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SAMMANFATTNING 
Det är fortfarande bristfälligt klarlagt vad som sker på en motorisk nivå under talavbrott 
vid stamning. Stromsta och Fibiger (1980) studerade stamning hos vuxna personer genom 
att undersöka muskelaktiveringen i läpparna vid läpprundning. Läppaktiviteten uppmättes 
under stamning vid ord innehållandes vokaler som kräver läpprundning för att artikuleras 
(tex. ordet ”skruv”). Stromsta och Fibiger rapporterade att ord som avbröts innan den 
avsedda vokalen saknade förberedande aktivering av relevant artikulator, nämligen 
läppmuskulaturen. I påföljande lyckade försök att uttala samma ord kunde dock 
muskelaktivitet påvisas innan vokalen. Detta tolkades som bristande koartikulation vid 
stamning, men har sedan dess inte rönt någon större uppmärksamhet inom 
stamningsforskningen.  

Resultaten väcker dock frågan om bristande muskelaktivering kan vara en central 
aspekt av stamning. Föreliggande studie syftar till att undersöka muskelaktiveringen hos 
stammande. Den består av två delmoment. Dels genomfördes en replikering av Stromsta 
och Fibigers studie av stamning på ord som kräver läpprundning, (delstudie 1, 12 vuxna 
stammande och 2 barn, 10 och 12 år) dels undersöktes graden av läppmuskelaktivering 
vid flytande tal hos vuxna stammande, jämfört med en kontrollgrupp utan stamning 
(delstudie 2, 12 deltagare i båda grupperna). De vuxna deltagarna undersöktes med hjälp 
av elektromyografi (EMG) med självhäftande elektroder. Alla deltagare filmades med 
höghastighetskamera. Resultaten i delstudie 1 gav stöd för att avbrutna försök är 
förknippade med en lägre aktivering i läppmuskeln än lyckade (p = 0,000073, n = 145), 
dock med mindre tydlig skillnad än vad Stromsta och Fibiger rapporterade. Det flytande 
talet i delstudie 2 gav upphov till en lägre aktivering i läppmuskulaturen hos de 
stammande än hos kontrollpersonerna, vid mätning före och under läpprundade vokaler 
(ca 85 % av EMG-nivån hos kontrollgruppen, p = 0,000000000077). En jämförelse av 
EMG-värden före och under vokalen visade inte en svagare förberedande muskelaktivitet, 
i detta fall läpprundning före rundad vokal, hos personerna som stammar. Däremot 
indikerar de sammantagna resultaten att bristande aktivering av relevanta 
artikulationsmuskler skulle kunna vara en central aspekt av stamning, både vid flytande 
tal och då talet avbryts av stamning. 
 
Nyckelord: stamning, koartikulation, förberedande artikulation, läpprundning, EMG 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

Stamning har definierats som en komplex talmotorisk störning som kännetecknas av 
svårigheter att röra sig framåt i talet, när personen vet vad han eller hon vill säga. Denna 
störning uttrycks som svårigheter att initiera ljud, stavelser, ord eller fraser. Dessutom 
förekommer omformuleringar, pauser, överflödiga ljud och ord eller undvikande av tal 
(Alm, 2005).  

Forskningen har ännu inte lyckats enas om en enhetlig förklaringsmodell för 
stamning. Inom aktuell stamningsforskning fokuseras bland annat på neurologiska 
bakgrundsfaktorer, i kombination med omständigheter i miljö, språk och psykologi 
(Ramberg & Samuelsson, 2008). Man har identifierat både gener som tycks vara 
kopplade till stamning (Kang et al., 2010) samt avvikelser i språklig lateralisering mellan 
hjärnhalvorna. Redan 1931 studerade Travis avvikande hemisfärisk dominans hos 
personer som stammade (enligt Guitar, 2006, s.106). Dagens forskning med fMRI ger 
stöd för teorier om avvikande lateralisering av språkförmågan hos stammande (bl.a. Kell 
et al., 2009), men hur detta är kopplat till själva talavbrotten är ännu inte klarlagt. 
Freeman (1999) diskuterar möjligheten att se forskningsresultaten som en indikation att 
stammande personer är en heterogen grupp, där etiologin kan skilja sig åt.  

Tal kan beskrivas som en serie av stavelser och ljud som utgör delar i en motorisk 
sekvens. Sekvensen kräver exakt timing och startsignaler för varje del, dvs. alla stavelser 
och ljud (Deecke et al., 1985). För att tala krävs kontroll över motoriken, samt väl 
synkroniserade och exakta signaler från hjärnan. Det är svårt att studera enskilda steg i 
den komplicerade process som är kommunikationens väg från tanke tal, då observerade 
avvikelser ofta kan förklaras på flera nivåer. En neurologisk dysfunktion i basala 
ganglierna, med påverkan på de automatiserade talrörelserna har föreslagits som en del av 
förklaringen till stamning (Molt, 1999; Alm, 2004; Lu, 2009). Vardagligt tal är en till 
största delen automatiserad process, och det är också här stamningen ofta yttrar sig 
starkast.  
 
1.2. Koartikulation 

Fenomenet koartikulation innebär att rörelsemönstret för artikulatorerna, till exempel 
tungan och läpparna, förändras beroende på vilka ljud som föregår eller efterföljer. Vid 
normalt tal sker en rad anpassningar av artikulatorerna per automatik. En av dessa 
anpassningar är att ljuden i en fras färgar av sig på varandra och att artikulatorernas 
rörelsemönster för ett visst ljud förändras beroende på vilka ljud som föregår eller 
efterföljer (Stromsta, 1994). Detta fenomen brukar benämnas koartikulation. 
Kontinuerliga gester samordnas och överlappar varandra både spatialt och temporalt.  

För att hålla uppe taltempot använder vi motoriska knep som att hålla igång flera 
artikulatoriska aktiviteter samtidigt (Engstrand, 2004). Tungan och andra artikulatorer 
kan producera ett ljud i taget men samtidigt låta andra delar halka efter på grund av 
tidigare ljud eller röra sig mot ljud som kommer senare (Stromsta, 1986). Det senare kan 
beskrivas som förberedande artikulation. Mycket enkelt kan koartikulation förklaras som 
hela den komplicerade processen från planering till utförande, medan förberedande 
artikulation är själva aktiveringen av artikulatorerna, exempelvis läpparna. Redan 1968 
visade Daniloff och Moll att inställningarna för en enda vokal kunde ses upp till fyra 
konsonanter före produktionen av själva vokalen, och att dessa koartikulationseffekter 
kunde ses tvärs över ord- och stavelsegränser.  
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I en studie från 2008 visar Goffman et al. att artikulationsmotoriken planeras och 
förinställs inte bara för ljud inom samma stavelse, utan för ljud som kommer flera ord 
senare i yttrandet, ”feedforward” (Goffman et al., 2008). Detta har undersökts genom 
studier av koartikulationen hos barn och vuxna. Genom att jämföra data på de 
artikulatoriska rörelserna i meningar innehållande en rundad vokal med identiska 
meningar fast utan rundad vokal, anser de sig fått stöd för sin hypotes att stora delar av 
yttrandet har planerats redan vid talstarten. 

Sambandet mellan stamning och artikulation har undersökts i flera studier. Courtney 
Stromsta (1965) studerade graden av förberedande artikulation hos personer som 
stammar och rapporterade avvikelser i deras koartikulation i stamningsögonblicket.  

Andra studier av stamning har indikerat avvikande formantövergångar hos 
stammande personer även då de inte stammar (bl.a. Howell & Vause, 1984). Detta kan 
innebära att talet hos en stammande person kan vara avvikande även då talet är flytande. 
 
1.2.1. Stromstas och Fibigers arbete 

Stromsta lanserade begreppet ”core behaviour of stuttering”, ”kärnstamning”, som en 
benämning på det han såg som kärnan i stamning. Han beskrev detta som ett plötsligt 
stopp mitt inne i ett fonem, ”intrafonemiska avbrott”. Stavelser med intrafonemiska 
avbrott är kortare än likartade stavelser vid de vanligt förekommande omtagningar som 
alla råkar ut för då och då, utan att egentligen stamma (Stromsta, 1986). Det har 
föreslagits att dessa avbrutna fonem beror på bristande synkronisering i de motoriska 
komponenter som behövs för andning, fonation och artikulation (Van Riper, 1992).  
 
Stromsta genomförde en longitudinell studie av stammande barn, vars resultat han 
tolkade som att man genom att påvisa förekomsten av intrafonemiska avbrott hos ett 
stammande barn, kan predicera kronisk stamning som fortsätter upp i vuxen ålder. Detta 
har dock inte bekräftats av andra forskare. I studien (1965) undersöktes två grupper av 
stammande barn. I den ena gruppen fanns barn som enligt Stromsta uppvisade 
intrafonemiska avbrott och avvikande formanttransitioner. Den andra gruppen bestod av 
barn vars föräldrar klassat dem som stammande men utan denna komponent av i förtid 
avbrutna ljud och stavelser som en del av sin stamning. Av barnen i den senare gruppen 
hade de flesta upphört med att stamma 10 år senare. Barnen i den första gruppen, som 
uppvisat avbrotten, stammade i högre grad 10 år senare. Stromsta kunde visa, med hjälp 
av spektrogram, att det vid intrafonemiska avbrott också blir ett avbrott i luftflödet, vilket 
inte kan ses vid omtagningar av typen vanligt icke-flyt som nämndes ovan. Studien har 
dock kritiserats av Subramanian (2002) för att sakna information om försökspersonernas 
ålder och stamningstyp, och uppgifter om hur man mätt dessa transitioner. Föräldrarnas 
egna bedömningar av barnens stamning var dessutom det enda mått som användes på om 
barnen stammade eller ej. Studiens generaliserbarhet är därmed tveksam. 

För att verifiera resultaten från den longitudinella studien samt för att kartlägga 
sambandet mellan stamning med intrafonemiska avbrott och avvikande koartikulation 
studerade Stromsta och Fibiger (1980) läppaktiveringen i själva stamningsögonblicket. 
Tio vuxna personer som stammade och åtta vuxna personer som inte stammade ingick i 
studien. Syftet var att klarlägga om det fanns läppaktivering i stavelser där aktiveringen 
syftade till förberedande koartikulation. De intrafonemiska avbrotten/repetitionerna 
jämfördes med de flytande stavelser som yttrades direkt efteråt, med samma stavelse 
yttrad utan avbrott av personen som stammade och slutligen av en person som inte 
stammade. Som målord användes ord där läppaktivitet vanligtvis indikerar förberedande 
koartikulation, exempelvis ”skruv”. Med hjälp av elektromyografi (EMG) noterades 
aktiveringen i musculus orbicularis oris, muskeln som rundar läpparna. EMG mättes med 
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hjälp av intramuskulära nålelektroder. Talet spelades in med mikrofon och analyserades 
med hjälp av spektrogram. 

Resultaten från Stromstas och Fibigers studie indikerade en signifikant skillnad i 
läppaktivitet mellan stammade stavelser och övriga stavelser som analyserades. Hos 
kontrollpersonerna kunde man redan på /s/ i ordet ”skruv” notera muskelaktivering i 
försökspersonernas underläpp, vilket inte var fallet hos gruppen stammande. Där 
försökspersonerna uppvisade stamning med avbrutna stavelser, dvs. intrafonemiska 
avbrott, uteblev nämligen den anteciperande läpprundningen (Stromsta & Fibiger, 1980). 

