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SAMMANFATTNING
I denna studie undersöktes effekten av förstärkt hörselåterkoppling (enhanced auditory 
feedback, EAF) på observerbar stamning och upplevd känsla av talflyt hos vuxna 
personer som stammar. Så vitt vi vet finns inga tidigare studier av effekten av förstärkt 
hörselåterkoppling vid stamning. Mycket forskning finns dock på andra typer av 
hörselåterkoppling, som exempelvis frekvensförändrad hörselåterkoppling (frequency 
altered feedback, FAF), där man sett positiv effekt på talflytet hos personer som 
stammar. Deltagargruppen bestod av 14 personer i åldrarna 20-43 år, som stammade. 
Deltagarna fick läsa högt under olika förhållanden av hörselåterkoppling, de olika 
förhållandena som testades var förstärkt hörselåterkoppling och FAF mot normal 
hörselåterkoppling. Testtillfällena spelades in och procent stammade stavelser (%SS) 
räknades för en objektiv bedömning av talflytet. Deltagarna fick också skatta hur de 
upplevde talflytet under de olika förhållandena. Såväl observerbar stamning som 
skattning av upplevt talflyt visade en positiv tendens vid både förstärkt 
hörselåterkoppling och FAF. Förändringen var statistiskt signifikant för observerbar 
stamning vid FAF (p = 0,002), och för skattningen av upplevt talflyt vid både förstärkt 
hörselåterkoppling (p = 0,0053) och FAF (p = 0,021). Att förändringen i observerbar 
stamning vid förstärkt hörselåterkoppling inte var statistiskt signifikant (p = 0,117) kan 
bero på relativt låg power hos studien, särskilt som två deltagare inte uppvisade någon 
stamning alls i testsituationen. De positiva resultaten gällande skattningen samt de 
positiva tendenserna i observerbar stamning (%SS) i denna studie motiverar fortsatt 
forskning om förstärkt hörselåterkoppling vid stamning.

Nyckelord: stamning, förstärkt hörselåterkoppling, frekvensförändrad 
hörselåterkoppling.

ABSTRACT
This study examined the effects of enhanced auditory feedback (EAF) on observable 
stuttering and perceived sense of speech fluency in adults who stutter. To our 
knowledge there are no previous studies on the effects of EAF on stuttering. There are 
numerous studies on other types of altered auditory feedback, such as frequency altered  
feedback (FAF), in which a positive effect on speech fluency in people who stutter has 
been shown. The group of participants consisted of 14 people aged from 20-43 years, 
who stuttered. Participants were asked to read aloud during different conditions of 
auditory feedback, the different conditions tested were EAF and FAF compared to 
normal auditory feedback. The testing was recorded and the percentage of syllables 
stuttered (% SS) was calculated for an objective assessment of speech fluency. 
Participants were also asked to estimate how they perceived their speech fluency during 
the various conditions. Both observable stuttering and the ratings of experienced speech 
fluency showed a positive trend in both EAF and FAF. The change was statistically 
significant for observable stuttering in FAF (p = 0.002), and for the estimation of 
experienced speech fluency in both EAF (p = 0.0053) and FAF (p = 0.021). The lack of 
statistical significance for the change in observable stuttering during EAF (p = 0.117) 
may be due to relatively low power of the study, particularly as two participants showed 
no stuttering at all during the test conditions. The positive results regarding the 
estimation and the positive trends of observable stuttering (% SS) in this study 
motivates for further research on the effects of enhanced auditory feedback on stuttering

Keywords: stuttering, enhanced auditory feedback, frequency altered feedback.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Förändrad hörselåterkoppling

Som hjälpmedel för minskad stamning används ibland olika typer av förändrad 
hörselåterkoppling, ”Altered Auditory Feedback” (AAF). Det innebär en förändring i 
hur man som talare uppfattar sitt tal, vilket sker genom användning av mikrofon och 
hörlurar som påverkar hörselåterkopplingen. De tre mest etablerade metoderna av 
förändrad hörselåterkoppling är fördröjd hörselåterkoppling, ”Delayed Auditory 
Feedback” (DAF), frekvensförändrad hörselåterkoppling, ”Frequency Altered 
Feedback” (FAF) samt maskerad hörselåterkoppling, ”Masked Auditory Feedback” 
(MAF). En metod som så vitt vi vet inte tidigare undersökts systematiskt vid stamning 
är förstärkt hörselåterkoppling, ”Enhanced Auditory Feedback” (EAF). Dessa olika 
förhållanden av hörselåterkoppling som vi nämnt här jämförs oftast i studier mot 
normal hörselåterkoppling, ”Normal Auditory Feedback” (NAF). Normal 
hörselåterkoppling innebär att personen hör sin röst utan yttre påverkan. 

1.1.2. Fördröjd hörselåterkoppling (DAF) 

DAF innebär att den stammande personen hör sin röst med en viss fördröjning. Denna 
fördröjning brukar vanligtvis ligga mellan 50 ms till 250 ms (Antipova et al., 2008). 
Flera studier har visat att denna fördröjning tenderar att minska antalet stammade 
stavelser under användning (Lincoln et al., 2006), men de flesta studier har inte funnit 
någon överföring av effekten till det normala talet när personen inte längre använder 
DAF-apparaten (Antipova et al., 2008). Det finns dock en studie av Van Borsel et al. 
(2003) där sådana tendenser registrerats. I denna studie fann man indikationer som 
pekade på en positiv effekt på talet vid den normala hörselåterkopplingen (NAF) efter 
att ha använt DAF till och från under en längre period (3 månader). 

Enligt Van Riper (1982) var Lee den förste som rapporterade om effekterna av 
fördröjd hörselåterkoppling, i början av 1950-talet. Lee uppmärksammade då av en 
slump, när han justerade sin ljudutrustning, att när han hörde sitt eget tal med viss 
fördröjning fick han svårare att tala. Det mest framträdande talproblemet var 
upprepningar och  talproblemen benämnde han sedan i sin artikel som ”konstgjord 
stamning” (Wingate, 2002). Detta fenomen väckte frågor kring hur effekten av fördröjd 
hörselåterkoppling ser ut hos stammande personer. Sen dess har det gjorts många 
studier kring detta och det är en hög andel av personer som stammar som får en positiv 
effekt på talflytet vid användning av DAF. Man kan dock idag inte förutsäga vem som 
kommer uppleva denna positiva effekt eller graden av ökat talflyt som eventuellt 
kommer att uppstå då det är många faktorer som kan spela in (Van Borsel et al., 2007).

