra exemplen av främre artikulation. Det är alltså möjligt att deltagarens 

tremor här skulle uppmätt en generellt högre frekvens men att dess korta varaktighet ger 

en mer svårtolkad bild. 

 

4.2.4. Långsamma repetitioner 

Förutom tremor, som ligger mellan 6 - 10 Hz, kan repetitioner även uppstå på lägre 

frekvenser. Det observerades hos två av deltagarna. Då deltagare 4 fick i uppgift att 

repetera enskilda fonem som sades av en försöksledare uppstod repetitioner av /p/ på 4 

Hz. Ännu lägre frekvens sågs hos deltagare 11 vid stamning på “teamet” (figur 18). Det 

initiala fonemet /t/ repeterades på en frekvens om 2 Hz. Muskelspänningen var relativt 

stabil under hela stamningstillfället, om än något svagare initialt. Tungan blockerade 

luftflödet i munhålan och tryck byggdes upp bakom tungan. Vid tre tillfällen sjönk 

muskelspänningen i tungan som gjorde att luften kunde passera och man hörde /t/. Det 

syntes tydligt vid den andra repetitionen som var mer kraftfull än övriga. Minskningen 

av muskelspänning var i linje med hur det ska se ut vid explosionsfasen. 

 
Figur 18. “teamet” OO = Orbicularis oris. DLI = Depressor labii inferior. Det syns tydlig förhöjd 

spänning under hela tillfället, med viloläget synligt till höger i EMG-signalen. I ellipserna syns olika 

tydlig minskning av spänning i samband med att ett /t/ producerades. 
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Som tidigare diskuterats kan det vara svårt att tilldela stamningstillfällen ett av de tre 

primära stamningssymptomen (repetition, förlängning eller blockering), och så gäller 

även exemplet ovan. Enligt den akustiska aspekten skulle tillfället definieras som en 

repetition. Det kan dock argumenteras att muskelspänningen i tungan är för hög, vilket 

gör att den fixerats i position för /t/ och hindrar den från att förflytta sig till position för 

efterföljande vokal. Akustiskt blir resultatet att /t/ repeteras. 

 

4.2.5. Medrörelser 

4.2.5.1 Spridning av muskelspänning 

På samma sätt som tremor kan sprida sig mellan muskelgrupper (Van Riper, 1982) såg 

vi hos deltagare spridning av spänning i flera muskler samtidigt. Något som sågs 

genomgående hos två av deltagarna var spridning av muskelspänning i samband med 

stamningstillfällen. Samtidigt som mätningarna visade aktivering av läppar och tunga 

kunde ytterligare spänningar observeras i deltagarnas ansikten. Sådan aktivitet räknas 

klassiskt in under sekundära stamningssymptom som medrörelser. 

 

Mätningarna visade en samtidig aktivering av läppar och tunga hos deltagare 6 vid 

stammad stavelse /kr/ i “kråkan” (figur 19). Då videon analyserades sågs även samtidig 

blinkning, spänning i underkäken samt snabb inandning vid stamningstillfällena. Det 

var två tillfällen med spridning av muskelspänning separerade av ett inskottsljud. 

 
Figur 19. “kråkan” OO = Orbicularis oris. DLI = Depressor labii inferior. Ellipserna markerar tillfällen 

med ökad spänning i samtliga mätningar, tillsammans med spänningar i underkäken, blinkningar och en 

snabb inandning. Båda tillfällena följdes av tydlig spänning av ansiktsmuskler i form av ryckningar och 

blinkningar. 
 

Deltagare 19 visade samma mönster i läppar och tunga som exemplet ovan. Det som 

skiljde sig mellan deltagarna var medrörelserna som observerades i ansiktet. 

Medrörelserna hos deltagare 19 bestod av blinkningar samt spänningar i panna och 

ögonbryn. Spridningen av muskelspänning förekom framför allt under 

blockeringsliknande stamningstillfällen och syntes i de flesta fall tydligt på video och 

EMG-mätningar. Vid vissa tillfällen, främst vid repetitioner av fonem, var spänningen 

dock något mindre kraftfull. 
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Mönstret som uppvisades var att all muskelspänning uppkom synkront och med en 

snabb topp. Även om medrörelser kan uppkomma via inlärda beteendemönster (Riva-

Posse et al., 2008) bedömdes tillfällena inte bero på det eftersom alla rörelser skedde så 

plötsligt och synkroniserat. Således bedöms detta vara ett tecken på icke-viljemässiga 

medrörelser som skulle kunna bero på ett överaktivt system som spred sig genom andra 

närliggande system. Inandningen som deltagare 6 uppvisade kunde dock inte uppmätas 

och kan således inte bedömas om den skedde helt simultant.  