Det var alltså möjligt att förutsäga om personerna skulle komma att stamma på ett 
ord eller inte genom att avläsa EMG och notera grad av aktivering initialt i ett ord, även 
om stamningen visade sig först senare i ordet. Att de repeterade stavelserna hade lägre 
läppaktivitet än övriga stavelser indikerade enligt Stromsta och Fibiger (1980) en 
avsaknad av antecipation och förberedelse av efterföljande ljud. Stromsta och Fibiger 
tolkade detta som att ljud som förväntades följa, inte verkade neuromotoriskt planeras 
som de borde göra genom rätt artikulationsmuskulatorisk förberedelse och inställning.  

Stromstas resultat kan tolkas som tecken på bristande planering av talsekvensen och 
nästkommande fonem. Stromsta ställde sig frågande till om detta beror på fonemets korta 
duration eller att personer som stammar faktiskt inte har förutsett eller motoriskt förberett 
sig för nästkommande fonem. Enligt Stromsta skulle man genom att studera typen av 
avbrott och förekomsten av koartikulation kunna skilja stamning, eller core behavior, från 
normala omtagningar.  
 
1.3. Lingvistiska aspekter 

Stamning har i ett antal studier kopplats samman med olika lingvistiska faktorer, vilket 
används som ett argument för att det inte enbart har neuromotoriska orsaker. Till exempel 
förekommer stamning oftare i början av meningar eller satser än i mitten eller i slutet 
(Ward, 2006), oftare på innehållsord än på funktionsord bland vuxna, (Brown, 1938, 
enligt Peters, 2000) men tvärtom bland barn (Bloodstein, 1981). Resultaten från en rad 
forskningsstudier tyder dessutom på att ju längre orden är, desto större är sannolikheten 
för att stamning förekommer i dem (bl.a. Griggs & Still, 1979). Det samma gäller 
längden på meningar. Ju längre yttranden desto mer stamning. Dock kan det konstateras 
att ökad lingvistisk komplexitet ofta är förenad med ökad motorisk komplexitet. Långa, 
krångliga ord ställer stora krav på motorisk såväl som lingvistisk förmåga. 

En studie gjord av Louko et al. (1999) visar att 30-40 procent av barn som stammar 
även har problem med artikulationen, jämfört med 2-4 procent av befolkningen i övrigt. 
Detta ligger till grund för hypotesen om ”covert repair”, där det hävdas att stamning beror 
på ett instabilt fonologiskt system. Denna kan kontrasteras mot EXPLAN-modellen, som 
förvisso också beskriver stamning som störning i flytet på grund av lingvistiska faktorer, 
men intar ett mer motorbaserat perspektiv.  
 
1.3.1. Hypotesen om” Covert Repair” 

Den psykolingvistiska teorin ”Covert Repair” formulerades av Postma och Kolk (1993) 
och bygger på att talare konstant återkopplar sitt tal och verifierar att det är korrekt. Detta 
sker både genom auditiv feedback men också internt, genom en självgranskning av talet 
innan det motoriskt ”utförs”. För normala talare ger detta en chans att modifiera sitt 
yttrande, ”on line”. Teorin om covert repair förklarar stamning med att denna 
självreparerande mekanism stör talflödet, feedbacken avbryter talet då felaktigheter 
uppstår. Personen försöker åtgärda felet på det fonetiska planeringsstadiet, och vidare 
talflöde hejdas tills yttrandet ”reparerats”. Hur fonologiska enheter passas in tidsmässigt i 
talet är centralt i teorin och enligt Postma och Kolk är det i den fonologiska omkodningen 
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som det går snett. 
Många av fenomenen som teorin tar upp skulle dock, som diskuterats tidigare, också 

kunna förklaras av motoriska processer vid andra nivåer i talprocessen. Till exempel kan 
ökad stamningsfrekvens i språkligt krävande sammanhang också förklaras av att de oftast 
också ställer stora krav på motoriken, och hög kognitiv belastning ställer höga krav på 
automatiserade förmågor, som talet (Ward, 2006).  
 
1.3.2. EXPLAN-modellen 

Som nämnts ovan har det föreslagits att vuxna som stammar oftast stammar mer på 
innehållsord, och barn mer på funktionsord (bl. a Bloodstein & Gantwork, 1967). Peter 
Howell, som står bakom EXPLAN-modellen (Howell 2002, 2004) (EXPLAN står för 
”execution and planning”) menar att stamning beror på ett avbrott i flytet när 
synkroniseringen mellan just utförande och planering går snett. Stamningen uppkommer 
då problem uppstår i talets planeringsprocess, då den motoriska planen inte är redo. 
Förändringen från att som barn stamma på funktionsord till att som vuxen börja stamma 
mer på innehållsord, antas reflektera olika talarstrategier för att uppnå flytande tal.  

Howell hävdar att stamning på funktionsord förekommer hos vuxna huvudsakligen 
då de utgör ett prefix i ett s.k. fonologiskt ord, bestående av ett innehållsord samt ett eller 
flera funktionsord som hör ihop med det. Liksom Bloodstein (2002) noterade drabbar 
stamning på funktionsord av typen en… en… en… skridsko, egentligen inte 
funktionsordet i sig. Ordet ”en” uttalas ju flytande. Problemet torde därför ligga i 
förberedelsen av det nästkommande, komplexare ”skridsko”.  

Enligt Howell finns två strategier att ta till då problem i talprocessen uppstår. 
Antingen skjuts ordet upp och det fonogiskt (och motoriskt) enklare funktionsordet 
upprepas som ovan, eller så ger sig talaren på innehållsordet, med förlängningar eller 
delordsrepetioner som följd. 
Dessa två typer av reaktioner reflekterar enligt Howell de olika strategier som barn och 
vuxna som stammar har. Båda kategorierna bör ses som stamning, menar Howell. Han 
skiljer sig därmed ut från annan forskning, t ex Wingate (2002) som anser att enbart 
avbrott inom ord är ”egentlig” stamning. Även Stromsta, vars syn på egentlig stamning 
skiljer sig en del från Wingates, menade att en bakomliggande planeringsbrist orsakar 
stamning.   
 
1.4. Neurologiska och motoriska aspekter 

Van Riper menade, som diskuterats tidigare, att språkets minsta beståndsdelar, fonemen, 
avbryts vid stamning på grund av att respiratoriska, fonatoriska och artikulatoriska 
motorkomponenter inte har synkroniserats korrekt. Enligt Van Riper är det problematiskt 
för stammande personer att motoriskt sekvensera ett givet ljud eller stavelse vid rätt 
tidpunkt. Tal har alltså givna tidsmarkörer, motoriskt och akustiskt, som måste initieras i 
rätt ordning (Van Riper, 1982). Nedan kommer några av de neurologiska strukturer som 
är inblandade i talmotorik att diskuteras. 
 
1.4.1. Supplementära motorarean 

Supplementära motorarean (SMA) är involverad i kontrollen av viljemässiga rörelser. 
Celler i SMA ökar avfyrningshastigheten just före rörelsen initieras, vilket tyder på en 
roll i planeringen av rörelsens utförande. Vidare har studier visat att denna aktivitet just 
före rörelsens start sker oberoende av vilken hand (dvs. höger eller vänster sida) vilket 
tyder på att SMA i de båda hemisfärerna är tätt sammanlänkade via corpus callosum 
(Bear et al., 2007). 
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1.4.2. Basala ganglierna 

En uppgift hos basala ganglierna verkar vara att bidra till att välja och initiera 
viljemässiga rörelser, liksom att stödja automatiserade beteenden (Alm, 2004).  Basala 
ganglierna mottar signaler från cerebrala kortex och limbiska systemet och skickar dem 
sedan vidare till frontalkortex (Bear et al., 2007). Enligt Alm (2004) ger basala ganglierna 
vid automatiserat tal signaler till SMA som i sin tur skickar startsignaler för nästa del av 
yttrandet. Neuromotorisk forskning tyder på att de basala ganglierna verkar ha en väl 
definierad somatotopisk uppdelning, där olika muskelgrupper har egna representationer. 
Den sensorimotoriska aktiveringen av de olika grupperna sker via thalamus genom 
signalbanor, eller kanaler (Romanelli et al., 2005). En teori är att stamning uppkommer 
när signalerna till muskelgrupper inblandade i talsekvenser inte är tillräckligt starka för 
att initiera talrörelserna (Alm, 2005). 
 
1.4.3. Aktivering i motorcortex 

Resultaten från en magnetencefalografisk (MEG) studie i Finland (Salmelin, 2000) 
indikerar lägre muskelaktivering och lägre specificitet i muskelaktiveringen hos en grupp 
stammande personer, jämfört med en kontrollgrupp. Försökspersonerna, tio stammande 
respektive nio kontrollpersoner, ombads i studien att högläsa en rad ord. Trots att 
kontroll- och försökspersonerna verkade klara uppgiften lika bra (endast mycket lite 
stamning förekom), observerades markanta skillnader i kortikal aktivering mellan de båda 
grupperna. Man fann en lägre aktiveringsgrad i munarean i primära motorkortex hos den 
stammande gruppen jämfört med kontrollgruppen. Samtidigt visade den stammande 
gruppen högre aktivering av handarean. Sammantaget indikerar detta ett försämrat signal-
brusförhållande i det talmotoriska systemet hos personer med stamning, med svagare 
aktivering av relevanta muskler och starkare aktivering av irrelevanta muskler. 
Aktiveringen var också generellt lägre. Vidare observerades en starkare vänstersidig 
aktivering av både mun och handområdet hos kontrollgruppen, men en starkare 
högersidig aktivering hos de stammande.  
 
1.4.4. Muskelaktivering 

Kontaktstället mellan nervceller kallas synaps. I synapsen överförs nervimpulser till 
andra nervceller, muskelceller eller körtelceller. Nervimpulsen som sprider sig utmed 
nervtråden utgörs av en serie aktionspotentialer. En muskel i vila innehåller nervceller 
med en spänningsskillnad över cellmembranet, sk vilopotential. Insidan är negativt 
laddad i förhållande till utsidan. Vid en aktionspotential förändras spänningen så att 
insidan tillfälligt blir mer positivt laddad för att sedan blir negativt laddad igen.  Positivt 
och negativt laddade joner passerar jonkanaler som blir mer genomsläppliga vid en 
aktionspotential.  Antalet natriumjoner som strömmar igenom jonkanalerna bestämmer 
aktionspotentialens amplitud. Hög aktionspotentialfrekvens innebär en kraftig 
muskelkontraktion (Sonesson & Sonesson, 2006). Dessa elektriska 
spänningsförändningar i muskelcellerna kan registreras med hjälp av elektromyografi, 
EMG, med ytelektroder på huden eller intramuskulära nålelektroder.  
 
1.5. Modeller av talprocessen 

En annan diskussion inom stamningsforskningen som tidigare har berörts handlar om att 
försöka placera stamningens upphov på rätt nivå inom produktionskedjan mellan tanke 
och tal. Levelts modell av tal (1989) är en vanlig utgångspunkt. Modellen sträcker sig 
från ögonblicket då en intention att tala uppstår, till själva artikulationen av tal, och den 
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akustiska händelse som andra kan uppfatta.  
Levelt menade att talproduktionskedjan kan delas upp i tre huvuddelar. Den första 

delen är konceptualisering, där idéer, tankar och intentioner omvandlas till ett pre-verbalt 
meddelande. Därefter följer formulering, där koncepten antar en lingvistisk eller verbal 
form. Här kodas meddelandet grammatiskt och fonologiskt. Slutligen följer 
artikulationen, i vilken en fonetisk plan hämtas och artikulation sker. Det är det sista 
stadiet, artikulationsstadiet, som fått mest fokus inom forskningen.  
 