Fördröjningen av hörselåterkopplingen kräver att personen talar långsammare för 
att man inte ska störas av det fördröjda ljudet. Att tala långsammare är något som ibland 
praktiseras som en träningsmetod för att minska stamning. Det har då föreslagits att det 
är denna förändring av taltempo som gör att stamningen minskar, inte den fördröjda 
hörselåterkopplingen i sig. Olika studier har fått resultat både för och emot denna teori 
(Antipova et al., 2008). 

Studier av effekten av DAF vid s.k. förvärvad stamning (efter hjärnskada hos 
vuxna) har gett motstridiga resultat. Van Borsel et al. (2010) och Balasubramanian et al. 
(2003) fann inte en statistiskt positiv effekt medan Marshall och Neuburger (1987) som 
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gjorde en studie på tre personer med förvärvad stamning fann att samtliga blev hjälpta 
av DAF i form av ökat talflyt. 

1.1.3. Frekvensförändrad hörselåterkoppling (FAF)  

FAF ger hörselåterkoppling där frekvensen antingen höjs eller sänks, så att rösten 
upplevs annorlunda för den stammande personen (Lincoln et al., 2006). Den luftburna 
delen av talsignalen ändras innan den kommer tillbaka till örat igen vilket betyder att 
individen upplever sin röst som betydligt mörkare eller ljusare, men för den som lyssnar 
på personen så låter talet som vanligt (Ingham & Moglia, 1997). I forskning av Stuart et 
al. (1996) fann de ingen skillnad på effekten på stamning vid skiftningar upp eller ner 
mellan ½ och ¼ oktav (Lincoln, Packman, Onslow & Jones, under tryckning). 

Howell et al. (1987) tillskrivs upptäckten av effekten av FAF vid stamning. Deras 
resultat tydde på att FAF var mer effektivt än DAF. Trots att många tester gjorts sen 
dess som visat på en positiv effekt av FAF på stamning, dvs att antalet stammade 
stavelser gått ner, så är det ingen studie sedan dess som rapporterat starkare effekt av 
FAF än av DAF (Lincoln et al., 2006). 

Ett stort antal forskningsstudier har gett samstämmiga resultat att FAF och DAF 
tenderar att ge  reduktion av stamningen under testning i laboratorier. I genomsnitt ger 
DAF och FAF en minskning i stammande stavelser på mellan 50-90% vid högläsning 
(Lincoln et al., 2006). Det finns inte så mycket testat vid naturlig konversation, utan det 
mesta är gjort på just högläsning. En undersökning gjordes 1994 av Hargrave och 
Kalinowski, där FAF jämförs mot NAF under högläsning. Dels jämfördes olika 
förhållanden på FAF mot varandra och sedan jämfördes varje förhållande mot NAF. Det 
blev en signifikant högre del stamning under NAF mot alla olika FAF-förhållanden. Det 
var dock ingen signifikant skillnad mellan resultaten på de olika FAF-förhållandena. 
Samma resultat gällde för både snabb och normal högläsning (Hargrave & Kalinowski, 
1994; Armson, Kalinowski & Stuart, 1995). Stuart et al. (1996) har även jämfört 
stamningsreduktion vid DAF respektive FAF, när återkopplingen varit presenterad i 
båda öronen jämfört med om det bara presenteras i ett öra. Resultatet visade en något 
högre reducering vid presentation av ljud i båda öronen då stamningen reducerades med 
75%, jämfört med 60% då ljudet presenterades i ett öra (Lincoln et al., 2006). 

I studier av effekten av FAF vid stamning finns variationer i resultaten mellan olika 
personer, där många får en positiv effekt med minskad stamning av FAF men inte alla. 
Vad som exempelvis kan påverka resultaten hos olika personer är om effekten av FAF 
ändras över tid, vilket betyder att effekten av FAF då skulle kunna vara större i början 
av användandet för att sedan gå ner på grund av en tillvänjningseffekt. Eller så kan 
resultaten variera mellan just högläsning och konversation (Ingham et al., 1997). 

Studier med FAF och DAF har också undersökt hur olika typer av 
stamningssymptom (blockeringar, förlängningar och upprepningar) påverkas av 
förändrad hörselåterkoppling, med varierande resultat. Stuart et al. (2008) kom fram till 
att alla de olika typerna av stamningssymptom påverkades positivt, och det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan de olika typerna. Van Borsel et al. (2007) föreslog däremot 
att DAF generellt tenderar ha större effekt hos personer som stammar med framförallt 
upprepningar och förlängningar, jämfört med personer som stammar med blockeringar. 
DAF bygger på att det finns en talsignal att fördröja och Van Borsel et al. föreslog då att 
personer med blockeringar kan ha svårigheter att använda DAF eftersom blockeringar 
innebär en avsaknad av talsignal. Men Van Borsel et al.s teori har alltså inte stöd av de 
empiriska resultaten från Stuart et al. (2008). 

Jämförelser av effekten av FAF och DAF vid olika åldrar har gett motstridiga 
resultat. Howell et al. (1999) rapporterade resultat som indikerade  en signifikant större 
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effekt av FAF hos vuxna jämfört med barn. Undersökningar med DAF vid olika åldrar 
har också gjorts, och i en studie av Burke (1975) pekade resultaten på att DAF har mer 
påtaglig effekt hos barn (7-12 år) än hos ungdomar (13-18 år). Dock nämnde Van Riper 
(1970) i sin litteratursammanfattning resultat från en studie av Chase et al. (1961) som 
indikerade motsatsen. 

Undersökningar har även gjorts då man studerat hur naturligt talet låter vid 
användandet av olika AAF jämfört med NAF, för lyssnare. I resultaten rankas tal vid 
FAF som mer naturligt än tal vid DAF (Lincoln et al., 2006). Vid FAF talar personen 
oftast inte med något förändrat taltempo till skillnad från DAF där detta, vid längre 
fördröjningar, är nödvändigt för att få tekniken att fungera. Natke diskuterade i en studie 
från 2001 kring användandet av FAF och om röstläget påverkas. Det visade sig att en 
del deltagare påverkades av den återkoppling de fick och ändrade sin röst till ett lägre 
eller högre röstläge, i samma riktning som FAF-inställningen. Det är tidigare känt att en 
förändring av talet, t.ex. byte av dialekt, kan ge förbättrat talflyt. Detta gör att man kan 
ifrågasätta om det är effekten av FAF i denna studie som ger resultat eller om det är 
förställandet av den egna rösten som gör att de får ett bättre flyt i sitt tal.

Kalinowski et al. (2003) menade att även körläsning/körtal som innebär att man får 
höra en sekundär talsignal, bidrar till talflyt. Den sekundära talsignalen antas då fungera 
som en ”motorisk spegel” av den tänkta talproduktionen. Vid den sekundära 
talsignalens avslut återgår stamningen till dess tidigare nivå. Enligt Kalinowski et al. 
(2006) upplevs FAF-återkopplingen som så annorlunda att den kan tolkas som en 
sekundär talsignal.