 

Det registrerade mönstret hos deltagarna skulle möjligtvis kunna beskrivas med en 

liknande teori som Brittain och Browns hypotes kring tremor från 2013. Spridningen av 

spänning skulle då kunna ses som en form av misslyckat samarbete mellan 

nervkopplingarna i det orofaciala området. Nervkopplingarna är således inte skadade 

eller patologiska i sig, utan agerar temporärt på ett dysfunktionellt sätt. Symptomet blir 

en form av förstärkt fysiologisk tremor i inblandade muskelgrupper. 

 
4.2.5.2 Hög muskelspänning i tungan mellan yttranden 

En deltagare (5) uppvisade begränsad mängd hörbar stamning. Däremot upplevde 

deltagaren själv vid ett flertal tillfällen att stamning förekom trots att det inte hördes. 

Mätningarna visade spänning i tungan mellan yttranden, vilket kan förklaras av att det 

deltagaren upplevde som stamning faktiskt var det. Muskelspänningen kan bero på att 

delar av talapparaten och i detta fall tungan var aktiverade. Om det är en förberedelse 

för att producera tal eller ett hinder för deltagaren går med säkerhet inte att säga. Detta 

tyder på att det uppkom stamning även om de producerade yttrandena inte innehöll 

hörbar stamning. Dock var det på en del ställen svårt att avgöra om aktiviteten i tungan 

som syntes i mätningarna berodde på att deltagaren svalde eller att det var 

muskelspänning till följd av stamning. Bedömningen försvårades av kamerans vinkel 

samt att deltagaren varierade sin huvudpositionering, vilket gjorde att halsen inte var 

tydligt observerbar. 

 

 

 

5. Diskussion 

Studien bestod av att utveckla en lämplig metod för att studera tungans muskelspänning 

vid stamning. EMG-mätningar gjordes med elektroder som fästes på läppar och tunga. 

En del hinder uppstod under metoden, främst gällande applicering av elektroden på 

tungan. Trots detta resulterade metoden i analyserbara mätningar.   

 

Resultatet av mätningarna visade att tungans spänning har stor påverkan i hur och varför 

tillfällen av stamning uppstår. Utifrån mätningarna kunde vi beskriva 

stamningstillfällena och utforma kategorier som skiljer sig från de klassiska 

stamningssymptomen. Vi såg flera exempel där tungan fixerades i en position som 

blockerade luftflödet och antingen skapade total tystnad eller tvingade ut luften genom 

näsan. Vid tillfällen där tungan fixerades observerades både hög och låg 

muskelspänning. Den låga muskelspänningen resulterade även i en otillräcklig 

artikulation. Tremoraktivitet i tungan observerades hos tre deltagare. Enbart en 

genererade dock direkta bevis vid närmare analys av muskelspänning. Förutom tremor 

observerades även andra typer av repetitioner som registrerades på lägre frekvenser, 

mellan 2 - 4 Hz. Ytterligare en kategori var medrörelser, som snarare bedömdes vara en 
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spridning av muskelspänning, där vi kunde se exempel på simultan aktivitet i flera delar 

av det orofaciala området.  

 

Försöksdeltagarna ombads att försöka undvika strategier för att underlätta sin stamning. 

För en otränad person kan det vara svårt att avgöra huruvida deltagarna använde sig av 

strategier, men då en av försöksledarna själv stammar, och har erfarenhet att använda 

flytskapande tekniker, fanns det en igenkänningsfaktor som gjorde att det i vissa fall 

uppmärksammades att tekniker användes. 

 

 

5.1. Metod och metodutveckling 

5.1.1. Placering av elektroder 

Läppar. Engångselektroderna som användes var lätta att applicera och hade stor 

kontaktyta. De lossnade delvis under flera testningar, men kunde då tryckas fast igen. 

Vid enstaka fall lossnade de helt, och då applicerades nya elektroder. Möjlig anledning 

till detta är deltagarnas olika anatomi, närmare bestämt formen på underkäken. 

Elektroderna slängdes efter användning. Även om en metod utarbetats då 

försöksledarna testade på sig själva var det vid förberedelse för appliceringen svårt att 

veta hur noggrann rengöring och skrubbning skulle vara. Då impedansen var för hög 

togs elektroderna bort och nya applicerades, vilket gjorde att mätningarna i alla fall 

förutom två hade en impedans under 10 kΩ.  

 

Inför studien användes bilder av musklernas position och hur muskelfibrerna löper för 

att hitta optimal placering av elektroderna. Vid analysarbetet uppkom funderingar 

angående att elektroden för DLI inte enbart fångade upp signaler från önskad muskel. 

Trots att två av försöksledarna stämde av placeringen kunde den variera mellan 

deltagarna. På grund av detta kan slutsatser som dragits utifrån DLIs mätningar inte ses 

som tillförlitliga. Vi kom fram till att vi borde ha jämfört med bilden för placering för 

att säkerställa korrekt position innan applicering. För kontroll av OO fick deltagarna 

puta med läpparna, men ingen strukturerad kontroll av korrekthet hos DLI användes.   

 

Tunga. Den ursprungliga tanken var att fästa elektroden på undersidan av tungan. 