1.5.1. Planering eller aktivering? 

Stromsta förklarade sina koartikulationsfynd som en planeringsstörning. Koartikulationen 
uteblir på grund av bristande planering av talsekvensen och nästkommande fonem, 
menade han. Nyare forskning avvisar dock hypotesen att stammande skulle ha svårt att 
sätta ihop en motorisk plan för talet. I stället framhålls hypotesen att stammande kan ha 
en avvikande aktivering eller initiering och kontroll av sina talrörelser (Peters et al., 
2000). Bristande koartikulation skulle kunna avspegla svårigheter med att motorisk 
initiera artikulationen. Peters et al. refererar till forskningen som ger motoriska 
förklaringar till stamning som the speech motor control perspective (SMC).  SMC-teorier 
antar att stammande har svårt att just initiera och kontrollera talrörelserna. Studier av 
reaktionstid, s.k. RT-studier, indikerar att stammande och icke-stammande personer inte 
skiljer sig åt vad gäller att motorisk talplanering. Fysiologisk data verkar snarare peka i 
riktning mot att stammande initierar och kontrollerar sina talrörelser på ett annat sätt.  

Peters et al. (2000) undersökte bl.a. talmotorikkontroll samt olika strategier för att 
gripa an verbala uppgifter. Vuxna, stammande och ickestammande försökspersoner fick i 
uppgift att uttala en rad ord. Först långsamt, och sedan med gradvis ökat tempo. 
Uppgifterna sträckte sig från enkla stavelser till mer komplexa flerstaviga sekvenser. 
(Uppgiften bestod av att repetera /api/, /ipa/). Med en s.k. artikulograf insamlades 
rörelsedata från magneter fästade på tungan och läpparna. Vid långsam hastighet rörde 
sig tungan och läpparna normalt, hos både försökspersoner och kontrollpersoner. Vid 
snabbare tempo observerades dock vissa avvikelser hos den stammande gruppen. Vid 
något tillfälle uteblev aktiveringen av tungmuskulaturen. Mekanismerna verkade alltså 
påverkas olika under hög och låg tidsmässig belastning.  Peters et al. tolkar resultaten 
som att talproduktionssystemet vilar på motorinlärningsprocesser. Motorisk förmåga 
framstår som något man kan ha automatiserat mer eller mindre. Stammande personer 
skulle i så fall ligga lite längre åt den svagare änden i ett kontinuum. De når 
maxkapaciteten vid en lägre talhastighet än normaltalare, och extra tidsmässig belastning 
har generellt större påverkan på deras tal. Dessa fynd skulle enligt Peters et al. stödja att 
både motoriska och lingvistiska krav skulle kunna påverka hur lätt talproduktion initieras, 
vilket tidigare diskuterats. 
 
1.6. Vokalartikulation vid stamning och flytande tal 

1.6.1. Formanter   

Formanter är ansatsrörets egenfrekvenser, d.v.s. frekvenser där luftmassan svänger 
effektivast. Ansatsröret består av stämläppar, svalg och munhåla. Talrörelserna styr 
ansatsrörets resonansfrekvenser för att bilda vokaler och konsonanter. Formanterna 
numreras så att den första formanten är den lägsta och den ovanför är andra formanten 
osv. Detta förkortas F1, F2 osv. De tre första formanternas frekvenser bestämmer i hög 
grad en vokals klangfärg (Engstrand, 2004).  

Enligt Subramanian, Yairi och Amir (2002) representerar övergångarna mellan 
formanterna, s.k. formanttransitioner, rörelsen hos artikulatorerna som antingen realiserar 
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vokalen eller den förberedande koartikulationen av nästa ljud. Lägre frekvensförändring 
kan enligt Subramanian et al. tolkas som reducerad rörelse hos artikulatorerna.  

Formanterna avgörs av talrörets form och artikulatorernas positioner, mer specifikt 
farynxpassagens trånghet, tungans läge, och talrörets längd. Då läpparna rundas förlängs 
talröret, vilket avspeglas i formanternas frekvens som då sänks, främst F3 (Ladefoged, 
2005). Vid analys med spektrogram har andra formanten, F2, visat sig ge användbar och 
reliabel information, särskilt gällande tungans rörelser (Yaruss & Conture, 1993). En 
rundad mun påverkar alltså formanterna, och en mun på väg att rundas ger övergångar, 
synliga i ett spektrogram. Dessa övergångar kallas också för formanttransitioner.  
 
1.6.2. Schwa-vokal 

Både Stromsta och Van Riper gjorde åtskillnad mellan normala stavelseupprepningar och 
stammade upprepningar. Stromsta (1986) visade som beskrivits ovan intrafonemiska 
avbrott i det stammade talet. Van Riper (1982) påpekade att vokalen i stammade 
upprepningar uppfattas ha en annan vokalkvalitet än vokalen i normala omtagningar. 
Stammat tal kan uppfattas som ”suh-suh-soap” istället för ”so-so-soap”. Enligt Van Riper 
(1982) skulle detta kunna bero på bristande koartikulation.  

Van Riper argumenterade (1971, enligt Howell och Vause, 1986, s 1571) för en 
förklaringsmodell som gjorde gällande att stammande producerar en schwa-vokal när en 
annan vokal behövs. Yttrandet avbryts när det uppenbarar sig att det är fel vokal. Då görs 
ett nytt försök tills rätt vokal produceras och talet kan fortsätta. Howell och Vause (1985) 
kritiserade denna tolkning. Ibland är den korrekta vokalen nämligen ett schwa, som i 
”suh-suh-search”. I sådana fall kan stamning inte ha uppkommit för att personen yttrade 
fel vokal. Även Van Riper tog i senare publikationer avstånd från sin tidigare tolkning. 

Det finns forskning som tyder på att vokaler kan låta som schwa trots att de 
artikulerats korrekt. Fry (1955) beskrev (enligt Howell och Vause, 1986), att en obetonad 
eller snabbt artikulerad stavelse uppfattas som mer centraliserad på grund av dess 
duration och amplitud. Howell och Vause nämner också att Freeman et al. (1976) på 
samma sätt beskrev att den korta durationen vid en stammad vokal gör att den uppfattas 
som ett schwa. 

Howell och Vause (1986) bekräftade experimentellt att amplitud och duration 
påverkar hur vokalen uppfattas. Akustiska analyser indikerade att spektrala egenskaper i 
stammade vokaler liknar den efterföljande flytande vokalen. Med andra ord verkar det 
inte som att den avbrutna vokalen är en centraliserad schwa-vokal utan den rätta vokalen. 
De spektrala egenskaperna hos de avbrutna vokalerna verkar således normala. Dock 
uppfattas de ofta som schwa-vokaler, vilket enligt Howell och Vause beror på att de 
stammade vokalerna ofta har låg amplitud och kort duration. I experiment visade de att en 
stammad vokal kan låta som den tänkta vokalen (istället för schwa) om man förlänger 
dess duration och gör amplituden normal. 

I likhet med Stromsta (1965) jämförde Howell och Vause (1985) icke-flytande med 
flytande tal. När man undersökte formanttransitionerna mellan initial konsonant och 
efterföljande vokal verkade de saknas i båda fallen. D.v.s. personerna som stammade 
verkade sakna dessa transitioner oavsett om de stammade eller ej. 

Robb och Blomgren (1997) undersökte F2-sluttningen direkt efter konsonant vid 
flytande tal hos stammande och en kontrollgrupp (5 stammande och 5 kontroller, 
medelålder 28 respektive 35 år, endast män). Undersökningen indikerade brantare 
formantsluttning bland stammande försökspersoner, vilket tolkades som större och 
hastigare artikulatoriska förändringar i den stammande gruppen. Robb och Blomgren 
presenterar olika slutsatser som kan dras ur detta. Å ena sidan kan kraftigare transitioner 
innebära ökad koartikulation, d.v.s. ju mer artikulatoriska rörelser kan överlappa varandra 
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desto mer ekonomiska är de. Å andra sidan kan plattare sluttning också innebära ökad 
koartikulation eftersom de artikulatoriska rörelserna kan ses som mer subtila och 
effektiva.  

Studierna av Robb och Blomgren förefaller ha gett delvis motstridiga resultat i 
förhållande till Howell och Vause (1985), och det är oklart hur resultaten ska tolkas. 
 
1.6.3. Tidigare forskning och teorier om stamning hos barn 

Mycket av forskningen kring stamning har riktat in sig på att undersöka stammande barn, 
gärna i nära anslutning till stamningens debut. Detta eftersom man menar att barnens 
stamning framstår som mer ursprunglig, utan det spektrum av tillärda beteenden som ofta 
kännetecknar vuxnas stamning (bl.a. Stromsta, 1984). Flera studier har studerat stamning 
hos barn i försök att förutse fortsatt stamning som vuxen. Genom att analysera 
formanttransitioner framkommer flera intressanta observationer. 

Chang et al. (2002) ville undersöka förberedande koartikulation och hastigheten vid 
transitioner av den andra formanten, F2, hos barn med och utan stamning. De fann att 
hastigheten vid transitionen skiljde sig åt, d.v.s. stammande barn rörde sig mellan olika 
språkljud i ett annat tempo än barn som inte stammade. Chang et al. fann däremot ingen 
skillnad i grad av koartikulation, baserat på formantanalys. Här bör understrykas att 
Chang et al undersökte flytande tal medan Stromsta undersökte stammat tal som han 
sedan jämförde med flytande tal. Enligt Stromsta finner man avvikelserna i koartikulation 
i avbrutna försök och inga avvikelser i korrekt producerade ord. De två studierna ligger i 
linje med varandra. 

Subramanian et al. (2002) studerade fenomenet spontan återhämtning, d.v.s. barn 
som uppvisat stamning och som plötsligt slutar. Ofta sker den spontana återhämtningen 
inom 3 år efter stamningsdebuten och berör så många som 75-80%. Subramanian 
understryker den forskning som visar att vuxna personer som stammar visar akustiska 
avvikelser i formantövergångar och framhåller hypotesen att barn som kommer att 
stamma som vuxna visar formantavvikelser på ett tidigt stadium (Subramanian, 2002). 

Subramanians undersökning var en longitudinell studie som delade in barn i tre 
grupper: barn som stammade, barn som återhämtade sig från sin stamning och 
normaltalande kontrollbarn. Undersökningen gjordes i nära anslutning till stamningens 
debut. I studien undersöktes frekvensförändring och duration hos andraformantens (F2) 
övergång. I denna studie undersökte man flytande tal.  

Subramanian et al. (2002) delade in stavelser i tre fonetiska kategorier baserat på 
initial konsonant: bilabialer, alveolarer och velarer. För varje sådan kategori analyserades 
frekvensförändring och F2-övergångar. De barn som fortsatte stamma visade signifikant 
mindre frekvensförändringar än den grupp barn som spontant återhämtade sig. Här kan 
man alltså ha funnit något som skiljer den grupp barn som fortsätter stamma från den 
grupp barn som kommer att återhämta sig. Kanske kan den här informationen bidra till 
prognosen. 

I ett försök att verifiera resultateten från Stromstas longitudinella studie från 1965 
undersökte Yaruss och Conture (1993) formanttransitioner hos stammande barn. De 
undersökte F2 vid stammad stavelse och flytande stavelse och fann liksom Stromsta 
avvikande transitioner vid stammad stavelse. Man undersökte övergångarnas duration, 
start- och slutfrekvenser, skillnaden mellan start- och slutfrekvens som skulle ge ett mått 
på artikulatorernas övergripande rörelse under transitionen samt hur snabbt 
frekvensförändring skedde under transitionen. Vid jämförelse mellan barn som delats in i 
hög risk för fortsatt stamning och låg risk för fortsatt stamning kunde man dock inte finna 
någon signifikant skillnad (Yaruss & Conture, 1993). Frågan om huruvida koartikulation 
kan ge information om prognosen förblev obesvarad. 
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2. Syfte 

Syftet med studien var dels att replikera Stromsta och Fibigers studie från 1980 och dels 
att mäta förberedande läpprundning och generell muskelaktivering vid flytande tal. 
Studien delades in i två delstudier.  
 