MacLeod, Kalinowski, Stuart och Armson (1995) föreslog att en kombination 
mellan DAF och FAF skulle bidra till ett ännu effektivare hjälpmedel, men deras studie 
gav inte stöd för detta. Samtliga förhållanden bidrog till en positiv effekt på talflytet 
men det fanns ingen signifikant skillnad mellan de olika AAF-förhållandena. Samma 
studie undersökte även effekten av talhastighet, normal eller snabb, under de olika 
förhållandena. Oavsett vilken talhastighet som användes blev resultaten positiva under 
alla olika AAF-förhållanden.

1.1.4. Maskerad hörselåterkoppling (MAF)

Det har tidigt uppmärksammats att personer som stammar tenderar att få minskad 
stamning när de befinner sig i närheten av höga ljud, t.ex. vattenfall eller passerande tåg. 
MAF innebär att det läggs till ett ljud, oftast ett brus, för att maskera den naturliga 
hörselåterkopplingen. Återkopplingen ändras på detta sätt genom att den luftburna 
talsignalen minskas av bruset som introduceras (Antipova et al., 2008). Enligt Van 
Riper (1982) var Kern den som först demonstrerade denna effekt med en s.k. Barany 
trumma, i början av 1930-talet.  

Maraist och Hutton studerade 1957 hur olika volymnivåer (dB) av maskering 
påverkade stamning. De testade fyra olika nivåer, 30, 50, 70 och 90 dB. De rapporterade 
en progressiv positiv effekt på stamningen från 50 dB och uppåt. Studier tyder på att 
stamning tenderar att minska lika mycket med högfrekvent som med lågfrekvent 
maskering. Merparten av studier gjorda på maskerad hörselåterkoppling har gjorts på 
högläsning (enligt Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008, s.296). 

Det finns flera teorier om varför MAF har effekt på stamning. En teori är att det 
maskerande ljudet fungerar som en distraktor vilket skulle vara orsaken till det ökade 
talflytet (Bloodstein et al., 2008; Van Riper, 1982): personen blir distraherad av ljudet 
och lägger då inte uppmärksamheten på sitt tal eller sin stamning. Maraist och Hutton 
framlade 1957 hypotesen att stammande personer ”misevaluates his own speech output 
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at some point in the control system and finds error where, in reality, no error exists” 
(enligt Bloodstein et al., 2008, s. 296) och vid påverkan av MAF skulle personen då ge 
upp försöket att korrigera felen. Ytterligare en teori lades fram av Shane 1955, den 
innebar att när stammande personer inte kan höra sin egen röst försvinner den 
eventuella ångesten de kan uppleva då de stammar, vilket i sin tur minskar stamningen. 
Adams och Moore testade 1972 denna teori genom att mäta handsvett (som ett mått på 
ångestnivå) hos testpersonerna samtidigt som de läste under en maskering på 90 dB. 
Resultaten visade dock ingen signifikant minskning av handsvett trots minskad 
stamning (enligt Bloodstein et al., 2008, s. 297). Det finns också en hypotes som 
föreslogs av Wingate 1970. Wingate menade att då en person använder MAF ökar 
han/hon sin egen talvolym, vilket i sin tur är det som faktiskt påverkar stamningen. 
Detta har dock motbevisats i flertalet studier. Motbevisen var bland annat att personer 
som fick läsa med förhöjd röstvolym utan någon maskering inte förbättrande talflytet. 
Ett annat bevis var då  personerna instruerats/tränats på att tala med normal volym under 
maskeringen och sedan ändå visade på en reduktion av stamningen (enligt Bloodstein et 
al., 2008, s. 298). En senare hypotes som Alm framlade 2006 var att  stammande 
personer skulle ha för stark hörselåterkoppling. Detta skulle kunna göra att talet avbryts 
då de omedvetet vill korrigera sitt tal på grund av den starka hörselåterkopplingen och 
stamning uppstår. 

Bedömningar har gjorts på naturligheten i talet då personer använder MAF, och 
visat att lyssnare uppfattar maskerat tal som mer onaturligt än omaskerat tal (Block, 
Ingham & Bench, 1996). På senare tid har intresset för MAF minskat och DAF och FAF 
har blivit mer undersökta och omskrivna (Lincoln et al., 2006).

1.1.5.Förstärkt hörselåterkoppling (EAF)

Förstärkt hörselåterkoppling innebär att talaren hör sin egen röst med högre volym än 
normalt, utan någon ytterligare förändring. Detta benämns på engelska som ”enhanced 
auditory feedback”, EAF (Morgan et al., 2004). Då det inte blir någon ytterligare 
förändring bidrar detta till att personen troligtvis kommer att prata med sitt normala 
taltempo till skillnad från då man använder DAF, där man vid längre fördröjningar 
måste tala långsammare. Om denna taltempoförändring uteblir med EAF finns det en 
möjlighet att denna typ av återkoppling skulle kunna leda till utformningen av ett 
hjälpmedel, som är lättare för logopeder att lära ut och lättare för personer som stammar 
att använda då ingen korrigering av talet krävs. 

Förstärkt hörselåterkoppling är en metod som i stort sett har förbigåtts i litteraturen 
om stamning. Inga utvärderingar av hur stamning påverkas av enbart förstärkt 
hörselåterkoppling har hittats under litteratursökningen inför denna studie. Tidigare 
studier som gjorts med förstärkt hörselåterkoppling har endast varit i kombination med 
annan förändring av återkoppling. Effekten av förstärkt hörselåterkoppling, kombinerat 
med DAF, har då visat på resultat både för och emot en positiv effekt på talflytet 
(Gibney, 1973). Dock finns obekräftade rapporter från enskilda personer som stammar 
att förstärkt hörselåterkoppling underlättar deras tal. 

Man kan spekulera om huruvida den väl kända positiva effekten av maskering av 
hörselåterkopplingen (MAF) lett till minskat intresse för EAF, eftersom EAF kan ses 
som motsatsen till MAF. Intuitivt kan det verka osannolikt att två motsatta förändringar 
av hörselåterkopplingen båda skulle kunna ha positiv effekt på stamning. 
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1.2. Frågeställningar och syfte

Syftet med denna pilotstudie var att undersöka om förstärkt hörselåterkoppling har 
någon effekt på stammande personers talflyt. Baserat på obekräftade rapporter från 
enskilda stammande personer var vår hypotes att förstärkt hörselåterkoppling kommer 
att bidra till ett ökat talflyt hos personer som stammar. Genom att undersöka detta kan 
det eventuellt leda till utvecklingen av ett nytt hjälpmedel.