Försöksledarna diskuterade en nackdel med denna plats, vilket var att kopplingen skulle 

böjas runt tungan och underkäkens tänder. Misstankar uppstod kring risken för att den 

skulle vridas eller dras loss när tungan rörde sig inuti munhålan. Därför testades flera 

placeringar på tungans ovansida. Framåt vid apex utgjorde elektroden ett stort 

störningsmoment av flertalet dentala fonem och utsattes för mycket yttre krafter så att 

den lättare lossnade. Längre bak på tungan upplevdes den mindre störande men stället 

var betydligt mer svåråtkomligt under applicering. Dessutom skulle det bli svårt att få 

dit elektroden hos personer som hade lättutlöst kväljningsreflex. Elektroden utstod en 

del stötar av att dorsum pressades upp mot velum men inte i samma utsträckning som på 

apex. Den slutgiltiga placeringen på lamina var något av ett mellanting sett till dessa 

för- och nackdelar.  

 

En teori till att metoden var säkrare på försöksledarna själva var att vi blev vana vid 

appliceringens olika steg och lyckades lära oss hur elektroden skulle hållas fast och 

släppas vid härdningen av limmet. Även försöksdeltagarna skulle utföra den delen av 

appliceringen själva och fick således instruktioner och en visuell demonstration. På 
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grund av språkliga godtyckligheter såsom hur en tolkar “tryck stadigt” och “vicka lätt 

på fingret” såg varje applicering således lite olika ut. 

 

PeriAcryl. Eftersom elektroden som skulle fästas hade en liten kontaktyta och PeriAcryl 

inte är ledande var det dock svårt att uppnå en impedans som upplevdes fullgod. Om 

elektroden lossnade bildades oftast en hinna med lim på tungan. Denna hinna 

förutspåddes vara en möjlig hjälp att lättare applicera elektroden på nytt, men utgjorde 

även ett extra lager som förhindrade ledningsförmågan. Vi testade både att fästa 

elektroden på nytt ställe och på den bildade hinnan för att se eventuella skillnader. 

Impedansen blev oftast något sämre vid återapplicering på samma ställe, och det 

verkade dessutom inte utgöra någon garanti för att elektroden skulle fästa bättre. Vi 

frångick tillslut denna teori och valde att applicera elektroden på rena ytor när den 

lossnat. 

 

Vissa deltagare hade en starkare salivproduktion vilket vi märkte spelade roll för hur 

elektroden fastnade. I dessa fall krävdes mer lim på elektroden för att den skulle fastna. 

Vi tror detta beror på att saliven blandades med en del av limmet, vilket gjorde det 

mindre koncentrerat, innan det hunnit härda. En av deltagarna hade som motsats en 

tillsynes lägre salivproduktion. Detta verkade ha effekten att limmet inte härdade fullt 

och därför inte fäste mot tungan. Deltagaren fick skölja munnen med vatten för att öka 

fuktigheten. Elektroden fastnade då och satt kvar under hela inspelningen av 

testmaterialet. En deltagare hade viss ytbeläggning på tungan som verkade hindra att 

elektroden fäste. Detta gick dock att lösa genom att rengöra ett mindre belagt område 

med tops. 

 

5.1.2. Metodens stabilitet 

Redan innan metoden testades på personer utan stamning bedömdes den av oss vara 

osäker, främst med tanke på tungelektroden. Det gick aldrig att förutse om elektroden 

skulle fastna och den lossnade till synes slumpmässigt. För att fortfarande kunna behålla 

deltagarnas rörelsefrihet i tungan och målenliga artikulation under testerna beslutades 

dock att stå fast vid valet av metod och riskera att behöva fästa om elektroden (och 

därför riskera sämre impedans). Impedansen önskades inför varje testning ligga under 

10 kΩ på samtliga elektroder. För tungelektroden var detta svåruppnått. I de fall där 

impedansen för elektroden på tungan inte var önskvärt låg ombads deltagaren att skölja 

munnen med saltvatten. Detta hjälpte att föra impedansen närmare 10 kΩ men i 

slutändan fick en något högre impedans accepteras. På en deltagare utfördes testningen 

med en tydligt undermålig impedans på nära 75 kΩ. Anledningen till detta var att 

antalet deltagare var så pass lågt att vi hellre utförde en inspelning där resultaten kunde 

bli svåranalyserade än att helt förlora en deltagare. Möjligheten att applicera om 

elektroden fanns men med tanke på osäkerheten kring om detta skulle lyckas beslutades 

testningen få fortlöpa. 