2.1. Delstudie 1 

Delstudie 1 syftade till att undersöka läpparnas muskelaktivering initialt i ord där talare 
normalt uppvisar en förberedande läpprundning. Visuellt skulle det i så fall innebära att 
läpparna kommer att vara mindre rundade vid ett avbrutet försök än vid ett lyckat.  
 

- Finns det någon skillnad i muskelaktivering under avbrutna ljud och stavelser 
jämfört med under lyckad produktion av samma ljud eller stavelser?  

- Hur ser läpprundningen vid stamning ut hos barn? 
 

Hypotesen vid delstudie 1 var att aktiviteten skulle vara lägre under de avbrutna försöken. 
 
2.2. Delstudie 2 

Syftet var att undersöka om aktiveringen skiljer sig åt mellan försökspersonerna och en 
icke-stammande kontrollgrupp i flytande tal.  
 

- Hur ser den förberedande läpprundningen ut under en konsonantsekvens jämfört 
med under efterföljande rundad vokal i samma ord?  

- Skiljer sig graden av muskelaktivering i läpparna åt mellan personer som stammar 
och personer som inte stammar? 

 
Hypotesen vid delstudie 2 var att försökspersonerna i linje med tidigare nämnda formant-
studier skulle uppvisa en lägre aktivering för förberedande artikulation.  
 
 

3. Material och metod 

3.1. Deltagare 

Rekrytering. Deltagarna rekryterades via annons i Upsala Nya Tidning och 
studenttidningen Ergo. Lappar sattes upp i Uppsala och Stockholm och information 
skickades ut till medlemmar i Stockholms stamningsförbund via ett medlemsutskick. 
Rekrytering skedde även via kontakter. Frågeformulär och intresseanmälningar skickades 
ut via e-post. (Se bilagor) 
 
Inklusionskriterier. För att ingå i studien skulle personerna se sig själv som stammande 
samt bedömas som stammande av försöksledarna. Den stammande personen skulle ha en 
hörbar stamning. Stamning kunde vara repetitioner av ljud, stavelser eller enstaviga ord.  
 
Exklusionskriterier. Personer med neurologiska sjukdomar samt personer som tog 
medicin som hade påverkan på nervsystemet, t.ex. antidepressiva läkemedel, 
exkluderades. På grund av att elektroderna kräver god hudkontakt uteslöts 
försökspersoner som hade skägg på underläppen och inte kunde tänka sig att raka av 



 

16 
 

behåringen. För att delta i studien för vuxna skulle deltagarna vara mellan 18 och 65 år 
gamla. För att delta i studien för barn skulle deltagarna vara mellan 7 och 12 år. 

Som kontrollpersoner exkluderades individer som stammar eller stammat som barn, 
eller hade någon nära släkting som stammat (förälder, barn eller syskon). Försöks- och 
kontrollgruppen var matchade ålders- och könsmässigt på gruppnivå. Deltagargrupperna 
balanserades med hänsyn till om försökspersonerna var höger- eller vänsterhänta, då detta 
hade betydelse i en annan studie med vilken denna studie delade försökspersoner. På 
grund av denna andra studie exkluderades även försökspersoner som var gravida eller 
hade inopererade metallföremål.  
 
Bortfall. Två deltagare uppvisade ingen stamning vid testsituationen och uteslöts därmed 
ur studie 1. Fyra deltagare uteslöts för att få en jämnare matchning med kontrollgruppen. 
En deltagare uppvisade inget flytande och därmed analyserbart tal i uppgifterna till 
delstudie 2, och ersattes därmed av en annan deltagare, dock enbart i studie 2.   
 
Deltagare. Den slutliga deltagargruppen i studie 1 utgjordes av 12 personer som 
stammade, ålder 20-47, medelvärde 29,8 år). Deltagargruppen i delstudie 2 utgjordes av 
12 personer som stammade (alla män, ålder 20-54, medelvärde 32,6 år). Personerna i 
gruppen med stamning deltog i båda studierna, dock byttes en deltagare ut vid delstudie 
2. På grund av att de två grupperna skulle matchas köns- och åldersmässigt utgjordes de 
två grupperna i slutändan av enbart män. Kontrollgruppen bestod av 12 personer (alla 
män, ålder 20-54, medelvärde 29,1 år). I studien undersöktes även två barn (båda pojkar, 
12 respektive 10 år). 
 
3.2. Testmaterial 

Testmaterialet bestod av förberedda frågor för att frammana spontantal, ord, meningar 
och texter för högläsning och i ett fall återberättning. (Se bilaga) Kort med bilder 
framställda med hjälp av programvaran Boardmaker hade också förberetts för att elicitera 
specifika målord utan att försökspersonerna behövde läsa högt. För att undersöka 
läpprundning konstruerades en lista med ord av typen ”stuga”, ”krok”, ”tråkmåns”, där en 
tydligt läpprundad vokal föregicks av en eller flera läppneutrala konsonanter.  

En studie av Adams och Reis (1971) indikerar att stamning har högre frekvens i 
övergången mellan tonande och tonlösa sammanhang. Därför valdes i huvudsak tonlösa 
konsonanter ordinitialt, vilket också gjorde det lättare att i ljudkurvan särskilja 
konsonanter och vokaler. Bosshardt (1997) konstaterade att stamningen ökar i 
sammanhang där den kognitiva belastningen är större. Därför inkluderades vissa minnes- 
och sorteringselement i testmaterialet. För att belasta arbetsminnet skulle deltagarna i en 
uppgift hålla reda på ordningen av ord och bilder som presenterades och i en annan läsa 
alla ord utom de som började på bokstaven P. Allt för att öka antalet stamningstillfällen 
som följaktligen kunde analyseras.  

För att undvika adaptationseffekter, alltså minskad stamning p.g.a. upprepad läsning 
av samma ord, varierades orden i största möjliga mån.  För att variera materialet 
konstruerade även meningar samt en kortare historia som försökspersonerna ombads 
återberätta. På så sätt kunde även ett kortare avsnitt av spontantal ingå i analysen. I 
historien och i meningarna placerades målorden enligt bästa förmåga menings- och 
satsinitialt, eftersom studier indikerat att stamning oftare förekommer i början av 
meningar eller satser än i mitten eller i slutet (Ward, 2006). 

Vid studier av barn konstruerades delvis separat material som skulle täcka de delar 
som testades på vuxna, dvs. högläsning av lite enklare ord och text, minnesuppgift, 
benämning av bilder samt återberättande av en historia till bilder.  
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3.3. Registrering av muskelaktivitet med hjälp av EMG 

EMG registrerades med systemet Biopac MP100 och förstärkarna Biopac EMG100C, 
elektroder typ Ambu Neuroline 715 med 80 cm sladd. EMG-aktivering analyserades med 
hjälp av och programvaran Acknowledge 3.8.2. Ett Shure headset med dynamisk 
mikrofon var kopplat till Biopac-systemet för att ge en tidssynkroniserad ljudkurva och 
underlätta senare analys.  
Vid EMG registreras elektrisk aktivitet från muskler. I detta fall användes yt-elektroder, 
som fångar upp elektrisk aktivitet, mätt i milliVolt (mV). Eftersom den uppfångade 
signalen var svag, förstärktes den maximalt, 5000 gånger, med hjälp av Biopac-
utrustningen. EMG-utrustningen mäter aktivitet mellan två elektroder som tillsammans 
utgör en mätkanal, främst från muskler där muskelfibrerna löper i samma riktning som en 
tänkt linje mellan elektroderna. Detta innebär att den använda placeringen av elektroder 
framför allt registrerade aktivitet i musculus orbicularis oris inferior på vänster respektive 
höger sida. EMG-data registrerades med 1000 samplingar per sekund. Hårdvarufiltret i 
förstärkaren var inställt på 10 Hz ”high pass”-filter samt 50 Hz bandstopp. Vid 
datainsamlingen i mjukvaran skedde integrering med hjälp av ett kvadratiskt medelvärde 
(”Root mean square”) över 25 ms, för att få en mjukare kurva. Därefter skedde en 
summering av kanalerna för höger och vänster ansiktshalva för att få ett sammanlagt 
värde att läsa av i analyserna. Vidare multiplicerades värdena med 10 och logaritmerades, 
för att ge jämförbara värden till analyserna. Det vore efter denna bearbetning tveksamt att 
benämna dem i Volt. För att undvika fel kommer de insamlade värdena hädanefter att 
refereras till som EMG-värden, utan enhet.  

Mikrofonsignalen registrerades även den med 1000 samplingar per sekund. 
Mikrofonsignalen var ej avsedd att lyssna på utan endast ge en vågform som avspeglade 
ljudet för att underlätta analysen. De övre elektroderna placerades så att risken för att de 
skulle lossna på grund av munrörelser och hudveck minimerades.  
 
3.4. Dataregistrering med hjälp av video och ljud  

Videoregistrering skedde med hjälp av en videokamera med mikrofon (Olympus 
ME5151, Sanyo VPC – HD2000), som filmade deltagarnas ansikten med hög upplösning 
(60 bilder per sekund, 1920 x 1080 pixels). Ljud, bild och EMG-aktivering analyserades 
med hjälp av Sony Sound Forge Pro10. 
 
3.5. Procedur 

All testning utfördes vid avdelningen för Neurofysiologi på Akademiska Sjukhuset. 
Experimentet tog ungefär 30 minuter per deltagare. Inledningsvis informerades 

försökspersonerna om hur studien skulle gå till 
och hur utrustningen skulle användas. Det vill 
säga, hur elektroderna skulle fästas, att talet 
skulle spelas in med mikrofon och att ansiktet 
skulle filmas med videokamera. Personerna 
ombads att inte använda sig av en talteknik som 
gjorde att stamningen avvärjdes. I de fall 
behåring förekom där elektroder skulle fästas 
fick försökspersonen raka sig med 
engångshyvel och skum. Innan elektroderna 

fästes ströks fästområdena med en sudd med 
sprit och några gånger med sandpapper avsett Figur 1. Elektrodplacering vid undersökning.  
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för hudpreparering före EMG. En jordelektrod placerades på mastoidutskottet bakom 
höger öra. 

Engångselektroder fästes därefter så att de bildade en triangel. En referenselektrod 
placerades under munnen och två elektroder placerade strax ovanför mungipan (se figur 
1).  De två övre elektroderna var kopplade till separata EMG-kanaler för att möjliggöra 
analys av muskelaktivitet i höger respektive vänster ansiktshalva, vilket ej har inkluderats 
i denna uppsats.  
 
3.5.1. Delstudie 1: Analys av EMG-nivå vid stamning  

Vid analys jämfördes EMG-värdet för alla stamningar som förekom på målorden, 
avbrutna försök, med de icke avbrutna orden, de lyckade försöken. I de fall som flera 
avbrutna försök förekom beräknades ett medelvärde, baserat på de förstärkta EMG-
värdena. Detta jämfördes därefter med det lyckade försöket. För varje stamningstillfälle 
beräknades en kvot genom att dividera medelvärdet för de avbrutna försöken med det 
lyckade försöket. Kvoten gav individuella värden för att minimera eventuellt 
bakgrundsbrus i EMG-materialet.  
 