I denna studie jämförs EAF med NAF för att se effekten på talflytet hos personer 
som stammar. Samtidigt kan det vara av intresse att jämföra EAF med någon etablerad 
metod för förändrad hörselåterkoppling. Här blir FAF särskilt intressant, eftersom det är 
en metod som vanligen har mycket liten påverkan på talhastighet, talets naturlighet, etc 
och därför skulle kunna jämföras med EAF.

8



2. Metod 

2.1. Deltagare

Det totala antalet deltagare var 14 personer (13 män och 1 kvinna) i spannet 20-43 år 
(medelålder 28,9 år).

2.1.1. Inkludering och exkludering av deltagare

Inklusionskriterier för deltagande i studien var ålder mellan 18-65 år, samt påtaglig 
stamning. Exklusionskriterier var att personen aktivt använde något 
hörselåterkopplingshjälpmedel med FAF.
 
2.1.2. Rekrytering

Deltagare till studien rekryterades av försöksledare vid öppet-hus dag hos Stockholms 
stamningsförening där information om studien gavs muntligt. Efter detta  skickades 
mail innehållande informationsbrev om studien, se bilaga 1, till samtliga medlemmar i 
föreningen. Vidare rekrytering av deltagare skedde genom parallella stamningsstudier 
vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

2.1.3. Etiska aspekter

Den regionala etikprövningsnämnden prövar inte studentarbeten som denna studie. 
Däremot är studien godkänd efter intern granskning vid Enheten för logopedi vid 
Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. Samtliga deltagare fick 
information kring studien, se bilaga 1, och samtycke gavs, se bilaga 2. Personuppgifter 
kodades för konfidentialitet, med namn och kontaktuppgifter separerade från data. De 
digitala videoinspelningarna fördes över till CD-skivor före analys. Efter analys av 
stammade stavelser förvaras CD-skivorna inlåsta på Institutionen för neurovetenskap, 
Uppsala universitet. Samtyckesformulär samt varje deltagares skattningstabell förvaras 
tillsammans med CD-skivorna.

2.2. Testmaterial

Högläsning ur Astrid Palms bok ”Kognitivt förhållningssätt: en psykologisk teori för 
samverkan med patienten”. Denna bok valdes av försöksledarna då den bedömdes ha 
neutralt innehåll samt att den innehöll variation av komplicerade och enkla ord. En 
skattningsskala utformad av Alm (2006) användes, se bilaga 5.

2.3. Teknisk utrustning

Vid testningen av FAF användes det digitala talhjälpmedlet VoiceAmp VA 601, 
inställningen var -57 Hz. Volymen ställdes in så att återkopplingen låg på normal 
röstvolymnivå., denna inställning gjordes inför varje testtillfälle. Som mikrofon till 
VoiceAmp användes den av leverantören rekommenderade Nokia HDC-5. För EAF-
återkopplingen användes hörhjälpmedlet Hörat inställd på volymnivå 4 av 8, modifierad 
med ett plastmembran över mikrofonen för att minska diskantljud. Diskanten dämpades 
med syfte att undvika att deltagarna upplevde den auditiva återkopplingen obehaglig, 
t.ex. om kraftig diskant från s-ljud förstärktes. Den utgående ljudsignalen från både 
EAF och FAF anslöts till en omkopplingsstation, så att  man kunde växla ljudkälla till 
samma hörlurar. Dessa var av ”i-örat-modell”, Sony MDR-E818LP. För att kunna 
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bedöma variationer i ljudstyrkan i återkopplingen till deltagaren förgrenades 
ljudsignalen till två par hörlurar av samma typ, var vid en av lurarna från det ena paret 
applicerades på en ljudnivåmätare (Quest Technologies, modell 2100). Mätaren visade 
genomsnittet av ljudnivån under perioder på 0,125 sekunder där en ny siffra visades 
varje sekund. Hörluren anslöts lufttätt mot en plastslang (längd: 30 mm och diameter: 8 
mm) fäst vid ljudnivåmätarens mikrofon. Luftvolymen i slangen kan grovt antas 
motsvara luftvolymen i hörselgången. Ljudnivån till mätaren motsvarar alltså 
approximativt återkopplingsnivån till deltagaren. Testningen spelades in med digital 
videokamera (DV) med ljud, för beräkning av procent stammade stavelser i efterhand.

2.4. Procedur

Testningen har genomförts av två försöksledare. Under testtillfällena skötte den ena 
försöksledaren videoinspelningen, den andra försöksledaren gav deltagaren 
instruktioner under hela testtillfället samt noterade volymen i ljudnivåmätaren under 
FAF- och EAF-förhållandena. Uppgifterna fördelades mellan försöksledarna och 
skiftades för de olika deltagarna. Testningen genomfördes i avskilda, tysta rum på 
Stockholms stamningsförening samt på Avdelningen för klinisk neurofysiologi, 
Akademiska sjukhuset. 

Testningen påbörjades efter presentation och kort genomgång av studiens 
utformning. Deltagaren informerades om och godkände att testningen filmades för att 
försöksledarna senare skulle kunna beräkna procent stammade stavelser (%SS). 
Deltagaren satt vid ett bord, mittemot försöksledaren. På bordet framför deltagaren 
fanns testmaterial och den tekniska utrustningen. Ordningen av de olika 
testförhållandena var motbalanserad enligt så kallad ABBA-struktur (Shaughnessy, 
2008), se tabell 1 och bilaga 3 och 4. Syftet med detta var att motverka eventuella 
sekvenseffekter som kan påverka stamningen och deltagarens upplevelse. Exempel på 
möjliga sekvenseffekter är tillvänjning till situationen, inlärning, eller trötthet. För att 
ytterligare kontrollera mot sekvenseffekter fick varannan deltagare börja med FAF först 
och varannan men EAF först. Deltagaren började läsa högt ur boken ”Kognitivt 
förhållningssätt: en psykologisk teori för samverkan med patienten”, i en och en halv 
minut med normal återkoppling utan hörlurar (NAF). Efter detta fick deltagaren 
fortsätta att läsa i texten i en och en halv minut under förhållandena FAF eller EAF. 
Under samtliga FAF- och EAF-förhållanden hade deltagarna hörlurar i båda öronen då 
detta visats mest effektivt i tidigare studier (Lincoln et al., 2006). 