 

Metoden anses även efter betydande träning vara labil. Det krävdes flera appliceringar 

innan tungelektroden fastnade. Något som syntes var dock att det mot slutet av 

datainsamlingen krävdes något färre appliceringar. Med en större grupp som metoden 

kan tränas på finns alltså möjligheten att metoden utvecklar en något högre kvalitet. 
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5.1.3. Analys 

Vi fick en stor mängd material att analysera och till en början fanns vissa svårigheter 

med strukturen och vad vi skulle undersöka närmare. På några deltagare hade vi flera 

filer då vi avbröt inspelningen om elektroden på tungan lossnade. Något vi insåg i 

efterhand var att mycket tid gick åt till att bearbeta och analysera dessa deltagares olika 

filer, vilket hade kunnat undvikas om vi låtit inspelningen fortsätta vid testsituationen 

även om elektroden lossnade. Tiden som lades på varje deltagare varierade, då mängden 

markerade stamningstillfällen skiljde sig åt. Exempelvis hos deltagare 7 markerades 12 

tillfällen medan deltagare 11 uppvisade 138 tillfällen som vi analyserade. En bra 

överblick av materialet gjorde trots detta att kategorisering kunde ske och exempel 

hittas hos flera deltagare. En aspekt som påverkar vilka stamningstillfällen som togs 

med i resultatet är att det grundas på vår bedömning om vad som anses vara intressant 

eller avvikande. Analysen är baserad på det vi observerat, och är till viss del subjektiv. 

Det finns därför risk för att tillfällen som hade kunnat vara av intresse har missats, men 

det är föga troligt då vi under hela analysarbetet var tre personer som arbetade igenom, 

markerade och diskuterade kring materialet. 

 

Metoden grundar sig i att mäta musklers spänning vilket har både för- och nackdelar. Vi 

kunde under analysen till exempel inte med säkerhet säga att tungan var placerad i en 

viss position utan enbart att den vid observerat tillfälle var spänd. Trots att vi inte ser 

tungans rörelser kommer vi med denna metod och analys närmare hjärnans funktion i 

den bemärkelse att vi kan analysera de nervsignaler som skickats till tungans muskler. 

 

 

5.2. Testning och kategorisering 

I studien har en kvalitativ analys gjorts av stamningstillfällen vilket resulterade i en 

kategorisering som skiljer sig från de klassiska stamningssymptomen. Kategorierna 

utgår från tungans spänning och visar på att tungan har en betydande roll vid stamning. 

Då studiens huvudsyfte var att undersöka tungans roll vid stamning, har det därför inte 

dragits några konkreta slutsatser om vad som sker i larynx eller på en mer detaljerad 

nivå i läpparna.  

 

5.2.1. Muskelspänning och tremor 

Resultaten i vår studie visade både hög och låg muskelspänning i tungan hos deltagarna. 

Hos flertalet av deltagarna uppkom en för hög spänning vilket resulterade i att tungan 

antingen låste sig i position eller att tungans spänning gjorde att luftflödet blockerades 

och ljudet inte producerades som förväntat. Dessa resultat stödjer hypotesen från Alm et 

al. (2018) gällande tungans fixering till följd av ofrivillig kontraktion av musklerna. I en 

del fall i vår studie visade det sig dock istället vara tvärtom, att tungans spänning inte 

var tillräcklig och följden av detta var att stamning uppstod.  

 

Musklernas spänning fungerar tack vare elasticiteten hos deras vävnad som tillåter 

muskeln att sträckas och sedan vilja återgå till viloläge, samt perifera reflexer 

(sträckreflexer) (Clark, 2012). I en artikel av Neilson et al. (1979) beskriver författarna 

att det har noterats en avsaknad av dessa sträckreflexer i läppar och tunga. En möjlig 

förklaring som ges är att muskler i läpparna saknar muskelspolar (eng. muscle spindles) 

som tros utlösa sträckreflexerna. Detta kan ge en förklaring till de resultat som 

presenteras i denna studie.  
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Det vi såg hos deltagarna gällande muskelspänning och tremor överensstämmer med 

tidigare studier (Smith et al., 1993; Alm et al., 2018) som bland annat observerat tremor 

i läppar vid blockeringar och repetitioner. Denna studies mätningar kompletterar de 

båda tidigare studiernas med resultat från tungan. Mätningarna vi sett vid tillfällen av 

misstänkt tremor registrerade hög spänning tillsammans med pulser som föll inom 

spannet av tremor, 5 - 10 Hz. Vi såg även under mätningarna tidig muskelspänning som 

ökade och övergick till tremor, vilket är i linje med hur tremor karaktäriseras (Van 

Riper, 1982). Även tremor i läpparna observerades på video, men detta fokuserades inte 

på vid analysen. Den tremor som vi observerat är dock mer svårförklarad eftersom 

tungan besitter de muskelspolar som Neilson et al. (1979) teoretiserade kring gällande 

muskelspänning. Samtidigt uppvisade tungan i studien av Neilson et al. en avsaknad av 

sträckreflexer, något som försvagar teorin kring muskelspolarnas roll. I studien 

diskuterades därför att spolarnas syfte kan vara receptorer för annan proprioceptiv 

information till det centrala nervsystemet. Spolarna reglerar eventuellt musklerna utifrån 

andra sinnesintryck, såsom auditiv information om vad talaren själv säger. Denna teori 

kan därför möjligtvis vara en fortsatt förklaring till bland annat tremorn i tungan och 

läppar. Teorin ger en möjlig orsak, eller åtminstone bidragande faktor, till varför 

muskler i orofaciala området kan tänkas vara mer mottagliga för variationer i 

muskelspänningar och varför en dysreglering som stamning med tremor kan 

uppkomma. 