Bedömning. Vid varje stamningstillfälle markerades den upprepade delen av stavelsen. 
Medelvärdet av den noterades, liksom motsvarande sektion av det efterkommande 
lyckade försöket. Värdena dividerades med varandra för att ge en kvot, en stamningskvot. 
Denna kvot gav ett mått på hur mycket läpparna var rundade vid det avbrutna försöket i 
relation till det lyckade försöket. Ju närmare siffran 1 kvoten var desto mer lika var de två 
värdena. 
 
Visuell analys. Vid några utvalda stamningstillfällen togs bilder ut från videomaterialet 
och läpprundningen analyserades visuellt. Detta gäller både barn och vuxna. Då EMG-
information saknades för barnen analyserades i stället ett större antal stamningstillfällen 
utifrån videobilder. För att verifiera att den läpprundning som noterades hos barnen 
överensstämde med den läpprundning som kunde mätas med EMG hos vuxna granskades 
även stamningstillfällen hos vuxna. Dessa stamningstillfällen valdes ut genom låg EMG 
vid stamning och hög EMG vid lyckat försök. Enligt hypotesen skulle dessa tillfällen visa 
en tydlig läpprundning vid lyckat försök men mindre tydlig läpprundning vid avbrutna 
försök.  
 
Auditiv analys. En informell auditiv analys gjordes utifrån ljud- och videomaterialet med 
barnen. 
 
3.5.2. Delstudie 2: Jämförelse av EMG-nivå vid flytande tal mellan stammande och 

kontrollgrupp 

Tolv höglästa ord, bl.a. ”tröskelvärde”, ”krympa” och ”skruvhuvud”, valdes på förhand ut 
och analyserades på samma sätt som beskrivet i delstudie ett, hos försökspersoner och 
kontrollpersoner. Endast de ord som både visuellt och perceptuellt uppfattandes som 
stamningsfria av de båda försöksledarna togs med i analysen. Det totala antalet ord blev 
följaktligen något större i kontrollgruppen.  
 
Bedömning. Ett medelvärde för EMG under sekvensen före vokal togs ut, alltså till 
exempel sekvensen /tr/ i ”tröskelvärde”. Detta jämfördes sedan med aktiveringen under 
vokalen, i detta fall /ö/. Värdena dividerades med varandra för att ge en kvot, en 
förberedelsekvot. Denna kvot gav ett mått på hur mycket förberedande aktivitet som 
förekom. Ju högre kvot, desto mer koartikulation.  
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3.6. Databearbetning och statistik 

Efter datainsamling fördes de inspelade filmerna över till en extern hårddisk som 
förvarades på akademiska sjukhuset, samt till datorn som användes för datainsamling och 
analys. EMG-filerna säkerhetskopierades från datorn till hårddisken. Det insamlade 
materialet fördes in i två, för syftet konstruerade, Excel-ark, från vilka data enkelt kunde 
bearbetas och analyseras. Analysen koncentrerades kring att dels undersöka stamningarna 
som separata mätvärden och dels att kontrollera för att enskilda deltagares värden inte 
avvek på ett sätt som skulle kunna påverka den generella validiteten för studien. 
Beräkningarna baserades på en starttid som erhölls av att en diod kopplad till BIOPAQ 
började lysa när EMG-upptagningen startade. Det var viktigt att dioden kom med i 
kameramaterialet, för att kunna identifiera starttiden. Videon hade en tidsupplösning på 
60 bilder per sekund, vilket innebar att starttiden för EMG teoretiskt kunde fastställas 
med en noggrannhet på +/- 9 ms. Detta bedömdes vara av försumbar betydelse för 
tolkningen av resultatet. Integreringen av EMG-signalen över 25 ms gav en förskjutning 
av EMG-kurvan på 12,5 ms, vilket inkluderades i tidsberäkningen.  
 
Delstudie 1. För att undersöka skillnaden mellan stammande ord och ord som uttalats 
flytande planerades ett beroende test för en oberoende variabel, dvs. t-test om data visade 
sig vara normalfördelat, eller ett Wilcoxon-test om detta inte visade sig vara fallet. För att 
få en uppfattning om datas spridning och fördelning plottades den i ett punktdiagram och 
histogram.  
 
Delstudie 2. I delstudie 2 avsåg data två skilda grupper, dels gruppen med personer som 
stammar och dels kontrollgruppen med personer utan stamning. För denna studie 
planerades statistiska analyser både av generell muskelnivå och av skillnaderna i 
förberedande aktivering mellan de båda grupperna. Alfanivån för signifikans bestämdes 
till p < 0,05, dubbelsidigt. 
 
3.7. Etiska överväganden 

Studien är godkänd av regionala etiknämnden som en del av en större studie. Etiska 
aspekter övervägdes även noga i en intern granskning vid Enheten för Logopedi, Uppsala 
Universitet.  
 
Studiens design. Det är möjligt att försökspersonerna upplevde det obehagligt att ha 
elektroder fästade på läppen. Förhoppningsvis reducerades obehaget av att 
försökspersonerna redan vid intresseanmälan försågs med detaljerade instruktioner om 
testförfarandet. De upplystes om att elektroder skulle komma att användas, att de skulle 
videofilmas, samt syftet med mätmetoden. Deltagarna fick både skriftlig och muntlig 
information om att de kunde avbryta testet när som helst utan att uppge orsak (se bilaga).  
I informationen ingick det även att insamlad data hanteras konfidentiellt. Deltagarnas 
personliga information lagrades i lösenordsskyddade filer och för att hålla reda på de 
enskilda försökspersonerna försågs de med avidentifierade nummer.  
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4. Resultat 

4.1. Delstudie 1: Analys av EMG-nivå vid stamning 

4.1.1. Deskriptiv statistik 

Extremvärden. En av de stammande deltagarna hade markant högre EMG-aktivering än 
resterande grupp. Det antas dock inte påverka resultatet eftersom deltagarna endast 
jämfördes med sig själva.   
 
Spridning av data. För att få en överblick över spridningen av EMG-aktiveringen för de 
olika deltagarna plottades den i ett punktdiagram, se figur 2. Eftersom deltagarnas 
individuella EMG-nivåer skiljde sig åt ganska stort sinsemellan, logaritmerades värdena. 
Detta gav en jämnare fördelning av mätpunkter, jämförbar med kvoterna som erhölls när 
man dividerade EMG-värdena för de avbrutna försöken med de icke-avbrutna.  

 
Figur 2. Punktdiagram över logaritmerade EMG-värden med deltagarnas nummer. På x-axeln visas 
värdena för motsvarande sekvenser i de lyckade försöken. På Y-axeln visas värdena för de avbrutna 
försöken. N= 145, antal stamningstillfällen. 
 
4.1.2. Hypotesprövning 

Hypotesen för delstudie 1 var att EMG-aktiveringen skulle vara lägre under de försök 
som avbröts på grund av stamning än EMG-aktiveringen under motsvarande, icke-
avbrutna stavelser, hädanefter benämnda som lyckade försök. De logaritmerade EMG-
värdena för alla stamningstillfällen från alla deltagarna plottades i ett histogram vilket 
visade att värdena inte var normalfördelade, utan snett fördelade med en svans mot de 
högre värdena. Därför gjordes analysen med ett icke-parametriskt test, Wilcoxon. Detta 
gav p = 0,000073, (n=145) en mycket stark signifikans. Resultaten stödjer hypotesen att 
muskelaktiveringen skiljer sig åt vid avbrutna försök jämfört med efterföljande lyckat 
försök. Medelvärdena visar lägre EMG-värden vid avbrutna försök. Det starkt 
signifikanta resultatet indikerar att det är osannolikt att denna skillnad skulle ha 
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uppkommit av en slump.  

 
Figur 3. I figuren redovisas EMG-medelvärdet för individuella deltagares stamningstillfällen, samt EMG-
värdena för motsvarande sekvenser i flytande ord, lyckade försök. Medelvärdet står angivet ovanför 
staplarna. Antal stamningar per försöksperson redovisas under varje stapelpar (n). EMG-värdet för de 
avbrutna försöken är i sig ett medelvärde, för de fall där det förekom flera avbrutna upprepningar på samma 
ord. 
 
Medelvärdet för EMG-signalen för alla avbrutna försök (för alla deltagare) var 0,693, att 
jämföra med 0,746 som var medelvärdet för alla icke avbrutna försök. Effektstyrkan 
beräknades som Cohens d, ett standardiserat mått på avståndet mellan de två 
gruppmedelvärdena, med gruppernas standardavvikelse som enhet. Effektstyrkan 
beräknades i detta fall till Cohens d = 0,168.  
 
 
Tabell 1.  Redovisning av analyserade stamningstillfällen, deras logaritmerade medelvärden, medianvärden, 
min, max och standardavvikelse. N=antal stamningstillfällen. 
 

 
 
 
4.1.3. Visuell analys av läpprundning 

För att verifiera och exemplifiera ovanstående redovisas nedan ett antal bilder från olika 
deltagare och tillhörande sekvenser i EMG-kurvan och mikrofonkurvan från programmet 
Acqknowledge. Se exempel i figur 3-5 nedan. Stamningar transkriberas som den avbrutna 
stavelsen inom snedstreck följt av ett bindestreck. I dessa exempel visas enbart kanalerna 
för mikrofonsignalen och den integrerade, för höger och vänster sida summerade, EMG-
signalen. I alla nedanstående exempel är värdena på EMG klart förhöjda vid det lyckade 
försöket.  
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 a. /k/- 
 

 
 
b. /k/(rönika) 
 

 
 
Figur 4: Deltagare 13 stammar på ordet ”krönika”. I a. visas det avbrutna försöket, med en bild från 
programmet Acqknowledge. Det stammande segmentet /k/ är markerat med svart. Översta raden visar 
mikrofonsignalen, nedersta raden visar den integrerade EMG-kurvan. Bilden till vänster visar 
läpprundningen precis mitt i /k/. I b. är motsvarande segment, /k/ i det lyckade försöket markerat. Bilden 
visar även här läpprundningen mitt i /k/. Notera att läpprundningen inför /ö/ kan observeras redan här.  
Även i EMG-kurvan kan en kraftigt förhöjd aktivering noteras vid det lyckade försöket.  
 
a. /k/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. /k/(råkslott) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Deltagare 5 säger k-kråkslott. Den första bilden (a.) visar det avbrutna försöket, mitt i /k/, samt 
tillhörande EMG-kurva, med K:et markerat. Den andra bilden visar samma avsnitt, mitt i /k/  i det lyckade 
försöket att uttala kråkslott.  
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a. /k/- 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. /k/(roatien) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Deltagare 5 säger K-Kroatien. Ljud- och EMG-kurva till höger, stillbilden från alldeles mitt i /k/ i 
avbrutet (a) och lyckat (b) försök.  
 
4.1.4. Koartikulation hos barn 

För de två barnen som deltog i försöket gjordes inga EMG-mätningar. Filmning gav dock 
en klar indikation på att mönstret hos de vuxna återfinns hos barnen. Det finns anledning 
att anta att en EMG-kurva för barnen skulle ha uppvisat ett liknande resultat som för de 
vuxna deltagarna. Bilderna nedan visar att det redan i början på ett ord ses läpprundning, 
exempelvis vid undersökning av ”s” i styvmor hos ett av barnen syns tydlig läpprundning 
(se figur 9). Vid jämförelse med stavelseupprepningarna som föregick syns det också att 
läpprundningsgraden ökat vid lyckat försök. Detta är i linje med hypotesen om bristande 
läpprundning vid avbrutna försök.  