Efter läsningen fick deltagaren skatta hur han/hon upplevde att talet påverkats, se 
bilaga 5. Om deltagaren exempelvis hade FAF vid förra läsningen så fick han/hon nu 
läsa i en och en halv minut under förhållandet EAF, efter detta lästillfälle gjordes en ny 
skattning. Deltagaren läste sedan en och en halv minut under förhållandet NAF. Efter 
NAF fick deltagaren läsa i en och en halv minut under samma förhållande som innan 
NAF, vilket enligt vårt exempel då skulle bli EAF. Efter detta gjordes ytterligare en 
skattning. Sista förhållandet med hjälpmedel blev FAF, varefter en sista skattning 
gjordes. Avslutningsvis fick deltagaren läsa en och en halv minut under förhållandet 
NAF igen. I tabell 1 finns en sammanställning av förfarandet för de båda grupperna.
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Tabell 1. Tabell över uppdelningen av de olika förhållandena under den totala lästiden, per grupp. NAF 
(normal hörselåterkoppling), EAF (förstärkt hörselåterkoppling) och FAF (frekvensförändrad 
hörselåterkoppling).

1,5 min 1,5 min 1,5 min 1,5 min 1,5 min 1,5 min 1,5 min
Grupp EAF: NAF EAF FAF NAF FAF EAF NAF
Grupp FAF: NAF FAF EAF NAF EAF FAF NAF

Under testningen mättes volymen på EAF och FAF förhållandena för varje 
deltagare. Volymen registrerades sex gånger per lästillfälle, på detta sätt kunde sedan ett 
medelvärde för samtliga deltagare räknas ut. Medelvärdet på volymen för FAF var 87,0 
dB, medelvärdet på volymen för EAF var 96,2 dB. Detta innebär att volymen vid FAF i 
genomsnitt var 9,3 dB under EAF-volymen. 

2.5. Statistik och analys 

2.5.1. ”ABBA”- struktur

För att kontrollera för en eventuell ordningseffekt, det vill säga att ett förhållande följt 
av ett annat förhållande skulle ge ett bättre/sämre resultat eller att deltagarna vänjer sig 
vid situationen, genomfördes testningen enligt en s.k. ABBA-struktur (Shaughnessy, 
2008). Denna struktur innebär att varje förhållande ges två gånger, andra gången i 
omvänd ordning. Detta demonstreras i Tabell 2. I tabellen framgår även att hälften av 
deltagarna presenterades för EAF först och hälften för FAF först. Detta för att undvika 
en eventuell skillnad i vilket förhållande deltagaren utsattes för först.

Tabell 2. Tabellen exemplifierar testning utförd enligt ABBA-struktur. NAF (normal hörselåterkoppling), 
EAF (förstärkt hörselåterkoppling) och FAF (frekvensförändrad hörselåterkoppling).

A B B A
Grupp EAF EAF FAF FAF EAF
Grupp FAF FAF EAF EAF FAF

2.5.2. Beräkning av stammade stavelser

Det vanligaste sättet att få ett objektivt mått på mängden stamning i talet är att beräkna 
procent stammade stavelser (%SS) (Jones, Onslow, Packman & Gebski, 2006). 
Försöksledarna beräknade %SS för samtliga deltagare under varje förhållande. Detta 
gav sju resultat per deltagare. Som stammad stavelse räknades varje omtagning, 
blockering eller förlängning som deltagaren gjorde.

2.5.3. Skattning 

Deltagarna skattade hur de upplevde sitt tal under EAF och FAF jämfört med NAF. 
Skattningen gjordes med en skattningsskala där deltagaren bedömde sitt talflyt (Alm, 
2006). Varje deltagare skattade sammanlagt fyra gånger. Skalan gick mellan -4 och +4 
där noll är ”ingen skillnad”. De olika skattningsstegen var: ”Kan ej tala”, ”Mycket 
sämre”, ”Sämre”, ”Något sämre”, ”Ingen skillnad”, ”Något bättre”, ”Bättre”, ”Mycket 
bättre” samt ”Helt utan talproblem”, se bilaga 5. 

2.5.4. Statistisk analys 

Allmänt. Vid analysen av data användes för varje deltagare medelvärdet av %SS 
respektive skattning för alla tillfällen av NAF, EAF och FAF. Det vill säga som mått på 
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stamning vid NAF användes medelvärdet av stamingen vid de tre olika NAF-tillfällena. 
Vid analys av data användes Statistica version 10 samt Microsoft Office Excel 2003 och 
som alfaninvå för den statistiska analysen valdes 0,05.

Antal stammade stavelser. Den primära frågeställningen var huruvida EAF påverkar 
objektivt hörbar stamning (%SS) respektive subjektivt upplevt talflyt (skattning), i 
förhållande till normal hörselåterkoppling utan hörlurar (NAF). Då resultatet från 
beräkningen av stammade stavelser hade extremvärden och inte kunde anses vara 
normalfördelat analyserades det med Wilcoxons teckenrangtest (icke-parametrisk 
motsvarighet till parat t-test). Den primära jämförelsen avsåg skillnaden mellan 
stamning vid EAF och NAF. Den sekundära jämförelsen gällde skillnad i stamning vid 
EAF och FAF, för att se hur väl EAF motsvarar effekten av en etablerad teknik för 
minskning av stamning. 

Självskattning av upplevt talflyt. Analysen av självskattnigen av upplevt talflyt 
följde samma mönster som analysen av stammade stavelser, se ovan. Vid analys av 
skattningen användes Wilcoxons teckenrangtest eftersom data inte uppfyllde kravet på 
intervallskala.
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3. Resultat 

3.1. Förändring av hörbar stamning: procent stammande stavelser

3.1.1. Individuella resultat (tidsserier)

I figur 1 och 2 redovisas hur den hörbara stamningen (%SS) varierade under 
testförloppet för enskilda deltagare. I figur 1 visas resultat för %SS för de deltagare som 
hade EAF som första förändrade hörselåterkoppling, medan figur 2 visar deltagare som 
hade FAF som första förändrande hörselåterkoppling. Som framgår av figuren är skalan 
logaritmisk, detta för att tydliggöra de olika deltagarnas resultat, med stor spridning. I 
figuren redovisas resultatet för varje enskilt förhållande för sig.

Figur 1. Visar hur procent stammade stavelser (%SS) varierade under testförloppet för de olika 
deltagarna (se deltagarnummer till höger). I denna figur visas deltagare som startade med EAF (förstärkt 
hörselåterkoppling) före FAF (frekvensförändrad hörselåterkoppling). NAF = normal hörselåterkoppling. 
Logaritmisk skala. Deltagare 1 saknar ett resultat i diagrammet, på grund av fel vid datainsamlingen. 
Deltagare 6 och 9 redovisas ej i figur 1 då de hade 0 %SS under alla förhållanden.
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Figur 2. Visar hur procent stammade stavelser (%SS) varierade under testförloppet för de olika 
deltagarna (se deltagarnummer till höger). I denna figur visas deltagare som startade med FAF 
(frekvensförändrad hörselåterkoppling) före EAF (förstärkt hörselåterkoppling). NAF = normal 
hörselåterkoppling. Logaritmisk skala.
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3.1.2. Signifikanstestning

För statistisk analys av skillnader i stamningsfrekvens under olika förhållanden 
användes Wilcoxons teckenrangtest. För varje deltagare beräknades 
stamningsfrekvensen under de olika förhållandena. Efter det beräknades och användes 
medelvärdet av de olika tillfällena: av NAF1, 2 och 3, EAF1 och 2, samt av FAF1 och 
2. Se tabell 3.