 

5.2.2. Kategorisering av stamningstillfällen 

Innan analysen påbörjades markerades antalet stamningstillfällen hos samtliga deltagare 

ut. Dessa markeringar valdes då att döpas utifrån vilket stamningssymptom de sannolikt 

tillhörde. I de fall då vi var osäkra tilldelades tillfället flera symptom. Detta utvecklades 

sedan till att bilda nya kategorier som förutom akustiska aspekter, även tog hänsyn till 

observerad muskelspänning i tunga och läppar. Motivet bakom detta var främst att vi 

såg en svårighet att tilldela flera av de observerade stamningstillfällena ett specifikt 

stamningssymptom. Till exempel syntes flera tillfällen då deltagaren upprepade fonem 

eller stavelser vilket skulle klassas som en repetition. I analysen av tillfället kunde det 

dock ses en spänningsgrad som pekade mot en blockering. Eftersom fokus för denna 

studie var tungan handlade således våra kategorier främst om det vi kunde observera 

utifrån tungans mätningar.  

 

Problem som uppstod under kategoriseringen var att vissa exempel som vi tilldelat en 

kategori även ansågs passa in under en annan. Några stamningstillfällen bedömdes 

dessutom för svårtolkade utifrån tungans mätningar för att kunna kategoriseras. Precis 

som de klassiska stamningssymptomen kan även en del av de nya kategorierna flyta 

samman. En förklaring kan vara svårigheten i att studera flera aspekter av stamning på 

alla dess nivåer; vad som syns, vad som hörs samt hur musklerna spänns. Vid 

utformning av kategorierna uppkom svårigheter att hitta tillräckligt många exempel då 

antalet deltagare var lågt. Vissa kategorier som utformades togs inte med i rapporten då 

inte tillräckligt med material hittades för att styrka kategorins relevans. 

 

 

5.3. Vidare forskning 

Vidare forskning gällande tungans muskelspänning vid stamning är önskvärd för att 

bekräfta resultaten från föreliggande studie. Ett högre deltagarantal med samstämmiga 

resultat ökar möjligheten att generalisera resultaten till hela patientgruppen. I den här 
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studien ingick inte analys av normalt talflyt hos personer utan stamning, då de 

personerna endast ingick som del i metodutvecklingen. Vidare forskning kan därför 

inkludera jämförelse gällande skillnad i muskelspänning vid stamning och normalt 

talflyt. Det skulle även vara av intresse med EMG-mätningar och samtidig fiberskopisk 

undersökning av larynx för att med större säkerhet kunna beskriva var avbrott är 

lokaliserade. Vidare forskning kring medrörelser och samtidig spridning av 

muskelspänning ses av oss som spännande och relevant. Exempelvis skulle etiologin 

bakom spänningen undersökas vidare; är den en del av stamningen eller ett inlärt 

beteende?  

 

Metoden fungerade för ändamålet, men skulle tjäna på att utvecklas. Det förekom 

osäkerhet kring om elektroden skulle fastna samt hur länge den skulle sitta kvar. Det var 

svårt att få låg impedans till följd av att limmet täckte större delen av elektroden och gav 

en begränsad ledningsyta. Därför kan fortsatt forskning vidareutveckla metoden genom 

att prova en annan form av elektrod. 

 

Fortsatt forskning kan bidra till djupare kunskap om de enskilda artikulatorernas roll vid 

stamning. Det skulle utförligare visa på de skillnader som finns mellan individer, vilket 

i sin tur möjliggör bättre individanpassad behandling.  

 

 

5.4. Slutsatser 

En stor del av studiens tid och resurser tillägnades metodutformning. Metoden 

uppvisade brister under testperioden, framför allt att tungans elektrod sällan var stabil 

eller satt tillräckligt länge. Även om elektroden fastnade fick högre impedansvärden än 

önskat accepteras. Trots detta resulterade metoden i analyserbara mätningar.  

 

Forskning visar på svårigheter att indela alla stamningstillfällen i ett specifikt 

stamningssymptom. Våra resultat är ett inledande försök att beskriva stamningstillfällen 

utifrån andra tänkbara kategorier, vilka tar hänsyn till aspekter som är mätbara. Till 

exempel kunde vi utifrån tungans spänning beskriva tillfällen då tungan fixerades i 

position, vilket blockerade luftflödet.  