Perceptuella ljudanalyser av vokalkvalitet i inspelningarna indikerar i några fall 
skillnad vid avbrutet och lyckat försök. Ett av barnen uppvisade flera exempel på 
avbrutna stavelser med annan vokal än målordsvokalen, exempelvis ”ke-kryckor”. Den 
avbrutna vokalen i det här fallet är inte en centraliserad schwa-vokal. Dessa avbrutna 
icke-målvokaler kunde variera (dock inte inom samma stamning), som ett annat exempel 
från samma barn: ” tã-tobbe”. Det bör dock påpekas att även centraliserade vokaler 
förekom vid avbruten vokal. 
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1. /t/- 
 
 
 
2. /t/(ã)- 
 
 
 
 
3. /t/(obbe) 
 
 
 

Figur 7. Barn 1. Figuren visar produktionen av /t/. De två översta bilderna visar avbrutna försök och den 
nedersta bilden visar det lyckade försöket. En tydlig skillnad kan noteras mellan de två avbrutna försöken 
att säga ”Tobbe”, och den nedersta bilden som visar det en bild ur motsvarande sekvens (/t/) i ett icke 
avbrutet ”Tobbe”.  Barnet säger således t-ta-tobbe.  
 
 

 
 
 
 /t/- 
 
 
 
 
 
/t/- 
 
 
 
 
 
/t/ö- 
 
 
 
 
/t/(rösta) 
 

Figur 8. Barn 1 säger t-t-tö-trösta. Notera aktiveringen i den sista bilden, som visar läpprundningen mitt i 
/t/ i det sista lyckade försöket. Denna saknas i de övre tre avbrutna försöken. Alla stillbilder kommer från 
mittpunkten i /t/.  
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/s/- 
 
 
 
 
 
 
/s/- 
 
 
 
 
 
 
/s/(tyvmor) 
 
 
 
 
 

Figur 9. Barn 1 säger s-s-styvmor. Bilderna visar i tur och ordning mittpunkterna av respektive /s/. 
 
 

 
 
 
 
 
 /t/- 
 
 
 
 
 
 
 
/t/(rollkarl) 
 

Figur 10. Barn 2 säger t-trollkarl. Bilderna visar mittpunkterna i t-sekvenserna. Första bilden från det 
avbrutna försöket, andra bilden från det lyckade. På bilden kan en något större munöppning observeras vid 
det lyckade försöket. Detta är dock inget som förekom generellt hos varken barn 1 eller barn 2. 
 
4.1.5. Samband mellan typ av ord och stamningskvot 

En explorativ granskning syftade till att se om någon särskild, och i så fall vilken, typ av 
ord gav låg respektive hög stamningskvot hos deltagarna. Kvoterna som avses här är de 
som erhölls när man dividerade EMG-värdena för de avbrutna försöken med de icke-
avbrutna.  

En sammanställning av alla stammade ord med en kvot under 0.4 samt över 0,6 
kunde inte visa på något uppenbart mönster. 6 ord noterades för både väldigt hög och 



 

26 
 

väldigt låg kvot vid olika stamningstillfällen hos olika deltagare. Kvoten verkar således 
inte ha påverkats av vilken typ av ord som producerats. Sammanställning av vilken typ av 
ord som respektive försöksperson uppmätte låg respektive hög kvot visade heller inget 
mönster. Kvoten hos den enskilde individen verkar därför heller inte ha påverkats av 
vilken typ av ord som producerats. 
 
4.2. Delstudie 2: Jämförelse av EMG-nivå vid flytande tal mellan stammande och 

kontrollgrupp 

Delstudie 2 syftade till att jämföra EMG-nivån vid flytande tal hos stammande med 
EMG-nivån hos icke stammande kontrollpersoner.  
 
4.2.1. Förberedelsekvoter 

Frågeställningen gällde om stammande personer har svagare EMG-signal före rundad 
vokal vid flytande tal, det vill säga om de uppvisar en svagare förberedande aktivering av 
läppmuskulaturen vid flytande tal. Aktiveringen under konsonanterna före vokal 
dividerades med aktiveringen under vokal. Detta gav en kvot, en förberedelsekvot, på hur 
mycket koartikulation som förekom hos personerna. Exempelvis: Det genomsnittliga 
värdet för aktivering under konsonanterna /tr/ i ordet ”tröskelvärde”, dividerades med det 
genomsnittliga värdet för aktivering under /ö/. Ju högre siffra, desto mer koartikulation. 
Resultaten från delstudie 2 visar en skillnad i kvoten för EMG-värdet för förberedande 
aktivitet och vokalaktivitet i flytande tal. Den stammande gruppen tenderade att ha en 
högre kvot än kontrollgruppen, dock ej statistiskt signifikant (Mann Whitney, p = 0,87).  
 
Tabell 2. Tabellen visar grad av muskelaktivering före och under vokal hos både stammande deltagare och 
kontrollgrupp. Kvoten är ett mått på den relativa skillnaden i aktivering, oberoende av grundnivå, som man 
får när man dividerar EMG-värdet före vokal med EMG-värdet under vokal. 

 
 
4.2.2. Generell EMG-nivå 

En annan frågeställning var om stammande personer generellt skiljer sig från icke-
stammande i fråga om EMG-nivå vid flytande tal med läpprundning. Det kan konstateras 
att muskelaktiveringen generellt ligger något lägre hos den stammande gruppen. De 
logaritmerade EMG-värdena är approximativt normalfördelade med varians i samma 
storleksordning för båda grupperna. Ett t-test för oberoende grupper visade att skillnaden 
mellan alla EMG-värdena (multiplicerade med 10 och logaritmerade) hos den stammande 
gruppen och kontrollgruppen var klart signifikant, p=0,000000000077, i fråga om 
generell EMG-nivå. Skillnaden i aktivering under vokalen undersökt med t-test gav p= 
0.0000000025. En jämförelse med t-test av EMG-värdena innan vokal ger ett p-värde på 
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0,0011.  

 
Figur 11. Stapeldiagram över muskelaktiveringen hos försöks- och kontrollgrupp, före vokal, under vokal 
och totalt. Effektstorleken för skillnaderna i muskelaktivering mellan grupperna i form av Cohens d 
redovisas under respektive jämförelse.  
 

5. Diskussion 

5.1. Summering av resultat 

Studien gav stöd för hypotesen att stammande uppvisar en lägre aktivitet i avbrutna 
försök än i lyckade, även om skillnaden mellan avbrutna och lyckade försök var mindre 
än i exemplen från Stromsta och Fibiger (1980). Resultaten i delstudie 1 ger därmed visst 
stöd för slutsatserna från Stromsta och Fibigers studie (1980) angående förberedande 
koartikulatorisk aktivitet. Vid flytande tal uppvisade den stammande gruppen oväntat 
motsatt tendens, dock ej statistiskt signifikant, med något starkare förberedande EMG-
aktivitet jämfört med kontrollgruppen. Undersökning av den generella muskelaktiviteten 
vid flytande tal visade lägre EMG-aktivering hos den stammande gruppen. 
  
5.2. Delstudie 1: Analys av stamning 

Resultaten från delstudie 1 tyder på att den förberedande läpprundningen är svagare när 
ord avbryts av en stamning. I ljuset av dagens forskning kan ett försök till en tolkning av 
den bristande koartikulatoriska muskelaktiveringen i stammade stavelser, bli ett annat än 
Stromsta och Fibigers. I stället för att se resultatet som ett tecken på avsaknad av 
artikulatorisk planering, kan det ses som ett utslag av bristande eller för liten initiering, i 
linje med resultaten från Peters et al. (2000): att störningar vid stamning inte rör 
planeringen utan genomförande av artikulationsrörelserna. Observationen kan vara 
central för förståelsen av stamning. Det grundläggande problemet kan ha sitt upphov i att 
talmotoriken endast aktiveras partiellt, vilket Alm föreslog (2004). Att en viss 
muskelgrupp på detta sätt kan ha bristande initiering stämmer bra med motorkretsarnas 
funktionella anatomi genom basala ganglierna, där olika muskelgrupper har separata 
”kanaler” (Romanelli, 2005). 

Läpparna är en av flera artikulatorer involverade i koartikulation. Käken, tungan, 
mjuka gommen och svalget är några andra. Föreliggande studie valde att undersöka 
läpparna eftersom deras placering gör det relativt lätt att undersöka deras muskelaktivitet. 
Resultatet förmodas kunna generaliseras även till de andra artikulatorerna. Detta 
resonemang finner stöd i observationerna angående tungans rörelser vid ökad tidmässig 
belastning, gjorda av Peters et al (2000).  
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Reducering av läpprundning vid stamningstillfället kunde även observeras hos de två 
stammande barn som ingick i studien som ett kvalitativt inslag. Detta kan vara en 
indikation på att detta fenomen inte är resultatet av ett tillärt beteende utan något som är 
närvarande från tidig ålder. Å andra sidan observerades vissa beteenden som kan tolkas 
som strategier eller pålagringar, exempelvis förlängningar, utfyllnadsord och medrörelser. 
Det bör därför noteras att pålagringar uppträder i tidig ålder och om bristande 
koartikulation ska ses som ursprunglig stamning bör den uppträda innan pålagringarna. 
Förlängningar av ljud skulle även kunna ses som avsaknad av aktivering av nästa 
muskelrörelse, vilket skulle kunna studeras vidare.  

Stromsta (1986), och även Yaruss och Conture (1993), studerade formanttransitioner 
hos stammande barn och rapporterade avvikande övergångar i stammade stavelser, 
jämfört med i flytande tal, vilket skulle kunna motsvara denna studies observationer 
angående lyckade försök kontra avbrutna. Den begränsade grupp barn som ingick i denna 
studie verkar uppvisa avvikande artikulation i linje med dessa tidigare undersökningar. 
Dock är det svårt att dra slutsatser då denna studie koncentrerade sig på observationer av 
fysiska aspekter av koartikulationen, och formantstudierna på akustiska analyser av 
densamma.   

Stromsta och Fibiger (1980) rapporterade komplett avsaknad av läpprundning vid 
avbrutna försök, dvs. EMG-aktiveringen uteblir i stammade stavelser. Föreliggande 
studie kan inte stödja denna totala avsaknad av EMG-aktivering. De visuella analyser 
som gjorts på barn och några vuxna tyder dock på utebliven eller reducerad läpprundning. 
Föreliggande studie kan därför till viss del styrka Stromsta och Fibigers observationer av 
helt utebliven läpprundning vid avbrutna stavelser. 

En förklaring till att skillnaden i resultat mellan föreliggande studie och Stromsta och 
Fibigers studie skulle kunna vara skillnader i mätutrustningen som användes. Till skillnad 
från denna studie, där yt-elektroder användes, nyttjade Stromsta och Fibiger nålelektroder 
för sina försök, en metod som eventuellt minimerar brusnivåer så pass mycket att 
resultaten framstår som tydligare. De olika elektrodtyperna har varit föremål för 
jämförande studier med varierande resultat. Perry et al. (1981) diskuterar att ytelektroder 
även fångar upp underliggande muskulatur och snarare kan sägas mäta muskelgrupper än 
enstaka muskler. Å andra sidan rapporterar de även att nålelektroder visat sig vara mindre 
precisa än vad som tidigare föreslagits. Se även diskussion om brusnivåer nedan, under 
5.4.1.  

 
5.3. Delstudie 2. Jämförelse av EMG-nivå vid flytande tal mellan stammande och 

kontrollgrupp 

5.3.1. Har person som stammar svagare läppkoartikulation vid flytande tal än en 
kontrollgrupp? 

Vid flytande tal uppvisade den stammande gruppen inte en lägre förberedelsekvot än 
kontrollerna. Om kvoten kan sägas vara ett mått på koartikulation, kan hypotesen att 
stammande uppvisar mindre koartikulation än normaltalande i flytande tal inte stödjas. 
Robb och Blomgrens (1997) resultat indikerade större formantsluttning bland stammande 
försökspersoner, vilket tolkades som större och hastigare artikulatoriska förändringar i 
den stammande gruppen. För att knyta an till deras resonemang kring koartikulation vid 
formantsluttning kan den starkare EMG-aktiveringen hos de stammande å ena sidan 
tolkas som ökad koartikulation. Å andra sidan kan svagare aktivering tolkas som mer 
subtila och effektiva artikulatoriska rörelser.  