Tabell 3. Visar medelvärdet av procent stammade stavelser under NAF (normal hörselåterkoppling) 1, 2 
och 3, EAF (förstärkt hörselåterkoppling) 1 och 2 samt FAF (frekvensförändrad hörselåterkoppling) 1 och 
2. Varje deltagares reslutat redovisas separat. Även medelvärde och median för samtliga deltagare 
redovisas .

Skillnad i stamning mellan EAF och NAF? Resultatet av den primära analysen 
visade en tendens mot lägre stamningsfrekvens vid EAF än vid NAF, men skillnaden 
var inte statistiskt signifikant vid analys med Wilcoxons teckenrangtest (p = 0,117).

Skillnad i stamning mellan FAF och NAF? Stamningsfrekvensen vid FAF tenderade 
att vara lägre än vid NAF, som förväntat, och skillnaden var tydligt statistiskt 
signifikant vid analys med Wilcoxons teckenrangtest (p = 0,002).

Skillnad i stamning mellan EAF och FAF? Den sekundära frågeställningen gällde 
om stamningsfrekvensen vid EAF skiljer sig från stamningsfrekvensen vid FAF. 
Jämförelse av %SS vid EAF respektive FAF indikerar mindre stamning vid FAF, men 
skillnaden mellan de båda metoderna var inte statistiskt signifikant (p = 0,54 vid analys 
med Wilcoxons teckenrangtest).
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Nr NAF EAF FAF
1 40,0% 30,6% 27,6%
2 0,5% 0,1% 0,0%
3 16,8% 18,7% 15,8%
5 1,0% 1,4% 1,0%
6 0,0% 0,0% 0,0%
8 1,0% 0,0% 0,0%
9 0,0% 0,0% 0,0%
10 0,3% 0,5% 0,0%
11 2,7% 1,7% 2,0%
12 39,5% 31,8% 37,0%
14 11,5% 4,5% 7,7%
15 10,7% 10,8% 9,7%
16 4,5% 0,4% 1,2%
17 0,5% 0,8% 0,2%

Medelvärde 9,2% 7,2% 7,3%
Median 1,9% 1,1% 1,1%



3.2. Förändring av upplevt talflyt: subjektiva skattningar

3.2.1. Individuella resultat 

I figur 3 redovisas varje deltagares medelvärde på skattningen av upplevt talflyt vid 
EAF respektive FAF. Detta för att det ska bli tydligare att se hur skattningen ser ut 
mellan deltagarna. I figur 4 och 5 visas individuella tidsserier av skattningar, med 
deltagare som började med EAF som första förändrade förhållande i figur 4 och 
deltagare som började med FAF i figur 5.

Som framgår i figur 3, där medelvärde av skattningen visas, var det endast en 
deltagare som skattade EAF som negativt för talflytet, och det var då endast marginellt 
negativt (-0,5 på skalan från -4 till +4). En deltagare upplevde FAF negativt, med 
skattningen -2,5.

Figur 3. Visar varje deltagares medelvärde på skattning av EAF (förstärkt hörselåterkoppling) och FAF 
(frekvensförändrad hörselåterkoppling). Då ingen stapel syns i diagrammet innebär detta att medelvärdet 
blivit noll.
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Figur 4. Visar tidsserie av varje deltagares skattning 
av upplevt talflyt vid EAF (förstärkt 
hörselåterkoppling) och FAF (frekvensförändrad 
hörselåterkoppling) i förhållande till talflyt vid 
normal hörselåterkoppling (NAF). I denna figur 
visas deltagare som startade med EAF (se övriga 
deltagare i figur 5). Skattningsskalan var mellan -4 
och +4, med följande skalsteg: kan ej tala; mycket  
sämre; sämre; något sämre; ingen skillnad; något  
bättre; bättre; mycket bättre; helt utan talproblem.  
De olika förhållandena testades enligt ordningen i 
figurerna.
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Figur 5. Fortsättning av figur 4 men med deltagare 
som startade med FAF (frekvensförändrad 
hörselåterkoppling) före EAF (förstärkt hörsel-
återkoppling). För övrig information se, figur 4.
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3.2.2. Signifikanstestning 

För statistiskt analys av skillnader i skattning under olika förhållanden användes 
Wilcoxons teckenrangtest. Eftersom skattningarna innebar en bedömning av förändrad 
hörselåterkoppling i relation till normal hörselåterkoppling (NAF), har NAF alltid 
värdet 0. För varje deltagare beräknades skattningen av EAF respektive FAF som 
medelvärdet av de två tillfällena (av EAF1 och 2 samt av FAF1 och 2). Dessa 
medelvärden jämfördes sedan med värdet 0 som respresenterade NAF.

Skillnad i upplevt talflyt mellan EAF och NAF? Vid jämförelse mellan EAF och 
NAF sågs en stark tendens till positiv bedömning av förbättrat talflyt vid EAF. Denna 
skillnad var statistiskt signifikant vid analys med Wilcoxons teckenrangtest (p = 
0,0053). 

Skillnad i upplevt talflyt mellan FAF och NAF? Som förväntat resulterade också 
FAF i en tendens mot upplevelse av ökat talflyt. Denna tendens var också statistiskt 
signifikant  (p = 0,021) med Wilcoxons teckenrangtest.

Skillnad i upplevt talflyt mellan EAF och FAF? Som framgår av resultaten ovan 
visade skattningarna av EAF en starkare positiv tendens än skattningarna av FAF. Vid 
jämförelse med Wilcoxons teckenrangtest var denna skillnad mellan förhållandena inte 
statistiskt signifikant (p = 0,40). 

3.2.3. Korrelation

För att undersöka om det fanns någon korrelation mellan %SS och skattningen gjordes 
en icke-parametrisk korrelationsanalys i form av Gamma. Analysen gjordes efter att 
resultatet för både %SS och skattningar omvandlats till -1, 0 eller +1; där -1 indikerade 
negativ effekt, +1 en positiv effekt och 0 ingen förändring. Denna analys gav ett 
statistiskt signifikant resultat, korrelation (Gamma) = 0,403, med p = 0,0070.