 

Även om kategorierna presenterade i den här rapporten inte kan ses ge en heltäckande 

beskrivning är de ändå ett steg på vägen till ökad kunskap. Det är viktigt att komma 

ihåg att personer som stammar är en heterogen grupp och variation förekommer mellan 

individer.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 

 
Enheten för logopedi 

Institutionen för neurovetenskap 

2018-09-22 

 

Vad händer när man stammar? 
Vill du delta i forskningsstudie om muskelaktivitet och 
talrörelser? 
Vid logopedprogrammet i Uppsala bedriver vi forskning för att förstå stamning, 

för att bättre kunna hjälpa de som upplever stamningsproblem. I tidigare studie 

har vi studerat muskelaktivitet i läpparna vid stamning. Resultaten börjar ge en 

tydligare bild av vad som faktiskt sker när man stammar på olika sätt. T.ex. att 

det verkar som att stamning kan uppstå både för att det är för mycket 

muskelspänning, på fel ställe, men också för att den muskelaktivering som 

behövs för tal inte riktigt kommer igång. 

 
Dock är det fortfarande mycket som är oklart när det gäller vilken roll som 

tungan och stämband/svalget spelar. Dessa delar är ju dolda, och det blir därför 

ofta gissningar när man försöker förstå vad som sker. För att skaffa mer 

kunskap planerar vi två delstudier, en med fokus på tungan och en med fokus 

på stämband/svalg. Forskningshuvudman för projektet är Uppsala universitet, 

och ansvarig för studien är Per Alm, se kontaktuppgifter nedan. 

 

Personer med stamning sökes 

 

För studien söker vi dig över 18 år med tydligt hörbar stamning. 

Om du är intresserad av att delta kan du anmäla intresse till någon av studierna eller till 

båda. Som tack för deltagandet får personer som stammar ett presentkort á 300 kr (Ica) 

per delstudie, samt reskostnader (för resor utanför Uppsala, men inom regionen). (För 

kontrollpersoner utan stamning ges presentkort á 200 kr.) Vi försöker hitta tid som 

fungerar för dig. 

 

Vi beräknar att varje delstudie kan ta totalt ca 45 minuter. 

Delstudie om tungan 

Denna delstudie utförs på BMC (Biomedicinskt centrum) i Uppsala. I korthet innebär 

den att en liten mätelektrod fästs mitt på tungan, med ett särskilt lim avsedd att 

användas i munnen och som används av bl.a. tandläkare. (Limmet är inte starkare än att 
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man enkelt kan ta bort elektroden själv.) En mätelektrod fästs också på huden vid 

munnen och bakom öronen (med tejp). Elektroderna visar hur musklerna aktiveras. 

Deltagarna får sedan göra vissa taluppgifter, som spelas in med video. 

 

Delstudie om stämband/svalg 

Denna delstudie utförs på logopedmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Undersökningen innebär att en tunn (ca 3 mm) ljusledande slang (fiberskop) förs in via 

ena näsborren, och filmar sedan ner mot struphuvudregionen. 

Fiberskopi är en rutinundersökning vid mottagningen. Man kommer också få ett 

halsband med två mätelektroder vid struphuvudet, som genom huden registrerar 

stämbandens rörelser (s.k. elektroglottografi). Deltagaren får göra ett antal 

taluppgifter som spelas in. 

 

På nästa sida finns ytterligare information om studien, med frågor och svar. 

I arbetet med studien kommer studenter på avancerad nivå vid 

logopedutbildningen att medverka: Ronja Olsson, Sofie Grinde, Jessica 

Karlsson, Therése Brösemyr och Gustav Nordgren. 

 

Personuppgifter 

Dina svar och resultat kommer att hanteras så att inte obehöriga kan ta del 

av dem. Frågeformulär och inspelningar kommer att hanteras i kodad form, 

med kodnummer. Personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet, och dina 

uppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR. Kontaktperson för 

personuppgifter är Per Alm, se nedan. Resultaten från studien kommer så 

småningom att publiceras i forskningstidskrifter, men det kommer inte att 

vara möjligt att identifiera enskilda personer i sådana publikationer. 

 

Fler frågor?  

Har du frågor om forskningsprojektet är du välkommen att kontakta någon 

av försöksledarna, se nedan. 

 

 

 

 

Intresseanmälan 

Intresseanmälan görs enklast via webbformulär på denna länk, så snart 

som möjligt: http://doit.medfarm.uu.se/kurt12409 (om du har problem 

med länken, kontakta Per, se uppgifter nedan). 

Vi söker också personer som inte stammar, till s.k. kontrollgrupp. 

Tillfråga gärna bekanta som kan tänkas vara intresserade. De kan också 

anmäla intresse med länken ovan, eller kontakta Per Alm för ytterligare 

information. 

http://doit.medfarm.uu.se/kurt12409
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Med vänlig hälsning 

 

Per Alm 

Forskare, Med. Dr. 