En högre förberedelsekvot hos den stammande gruppen, något som antyddes av 
resultaten men var långt ifrån signifikant, kan eventuellt reflektera en kompensatorisk 
åtgärd eller strategi. För att undvika avbrott och fastna i en stamning på grund av för lite 
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aktivering, som visat i delstudie 1, är det möjligt att stammande personer tar i lite extra, 
”tar sats” mot vokalen. Howell och Vause (1985) undersökte formanttransitioner mellan 
initial konsonant och vokal. Studien indikerar att stammande personers tal avviker från 
normaltalandes, även när det är flytande.  

En tolkning som hänger ihop med den höga förberedelsekvoten är att de stammande 
uppvisar någon slags hyperkoartikulation, ett fenomen som diskuterats i förhållande till 
skenande tal. Om de artikulatoriska inställningarna för kommande rundad vokal är 
färdiga redan innan fonationsstart, kommer formanttransitioner inte att kunna urskiljas i 
spektrogram, och liten skillnad i muskelaktivitet kommer att noteras mellan initial 
konsonantsekvens och rundad vokal i ord av typen använda i denna studie.  
 
Ökad koartikulation eller mer centraliserade vokaler? Förberedelsekvoten kan, som 
diskuterats tidigare, ge ett mått på hur lik aktiveringen av läpparna är vid konsonant och 
vid den efterföljande vokalen. Ju närmare 1 kvoten är, desto mer liknar de två värdena 
varandra. Som redovisats tidigare får den stammande gruppen ett genomsnittligt värde 
närmare 1 än kontrollgruppen. Detta skulle kunna tolkas som att den stammande gruppen 
uppvisar mer förberedande artikulation.  

Kvoten som mått säger inte något om hur hög eller låg den totala aktiveringen är. 
Den stammande gruppen uppvisar lägre muskelaktivitet än kontrollgruppen, vilket skulle 
kunna vara ett inlägg i diskussionen om centraliserade vokaler hos personer som 
stammar. Liten grad av läpprundning vid rundad vokal ger en mindre rundad, mer 
centraliserad, vokal. Vidare kräver en centraliserad vokal mindre förberedande 
läppaktivitet. Resultaten skulle alltså även kunna indikera mindre läpprundning vid 
rundad vokal. Diskussionen kring vokalkvalitet i stammade stavelser kan kompliceras 
ytterligare: De två deltagarna i observationen på barn visade tydliga exempel på annan 
vokal än målvokalen. Den ”felaktiga” vokalen som avbryts uppfattas inte som 
centraliserad. 
 
5.3.2. Har stammande generellt svagare EMG-aktivering vid läpprundning vid flytande 

tal?  

Det kan konstateras att den stammande gruppen uppvisar en lägre generell 
muskelaktivering än kontrollgruppen. Resultatet var inte förväntat, men resultaten är 
tydliga och starkt signifikanta. Stammande personer tycks alltså ha en generellt lägre 
muskelaktivitet i läppmuskulaturen vid flytande tal av typen som analyserades i studien. 
Man kan spekulera i vad detta kan bero på, men resultaten ligger i linje med MEG-
studien av hjärnaktivering hos stammande som tidigare nämnts (Salmelin et al., 2000). 
Denna studie rapporterade svagare aktivering av munarean hos primära motorkortex vid 
flytande tal, jämfört med en kontrollgrupp. Samtidigt visade den stammande gruppen 
högre aktivering av handarean. Sammantaget tyder studien på en mer ospecifik 
muskelaktivering vid tal hos stammande, med en svagare aktivering av de relevanta 
artikulatorerna, samtidigt med en starkare aktivering av irrelevanta muskler.   
 
5.4. Problem under studiens gång.  

5.4.1. EMG: Brus och vilospänning 

Då huden vid underläppen är mycket rörlig vid tal medför det vissa svårigheter när det 
gäller applicering av självhäftande yt-elektroder. En konsekvens av detta var att 
elektroden i några fall hade bristfällig hudkontakt med förhöjd brusnivå och försvagat 
signal-brusförhållande som följd. En viss grundnivå av aktivitet utgjordes av brus från 
omgivningen samt vilospänningen i musklerna. En av deltagarna uppvisade extremvärden 
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till följd av högt brus och exkluderades därför. En möjlig effekt av förhöjt brus är att 
resultaten försvagas, så att verkliga effekter framstår som mindre än de egentligen är. Till 
exempel att skillnaden mellan avbrutna och lyckade försök egentligen skulle kunna vara 
större än vad som indikeras av resultaten, liksom skillnaden i EMG-nivå mellan 
stammande och icke-stammande personer vid flytande tal. För fortsatta studier är det av 
vikt att optimera elektrodplaceringen och hudpreparering för att säkerställa optimal 
EMG-signal. För fortsatta studier kan man undersöka om elektroden vid underläppen kan 
placeras längre ner på hakan för att undvika problem med bristande kontakt som följd av 
läpprörelser.  

En stickprovskontroll av fem försökspersoner, med fem mätpunkter på varje, visar en 
någorlunda jämn grundnivå för bruset på mellan 0,080 och 0,270, med ett medel på 
0,172. Detta motsvarar ungefär en fjärdedel av det totala medelvärdet i EMG-värdena för 
de avbrutna stavelserna och mindre för de lyckade. Aktivitetsnivån i de avbrutna försöken 
motsvarade cirka 93 procent av aktivitetsgraden i de flytande orden. Subtraheras detta 
förmodade brus från mätvärdena kommer nivåskillnaderna att bli relativt högre, vilket 
styrker studiens resultat. 
 
5.4.2. Problem med tidssynkronisering 

EMG-signalen registrerades separat från ljud- och videoinspelningen. Synkroniseringen 
av de två registreringarna skedde som nämnts i metodavsnittet med hjälp av en modern 
form av ”klappa”, en lysdiod som tändes exakt vid starten av EMG-registreringen. 
Genom att filma lysdioden kunde starttiden för EMG fastställas i efterhand vid 
granskning av videoinspelningen i dator. 

 Efter EMG-värdena mätts upp uppdagades att tidssynkroniseringen i vissa fall hade 
ett fel på upp till 80 ms som en följd av att videoinspelningen inte zoomats in maximalt 
vid granskning i dator. Stamningssegmenten som mättes i EMG-kurvan kunde ha en 
duration ned till omkring 80 ms vilket innebar att mätningen kunde bli förskjuten med 
påverkan på resultatet. För att minimera problemet kontrollerades tidsförskjutningen för 
samtliga deltagare. För deltagare med en förskjutning över 30 ms gjordes en ny, korrekt 
mätning av EMG-värdena. En tidsförskjutning på mindre än 30 ms bedömdes ha liten 
påverkan på mätningarnas noggrannhet. Om förskjutningarna har någon effekt är det att 
resultaten försvagats.  
 
5.4.3. Hur studien skulle kunna förbättras.  

Studien hade kunnat innehålla fler barn. Detta skulle göra att beteendena som 
observerades hade kunnat generaliseras vidare. För att koppla resultaten mer till 
diskussionen om intrafonemiska avbrott hade analyser av spektrogram kunnat inkluderas 
i studien. Det hade varit en möjlighet, då ljudspåren från videoinspelningarna finns 
lagrade, men tiden räckte inte till.  
 
5.5. Fortsatt forskning.  

För att verifiera resultaten från delstudie 1 vore det välkommet med en studie som 
undersöker muskelaktivering på mikronivå vid stamning även i andra artikulatorer än 
läpparna. En studie är planerad vid Iowa University (Arenas, 2010) som förhoppningsvis 
kan belysa fenomenet koartikulation i stamning hos barn ytterligare. Forskning som 
studerar förberedande läpprundning ur ett behandlingsperspektiv välkomnas. Möjligen 
skulle framtida forskning kunna identifiera ett nytt diagnoskriterium för kronisk 
stamning. Fortsatta studier av barn, gärna i nära anslutning till stamningsdebuten, skulle 
kunna fördjupa resonemangen om ”stamningens kärna”, dvs. mer kunskap om den 
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ursprungliga stamningen och dess pålagringar.  
Eftersom stamning i hög grad uppträder vid automatiserade talsekvenser återfinns 

den ofta i spontantal. Fortsatta studier bör undersöka stamningens karaktär i friare 
talsituationer.  
 
5.6. Slutsatser 

Studien gav stöd för hypotesen att stammande personer uppvisar en lägre nivå av 
förberedande artikulation vid avbrutna försök, jämfört med lyckade försök att uttala 
samma ord. De avbrutna försöken skiljer sig signifikant åt från lyckade i grad av 
aktivering i läppmuskeln. Skillnaden var dock mindre än vad som rapporterats från 
studier av Stromsta och Fibiger (1980). Resultaten tolkas som att den förberedande 
läpprundningen är svagare när ordet avbryts av en stamning och att detta eventuellt skulle 
kunna härledas från brister i neuromotorisk aktivering. Resultatet från studien av flytande 
tal i delstudie 2 visade en lägre generell aktivering i läppmuskulaturen hos de stammande 
än hos kontrollpersonerna, vid mätning före och under läpprundade vokaler. Då EMG-
värdet före och under vokalen mellan de två grupperna jämfördes kunde det inte 
konstateras någon svagare förberedande muskelaktivitet, i detta fall läpprundning före 
rundad vokal. Sammantaget skulle resultaten kunna indikera att bristande aktivering av 
relevanta artikulationsmuskler är en central aspekt av stamning, både generellt vid 
flytande tal, och då talet avbryts av stamning.  
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Bilaga 1 
7. Bilagor 

Uppgifter för vuxna 
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Skruvhål  

tröskelvärde  

kråka  

skjutbaneklubb 

krönika  

skrumplevervärden  

tryckfrihet 

skrytmåns  

skurutrustningsskåp  

krympa  

trygg  

skruvhuvud  

krockskadad  

trög  

skruvhål  

kronologisk  

skruvkapsyl  

kronjuvel 

skruvnyckel  

kroppsspråk  

trösta  

skruvrörelse  

kry  

tryckfelsnisse  

krut  

styvmor  

krypköra  

styrman  

krusbär  

truga  

kromosomuppsättning  

kryddpeppar  

kråkslott  

tröskelvärde 

kröningsceremoni  

krångla 
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Sture som stammade kände sig pressad inför den muntliga redovisningen för 
företagsledningen. Stålverket hade gått dåligt, främst på grund av att 
strömkostnaden ökat. Skrotpriserna var ett annat problem, järnskrot 
konkurrerade med nyproducerat stål. Skruvförband och bultar tillhörde de 
viktigaste produkterna för fabriken. Stommen i företagets verksamhet var 
försäljning till bilindustrin, största delen exporterades till Kina. 
Strömstadfabrikens personal var oroliga över läget, tryckt stämning rådde. Stora 
nedskärningar hotade. Studien av den ekonomiska situationen skulle nu 
presenteras för ledningen, tråkiga röda siffror. Styrelsen väntade vid 
mötesbordet när Sture kallades in. 

 

Sju sjösjuka sjömän sköttes av sju undersköna sjuksköterskor på skeppet Shang 
Hai. 