3.2.4. Överföringseffekt till NAF

En uträkning gjordes för att se om det fanns någon skillnad i %SS från det första till det 
sista NAF-tillfället, t.ex. på grund av överföring av positiv effekt från FAF och EAF till 
NAF. I denna uträkning benämndes det högsta värdet varje deltagare haft under NAF-
förhållandena 100%. Placeringen av detta högsta värde varierade mellan tillfälle NAF1, 
2 och 3 för de olika deltagarna. De övriga två NAF-tillfällenas %SS beräknades mot 
detta. Medelvärde och standardavvikelse för varje tillfälle räknades ut. Som framgår i 
figur 6 kunde man inte se någon tydlig förändring mellan de olika tillfällena.
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Figur 6. Visar medelvärde och standardavvikelse i procent av max %SS för NAF (normal 
hörselåterkoppling) 1, 2 och 3. 
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4. Diskussion

4.1. Resultat

I denna studie har det undersökts om förstärkt hörselåterkoppling (EAF) har en positiv 
påverkan på talflytet hos personer som stammar. För att få ett objektivt mått beräknades 
procent stammade stavelser (%SS). Resultatet för %SS blev inte statistiskt signifikant 
men det fanns en positiv tendens (p = 0,117). Med tanke på det relativt låga antalet 
deltagare, 14 personer, varav två personer inte uppvisade någon stamning alls vid 
testning, kan avsaknaden av signifikans vara en effekt av låg power hos studien. Det 
gjordes samtidigt en undersökning av hur deltagarna subjektivt upplevde sitt talflyt 
under EAF, vilket redovisades med självskattning. Denna skattning visade en statistiskt 
signifikant positiv effekt på känslan av talflyt. Resultatet av skattningen stödjer vår 
hypotes, medan den objektiva mätningen av stamning enbart indikerade tendens till att 
stödja hypotesen. I studien har också FAF undersökts och analyserats på samma vis och 
gett statistiskt signifikanta resultat på både %SS (p = 0,002) och skattning (p = 0,021).

4.2. Metod

Gruppen i studien var relativt liten vilket gör att det är svårt att generalisera det lilla 
stickprovet till stammande i allmänhet. Då förändringar i observerbar stamning inte 
statistiskt signifikant, men visade tendenser till ett positivt resultat, vore det givande att 
vidare undersöka EAF på en större grupp. Ålderspannet på urvalet i denna studie var 
20-43 år. Om ytterligare studier görs inom ämnet bör även yngre och äldre  personer 
inkluderas för att få ett resultat som är mer representativt för populationen stammande 
personer. 

För att kontrollera eventuella ovidkommande faktorer så har testningen genomförts 
i avskilda rum utan distraherande ljud. Försökledarna turades om att administrera 
testtillfällena vilket bidrog till en kontroll av en eventuell försöksledareffekt. 

Då vissa av deltagarna innan testningen deltagit i två andra stamningsstudier som 
totalt tog två timmar skulle man kunna misstänka att detta kan ha påverkat resultaten i 
denna studie. Försöksledarna frågade deltagarna om de kände sig påverkade av den 
föregående testningen och om de hade ork kvar till denna testning. Samtliga deltagare 
uppgav dock att de kände sig tillräckligt alerta för att delta utan problem, varför detta 
troligen inte medfört någon störning för studien.

För att i testningen ha så kontrollerad verbal situation som möjligt användes 
högläsning. Detta är den form som är vanligast att använda i denna typ av forskning 
(Antipova et al., 2008). Vid val av text som deltagarna skulle läsa uteslöts skönlitterära 
böcker, då dessa kan medföra att personen som läser exempelvis lever sig in i rollen, 
förställer sin röst vid repliker eller liknande. Som Ingham et al. (1997) skrev kan 
resultat variera mellan högläsning och konversation. Därför bör det, för att man ska få 
en så bred kunskap som möjligt om EAFs effekt, göras studier under andra förhållanden 
än högläsning, exempelvis konversation. 

4.3. Hjälpmedel 

FAF valdes som jämförelsemetod mot EAF på grund av naturligheten i talet samt 
tidigare dokumenterad positiv effekt. Försöksledarna kunde, under testningen, observera 
att samtliga deltagare i studien behöll sitt normala taltempo under EAF-förhållandet. 
Den initiala tanken att EAF inte kräver någon korrigering av talet verkar därför stämma. 
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Studien har visat på positiva tendenser och resultatet mellan FAF och EAF var så pass 
lika att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad metoderna. Dessa resultat gör 
att EAF skulle kunna vara ett tänkbart hjälpmedel i framtiden. Då Hörat-apparaten, som 
använts vid denna studie, ibland finns tillgänglig på logopedmottagningar kunde den 
vara lämplig att använda både vid utprövning samt vid träning.

4.4. Begränsningar och förslag på framtida forskning

4.4.1. Teknik

Som nämnts i metodavsnittet användes ett plastmembran för att täcka Hörat-mikrofonen 
som användes för förstärkt hörselåterkoppling. Detta gjordes efter försöksledarnas 
initiala tester av utrustningen. Det framkom att starkt diskantljud i återkopplingen kan 
upplevas obehagligt, och leda till att talaren sänker sin röstvolym. För att undersöka 
EAF i den här studien var det viktigt att kunna kontrollera att det faktiskt blev en 
volymförändring mellan de olika förhållandena, om personen då sänker sin röstvolym 
blir inte förutsättningarna de samma. 

Vid planeringen av den här studien och justeringen av utrustningen har det strävats 
efter att få återkopplingen av FAF att ligga på en normal röstvolymnivå (dB) och att 
återkopplingen från EAF skulle ligga cirka 10 dB över FAF-nivån. Vid utprövning av 
den tekniska utrustningen så visade sig denna nivåskillnad vara lämplig då den 
upplevdes betydligt högre men inte blev obehaglig för deltagaren. Inställningen av 
volymen på FAF har vid början av varje testtillfälle behövts ställas in manuellt. Då 
ingen exakt volyminställningnivå redovisas på VoiceAmp-apparaten finns det en risk att 
volymen inte varit exakt samma vid varje tillfälle. Denna aspekt bör, vid liknande 
studier, utvecklas så att man får ett mer korrekt mätverktyg med högre reliabilitet.

Försöksledarna hörde inte den återkoppling deltagaren fick vid testningen. I 
efterhand insåg försöksledarna dock att detta hade varit möjligt att genomföra, då bara 
en utav hörlurarna i det ena hörlursparet användes till ljudnivåmätaren. Den ”lediga” 
hörluren hade kunnat användas som kontroll av återkopplingen. Då detta inte gjordes 
blev det  svårt att bedöma om deltagaren hörde det den skulle höra. Under testningen 
frågade försöksledarna deltagarna om de hörde sin röst högre/mörkare beroende på 
förhållande, för att få bekräftat att inställningarna stämde. I framtida studier vore det 
därför bra att ha teknik som gör att försöksledarna kan få höra samma sak som 
deltagaren hör under samtliga förhållanden under hela testningen. 