Enheten för logopedi 

Inst. För neurovetenskap 

Box 593 

751 24 Uppsala 

 

Per.alm@neuro.uu.se 

018-471 47 43 

 

 

 
 

  

Denna studie stöds av Stockholms Stamningsförening, en förening för dig som 

stammar eller av annat skäl är intresserad eller berörd av stamning. 

Föreningen finansierar ersättningen till deltagarna i studien (presentkort). 

Mer information om föreningen hittar du på www.stammardu.se 

mailto:Per.alm@neuro.uu.se
http://www.stammardu.se/
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Frågor och svar, studien Vad händer vid stamning? 
 

Hur hårt sitter elektroden på tungan? 

Mätelektroden på tungan sitter inte särskilt hårt, utan du kan ta bort den när du vill t.ex. 

genom att skrapa tungan mot tänderna. 

 

Medför undersökningarna obehag eller risker? 

Ett visst obehag kan förstås upplevas av procedurerna, med applicering av elektrod på 

tungan, och med fiberskopi genom näsan. Men om du känner obehag och vill avbryta 

kan du göra det när du vill (påverkar inte ersättningen med presentkortet). Efter man 

haft elektroden på tungan är det vanligt att man känner en lite sträv punkt på tungans 

ovansida. Den försvinner av sig självt, normalt till dagen efter. Det finns rapporter om 

att limmet i sällsynta fall gett en allergisk reaktion, och användandet ska i så fall 

avbrytas. I studien används mycket lite lim, en liten droppe. Fiberskopin är en 

rutinundersökning vid mottagningen. Sammantaget bedömer vi att undersökningarna 

inte medför några särskilda risker. 

 

Vad händer med det datamaterial som samlas in? Hur kommer resultaten att 

presenteras? 

Dina svar och dina inspelningar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del 

av dem. Materialet samlas in för forskningsändamål, och resultaten planeras att 

publiceras i forskningstidskrifter och ev. andra vetenskapliga sammanhang. De kommer 

då att publiceras i sådan form att enskilda personer inte går att identifiera. T.ex. kommer 

inte bilder/video på ansiktet ingå, och om ljudinspelningar skulle ingå kommer det att 

vara begränsat till avsnitt med opersonligt innehåll, och rösten kommer att vara digitalt 

förvrängd för att undvika att inspelningen kan kopplas till viss person. När materialet 

analyseras och bearbetas kommer det endast identifieras med kodnummer, där namn 

och kontaktuppgifter finns på en lösenordsskyddad kodlista som förvaras separat. 

 

Får jag ta del av resultaten? 

Vid besöket kommer du att tillfrågas om du önskar ta del av rapporter om studierna. Du 

har alltid rätt att ta del av dina individuella data. Av resursskäl kan vi inte säkert utlova 

feedback om individuella resultat från analysen, men vår målsättning är att kunna ge det 

också. Om du längre fram har frågor om resultaten eller om dina data i studien kan du 

kontakta Per Alm, se kontaktuppgifter ovan. 

 

Är intresseanmälan bindande, och kan jag ångra mig? 

Intresseanmälan är inte alls bindande, och du kan när som helst ändra dig, även sedan 

studien påbörjats. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att 

avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver 

du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller 

behandling. 

 

Kan mina resultat tas bort från studien, efter jag deltagit? 

Ja, så långt det är praktiskt möjligt kommer vi att radera data och inspelningar om 

någon så önskar (undantag är t.ex. data som är publicerade i tidskrift). Normalt kommer 

de att förvaras i arkivskåp på Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, i 

minst 10 år. Informationen kommer att finnas i form av lösenordsskyddade datafiler. 

 

Bilaga 2. Intresseanmälan 
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Anmälan för forskningsstudie: "Vad händer vid stamning?” 
 

 
Status Öppen 

Beställd 2018-08-29 

Tillgänglig 2018-08-29 – 2018-12-31 

Formuläradress http://doit.medfarm.uu.se/kurt12409 

Beställare Per Alm, verksam vid Logopedi 

Antal svar 21 

Sammanställning Sammanställning av Anmälan för forskningsstudie: "Vad händer vid stam...  

Filtrera sammanställn. Filtrera sammanställning av Anmälan för forskningsstudie: "Vad händer vid stam... 

Enskilda anmälningar Enskilda anmälningar för Anmälan för forskningsstudie: "Vad händer vid stam...  

Exportera data Exportera data från Anmälan för forskningsstudie: "Vad händer vid stam...  

Exportera data Exportera data för statistisk bearbetning från Anmälan för forskningsstudie:...  

Låst Nej 

Frågor Visa alla frågor i Kurt-format 
 

Förhandsgranskning 
 

 
Denna intresseanmälan gäller forskningsstudien "Vad händer vid stamning? Studier av muskelaktivitet och talrörelser" vid 

Uppsala universitet. 

Vi söker både personer som stammar och personer som inte stammar, från 18 års ålder.  

 
Anmälan är en intresseanmälan, och är inte bindande. Om det blir aktuellt med besök kommer vi att kontakta dig för att 

bestämma en tid som passar dig. 

Vid frågor, kontakta Per Alm, per.alm@neuro.uu.se, Logopedprogrammet, Uppsala universitet. 

  
1. E-postadress * 

  

  
2. Namn * 

Förnamn Efternamn 

    

  

  
3. Gatuadress 

  

  
4. Postnummer 
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5. Postadress 

  

 
6. Telefonnummer 

  

 
7. Ev. extra telefonnummer 

  

 
8. Särskilda tider det passar att ringa? 

  

 
9. Jag 

 
stammar 

stammar inte 

  

 
10. Ålder 

  

11. Kontakta mig gärna för bokning av tid, och möjlighet att ställa ev. frågor. Jag är preliminärt intresserad av att delta i  

båda delstudierna 

studien av muskelaktivitet i tungan 

studien av stämband/svalg 

  

 
12. Om du stammar, upplever du att stamningen är kopplad till 

troligen 

Inte alls inte 

a. hals/struphuvud? 

b. tungan 

c. läpparna 

 

 

 
 

kanske 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

tydligt 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

mycket 

tydligt 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

vet ej 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 
13. Om du stammar, försök bedöma hur ofta du stammar 

 
    

Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta 

  

 

 
 

Nästan varje 

mening 

  

 

 
 

vet ej 
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14. Om du stammar, försök bedöma hur mycket stamning av olika typ som du har: 

 
 

Nästan 

aldrig Sällan Ibland Ofta 

a. Korta upprepningar som t.ex. 

"k-k-kr-krona" eller "t-t-t-tr- 

tretti". 

b. Upprepning av stavelser, t.ex. 

"sko-skolan" eller "krå-kråkan". 

c. Blockeringar på vokaler, t.ex. 

".......Använda" 

 

 

Nästan 

varje 

mening 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

vet ej 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
15. Har du lässvårigheter eller någon neurologisk sjukdom som skulle kunna påverka deltagandet?  

  

 
16. Vilka tider eller veckodagar kan passa dig bäst? 

  

 
17. Hur passar det dig bäst att bli kontaktad (epost, mobil, etc.)? 

  

 
18. Något du vill tillägga? 

  

 
19. Jag godkänner att den information jag här fyllt i används för kontakt och tidbokning inom forskning om stamning, och att 

personuppgifterna hanteras enligt GDPR. 

Jag godkänner 
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Bilaga 3. Anslag

 
 

 

 

Bilaga 4. Testmaterial 
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Ord  
 

Logoped 

 

Drycken 

 

Trädet 

 

Krascha 

 

Linslus 

 

Rolig  

 

Glass 

 

 

 

Meningar 
 

Läckan förstörde badrummet.  

 

Luckan slog igen på hans fingrar.  

 

Lampan lyser i fönstret.  

 

Kreta är en grekisk ö.  

 

Kråkan sitter i granens topp.  

 

Krigisk grupp av soldater.  

 

Drömmen var sann.  

 

Dromedarer har bara en puckel.  

 

Drick upp vattnet.  

 

Rosen var röd.  

 

Räven raskar över isen.  

 

Rök bolmade ur skorstenen. 

 

Grisen Greta rullade i gyttja.  

 

Glitter och glamour var festens tema.  
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Granskningsnämnden undersökte fallet.  

 

Trasdockorna är trasiga och knasiga.  

 

Träsktrollet hette Shrek.  

 

Truls och Trolle var på upptäcktsfärd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Text 
 

 

Kråkans första dag i skolan 

 

Kråkan Pelle skulle börja skolan. Kravet för att Kråkan skulle få gå i skolan på Kreta 

var att han tränade tre gånger i veckan. Första skoldagen packade han sin trasiga väska 

full med skräp. I den trasiga väskan la han: en krona- för att kunna köpa skolans gröt, en 

kruka som han kunde fylla med något och en trasa, som han kunde skura skolans golv 

med. Vägen till skolan var krokig. Kråkan hoppade på sin stora skoter och styrde till 

skolan. Krusbär växte längs med vägen. Kråkan trånade efter bären! Åå vad han blev 

sugen på något gott! Tur att han hade en krona för att köpa gröt, tänkte han. 

 

Väl framme på skolgården träffade han grisen. Grisens tryne var mycket smutsigt 

eftersom grisen hade landat med trynet först när han halkade i en grop med lera. Kråkan 

kramade grisen och gav grisen kronan som han hade i sin trasiga väska. På vägen in 

märkte de att skolans tröskel var stulen! Kråkan kunde flyga över gropen där tröskeln 

varit, men grisen kunde ju inte flyga! Kråkan och grisen bestämde sig därför för att 

plocka krusbär istället. De lockade ut läraren och klassen och fyllde Kråkans kruka med 

krusbär. Skönt att slippa skura skolans golv, tyckte Kråkan! 
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Bilder 
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Bilaga 5. WASSP 
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Bilaga 6. Samtyckesformulär 
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