Ett par av deltagarna kommenterade att de blir positivt hjälpta med sitt talflyt enbart 
för att de har hörlurar i öronen. Det är då viktigt att deltagaren tar ur hörlurarna vid varje 
NAF-tillfälle, för att inte påverka resultaten. Att ha hörlurarna i öronen kan ge en så 
kallad ocklusionseffekt. Enligt Augustsson och Karan (2007) förklarar Kiessling 
ocklusionseffekten som att lågfrekvent ljud, från benledningen, förstärks i den instängda 
luftvolymen i hörselgången då en tätslutande insats placerats i öronen. Detta brukar 
subjektivt beskrivas som att det låter ”som att man pratar i en tunna” . Man skulle därför 
kunna göra tester med NAF (inga lurar alls), NAF (med lurar utan ljud) och EAF för att 
undersöka om eventuell ocklusionseffekt påverkar stamning. I denna studie är de dock 
inte troligt att någon ocklusionseffekt uppstått då hörlurarna inte var tätslutande.

4.4.2. Talteknik

För testningen i studien var det viktigt att deltagarna faktiskt stammade under 
högläsningen. Därför bad försöksledarna under informationsdelen i början av varje 
testtillfälle deltagaren att  inte använda sig av någon  talteknik som kunde reducera 
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stamningen. Flera av deltagarna visade sig ha någon form av talteknik de kunde använda 
sig av för att minska sin stamning och trots att de sa att de inte använde någon talteknik 
under testningen var det svårt för försöksledarna att veta om deltagarna gjorde det eller 
inte. Om deltagaren använde sig av en talteknik skulle detta kunna påverka resultatet på 
det sättet att deltagaren under EAF och FAF kanske inte behöver använda sig av sin 
talteknik, eftersom de då eventuellt blir hjälpta av återkopplingen, medan de under 
NAF-förhållandet kanske använder taltekniken. Detta skulle då leda till att NAF-
resultatet inte blir bra som jämförelsenivå. 

4.4.3. Stamningsgrad

Under testningen har det visat sig att flera av deltagarna faktiskt hade lättare att tala med 
flyt under högläsning jämfört med spontantal. Det visade sig även att ett par deltagare 
vid testtillfället hade en ”stamningsfri” period. I den här studien har det inte gjorts 
någon bedömning av deltagarnas grad av stamning vid högläsning inför testningen. 
Detta hade dock varit bra om det gjorts så att det säkerställts att det fanns stamning 
under högläsning. I den här studien och för kommande liknande studier med %SS så är 
det viktigt att det faktiskt finns stammade stavelser att räkna på. I framtida studier vore 
det idealt om en initial kartläggning av de eventuella deltagarnas stamning görs. Denna 
bör bland annat innefatta: grad (lätt, måttlig, grav), typ (upprepningar, blockeringar och 
förlängningar), talteknik , när (spontantal, läsning, möte med nya människor mm.) och 
om personen har stamningsfria perioder. Eventuellt kan ett formulär skickas ut till 
potentiella deltagare där de själva får uppskatta sin stamning under det förhållande 
(läsning, konversation m.m.) som är aktuellt för den studien. Ett annat sätt skulle kunna 
vara att ta reda på denna information via telefonintervju. 

4.5. Slutsatser

Sammanfattningsvis ger denna studie visst stöd för att stamning tenderar att förbättras 
vid förstärkt hörselåterkoppling. Mot bakgrund av den väl belagda positiva effekten av 
maskerad hörselåterkoppling skulle man, teoretiskt, kunna misstänka en negativ effekt 
av förstärkt hörselåterkoppling vid stamning. Den aktuella studien pekar dock på 
motsatsen: att både maskerad och förstärkt hörselåterkoppling kan reducera stamning. 
Detta är av intresse för teorier om stamningens orsaksmekanismer. De positiva 
resultaten gällande skattningen samt de positiva tendenserna i %SS i denna studie gör 
att vidare forskning på området vore intressant. 
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5. Tack

Ett stort tack till samtliga deltagare som gjort denna studie möjlig. Tack till Stockholms 
stamningsförening, som bidragit med både lokaler och deltagare samt Avdelningen för 
klinisk neurofysiologi, Akademiska sjukhuset, som bidragit med lokaler. Ett stort tack 
går ut till vår eminenta, morgonpigga, tekniker Anders Nilsson, som alltid ställer upp. 
Vi vill också tacka vår fantastiska och alltid glada handledare Per Alm, för allt stöd, alla 
tips och all kunskap som hjälpt oss! Sist men inte minst, ett enormt tack till våra 
familjer och vänner som stöttat oss!
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 

Hej! 
 

Vill du vara med i en undersökning? 
 

Vi söker dig som är mellan 18-65 år, som stammar i ditt vardagliga tal 
 
Vi är två logopedstudenter som skall genomföra en undersökning med stammande 
personer inför vårt examensarbete. Undersökningen går ut på att testa huruvida 
förstärkt hörselåterkoppling har någon positiv effekt på stamning. Detta innebär att man 
hör sin röst med en något högre volym än vanligt i hörlurar (du får själv ställa in 
ljudnivån). Du kommer att får testa detta hjälpmedel och sen jämföra med ett annat 
hjälpmedel.  
 
Undersökningen kommer att ske under ett tillfälle då du får läsa en text samt svara på 
frågor om hur du upplever hjälpmedlet. Besöket kommer att spelas in. Alla 
personuppgifter kommer att kodas för anonymitet. Deltagandet är frivilligt och du kan 
när som helst avbryta ditt deltagande i studien utan att behöva ange skäl. (Studien 
förutsätter att du inte har någon tydlig hörselnedsättning.) 
 
Hoppas du vill vara med!   
 
Vid intresse maila ditt namn, din ålder samt telefonnummer till oss på:  

stamning.anaf@gmail.com 
 

(Skriv gärna hur du helst vill bli kontaktad, t.ex. Lämplig tid att ringa? Mail eller telefon?) 
 

 
Vänliga hälsningar 

Sara Johansson och Sofia Walker Westerlund 
 

 
 
 

mailto:stamning.anaf@gmail.com


 

 
Bilaga 2 

 
 
 
 

Deltagande i stamningsstudie 
 
 
 
 

Samtycke till deltagande i studien förstärkt hörselåterkoppling. 
 
Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet.  
Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är helt frivilligt och att jag när 
som helst kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange skäl.  
 
 
 
 
 
Datum: ................................................ 
 
 
Underskrift: ................................................................... 
 
 
Namnförtydligande: ....................................................... 
 
 
Födelsedatum: ................................................................ 
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Skattningsskala 
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