 

Tjugosju tjusiga chokladätare spelade schack under livlig diskussion. 
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En skruvad historia 

Gubben Tryggve skulle bygga en båt. Tyg, strykjärn, skruv, skruvmejsel och 
stubben från ett gammalt träd, var allt han hade till sin hjälp. ”Det var inte 
mycket att bygga med”, skrockade hans krokryggiga gumma Tuva, när Tryggve 
rotade runt bland sitt skrot. ”Jag struntar i vad du säger”, sa gubben, ”En skuta 
går att bygga utan att använda en enda skruv”. ”Skrytmåns”, grymtade gumman. 
”Om du kan bygga ett ordentligt fartyg av det där, så lovar jag att segla till 
Kroatien i det”. 

Tuva gick in i stugan och Tryggve skrockade för sig själv. Stubben får bli 
skutans skrov, tänkte han. ”Skrovet får stödja tyget och ge det styrsel.” Han 
strök tyget, ”stryka, stryka, stryka” nynnade han. Han skruvade och stötte 
skruvmejselns ända mot stubben, ända tills det blivit ett stort hål. Där fäste han 
skruvmejseln så att den stod rätt upp. Tyget fäste han fast högst upp på 
skruvmejseln och tråcklade sedan fast dess andra ände i stubben, så att det 
spände upp som ett segel. ”Skruvlöst, och det tog bara ett ögonblick!”, 
skrockade Tryggve. 

”Kom ut, min gumma!”, skrålade gubben. ”Skåda en båt utan en enda skruv som 
du skulle kunna styra jorden runt i”, skröt han. Tuva tittade ut från sin stuga. 
”Ha, utbrast hon. Skulle inte ens kunna styra till Köpenhamn i den där, stubben 
sitter ju fortfarande fast i marken!” 
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Ett ord räcker. 

Ett urblåst hus 

Ett ordnat liv. 

Ett överdrivet resultat. 

Ett ömmande knä. 

Ett återkommande dilemma. 

Ett överfall 

Ett ögonblick 

Ett ypperligt tillfälle. 

Ett urdumt förslag. 

Ett ursinnesdåd. 

Ett ögonblick 

Ett övningstillfälle 
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Uppgifter för barn 

  trygg  

trög  

trösta  

krut  

styvmor  

styrman  

truga  

glasstrut  

styra  

trycka  

skryta  

krycka 

stuprör  

styvmor  

stål  

stöd  

stycke  

krydda  

krocka  

krusbär  

krokus  

krympa  

krona  

kryss  

trogen 
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Styvmor vill ha en ny krycka. 

Kråkan bor i skogen. 

Ett ord räcker. 

Stugan låg intill vattnet, stuprören var 
trasiga. 

Strutglass är godast kall. 

Krusbären var sura. 

Stålet rostade, kroken böjde sig. 

Stråhatten flög iväg i vinden. 

Ett ögonblick 
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Saga med bilder (höra och återberätta) 

1) Det här är Sture. Ett år ville Sture bygga något. 

2) Sture funderade på vad han skulle bygga. En koja, beslutade han. 

3) Han hämtade verktyg. Skruv, skruvmejsel, hammare och spik. Och stockar såklart. 

4) Sture hamrade och hamrade. 

5) Men när han lagt sista stocken på kojans tak tappade han balansen och föll handlöst ned på 
marken. 

6) ”Aj, min tå!” Stortån var alldeles röd och gjorde ont. 

7) Tårarna strömmade ned för Stures kinder. 

8) Mamma strök Stures kind och tröstade. ”Stortån kommer att ömma lite, men vilken tur att du 
inte gjorde dig mer illa”. 

9) ”Det ordnar sig”, sa mamma och plockade fram en strutglass. Strutglass är bästa medicinen! 

10)  Stortån ömmade bara lite. Kojan var färdig. Sture var lycklig. 
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 2010-09-12 Bilaga 2 
 
 
 

Enheten för logopedi 
Institutionen för neurovetenskap 

 

Vill du delta i forskningsstudie om stamning? 
 
Vad som orsakar avbrotten i talet vid stamning är fortfarande oklart. Om vi kan förstå det 
bättre ökar möjligheterna att utveckla effektivare behandling. Vi söker nu personer med 
stamning till en forskningsstudie vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, vid mottagningen för 
Klinisk neurofysiologi. 
 
Vi söker dig som: 
- är mellan 18 och 65 år, och som stammat sedan barndomen. 
 
Vad är det vi vill undersöka? 
Två tidigare forskningsstudier tyder på att stamning kan ha samband med hur olika talmuskler 
aktiveras vid tal, eller inte aktiveras. För att veta om de tidigare resultaten stämmer eller inte 
krävs dock fortsatta undersökningar. Vi planerar därför två undersökningar, som kommer att 
göras vid samma tillfälle, på Akademiska Sjukhuset, Uppsala, mottagningen för Klinisk 
neurofysiologi. Vi har tider dagtid på vardagar, kvällar och helger, så att vi kan hitta en tid som 
passar dig. 
 
Undersökning 1: muskelaktivitet vid stamning  
Vid denna undersökning vill vi med en ny metod studera vad som händer då talet avbryts vid 
stamning – hur själva avbrottet ser ut. Du kommer att få läsa en text, lyssna och upprepa, samt 
delta i ett litet samtal. För att mäta muskelaktiviten runt munnen kommer självhäftande 
elektroder att fästas på läpparna (helt smärtfritt), och talet videofilmas. (Om du har skägg gör 
vi undersökningen utan elektroder, bara med video.) 
 
För denna undersökning söker vi dig som har tydligt hörbar stamning med inslag av korta 
upprepningar, typ "st-st-stamning". (Om du är osäker på om din stamning "passar" kan vi 
talas vid per telefon före besöket.) Men även om du inte har så mycket stamning av denna typ 
kan du ändå delta i undersökning 2, se nedan. 
 
Undersökning 2: muskelreaktioner vid stimulering  
Den andra undersökningen handlar om att mäta hur mycket stimulering 
av nervsystemet som krävs för att ge en muskelreaktion. Detta mäts med 
s.k. transkraniell magnetstimulering (TMS). TMS innebär att man med en 
magnetspole som hålls nära huvudet (se figur till höger) ger pulser som 
stimulerar nervcellerna i hjärnbarken. Om stimuleringen är över en viss 
nivå får man en lätt muskelryckning, t.ex. i en finger eller läppen 
(beroende på vilken del av hjärnbarken som stimuleras). Dessa 
muskelryckningar mäts med självhäftande elektroder på huden. Vid 
studien kommer vi att mäta hur mycket stimulering som krävs för att få 
muskelaktivering i hand eller överläpp. 
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TMS har funnits i mer än 20 år, och är nu en mycket använd metod världen över, med mer än 
7000 publicerade forskningsrapporter. Den är vanligen är helt fri från smärta eller andra 
besvär och det finns få rapporter om sidoeffekter. I den mån det förekommit sidoeffekter har 
de varit tillfälliga, som t.ex. lätt huvudvärk eller lätt illamående. Vid forskning med TMS kan 
man ge upp till 6000 pulser vid ett tillfälle, medan vår undersökning bara innebär omkring 
150 pulser, alltså endast ca 2-3 % av den dos som kan användas.  
 
För deltagande i undersökning 2 krävs att du 
- inte har någon känd neurologisk sjukdom eller inopererade metallföremål  

(t.ex. pacemaker). 
- inte tar medicin som påverkar nervsystemet (t.ex. antidepressiva medel),  

eftersom det kan påverka resultatet. 
- inte är gravid (ingen särskild risk, bara allmän försiktighet). 
 
Vad innebär deltagande? 
Medverkan i studien innebär ett besök på Akademiska sjukhuset, och båda undersökningarna 
tillsammans beräknas ta ca 2 timmar. Vi betalar ersättning för reskostnader och parkering, 
samt 400 kr som deltagararvode (200 kr per delstudie). När projektet är klart kommer du att få 
information om studiens resultat, och om det framkommer information som du kan ha nytta 
av kommer du att få personlig information om det. 
 
I arbetet med studien kommer studenter på avancerad nivå vid logopedutbildningen att 
medverka: Berit Henricsson, Charlotta Fröman, Ragnhild Karlsson, och Madeleine Sundberg. 
 
Personuppgifter 
Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Dina svar och resultat 
kommer att hanteras så att inte obehöriga kan ta del av dem. Frågeformulär och 
videoinspelningar kommer att hanteras i avidentifierad form, med kodnummer, och förvaras 
inlåst. Personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet. Enligt personuppgiftslagen (PuL) har 
Du rätt att gratis en gång per år ta del av de uppgifter om Dig som hanteras och vid behov få 
eventuella fel rättade. 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 oss på epost 
stamningsstudier.uu@gmail.com, eller någon av försöksledarna, se nedan. 
 
Intresseanmälan 
Intresseanmälan görs enklast via epost till stamningsstudier.uu@gmail.com, med 
frågeformuläret som är inkluderat i mailet vi skickat ut, eller via brev till Per Alm, se adress 
nedan. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Per Alm Hans Axelsson 
Forskare, Med. Dr. Överläkare 
Enheten för logopedi Enheten för klinisk neurofysiologi 
Inst. för neurovetenskap Inst. för neurovetenskap 
Box 593 Ing 85, 3 tr, Akademiska sjukhuset 
751 24 Uppsala 751 85 Uppsala 
per.alm@neuro.uu.se hans.axelson@akademiska.se  
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018-471 47 43 018-611 3955 
 
 
 
 2010-09-12 Bilaga 3 

 
 
 

Enheten för logopedi 
Institutionen för neurovetenskap 

 

Vi söker personer utan stamning,  
som jämförelsegrupp i forskningsstudie om stamning.  
Vill du delta? 
 
Stamning är ett talproblem som kan få stora konsekvenser för drabbade personer. Vad som 
orsakar avbrotten i talet vid stamning är fortfarande oklart. Om vi kan förstå det bättre ökar 
möjligheterna att utveckla effektivare behandling. 
 
Vi söker nu personer utan stamning, som s.k. kontrollpersoner i en forskningsstudie vid 
Akademiska Sjukhuset i Uppsala, vid mottagningen för Klinisk neurofysiologi (ingång 85).  
 
Hela proceduren tar ca 2 timmar. Vi har tider dagtid på vardagar, kvällar och helger, så att vi 
kan hitta en tid som passar dig. Vi betalar ersättning för reskostnader och parkering, samt 400 
kr som deltagararvode (200 kr per delstudie).  
 
Deltagande är helt frivilligt, och om du väljer att anmäla ditt intresse och delta i studien kan 
du när som helst ändra dig och avbryta, utan att skäl behöver anges.  
 
Vi söker dig som: 
- är mellan 18 och 65 år. 
- inte har skägg på underläppen. 
- inte stammar eller har haft stamning tidigare i livet. 
- inte har nära släkting som stammat (barn, förälder eller syskon). 
- inte har någon känd neurologisk sjukdom eller inopererade metallföremål (t.ex. pacemaker). 
- inte tar medicin som påverkar nervsystemet (t.ex. antidepressiva medel). 
- inte är gravid (ingen särskild risk, bara allmän försiktighet). 
 
Vad är det vi vill undersöka? 
Två tidigare forskningsstudier tyder på att stamning kan ha samband med hur olika talmuskler 
aktiveras vid tal, eller inte aktiveras. För att veta om de tidigare resultaten stämmer eller inte 
krävs dock fortsatta undersökningar. Vi planerar därför två undersökningar, som kommer att 
göras vid samma tillfälle.  
 
Undersökning 1: muskelaktivitet vid stamning 
Vid denna undersökning vill vi med en ny metod studera vad som händer då talet avbryts vid 
stamning – hur själva avbrottet ser ut. För att mäta muskelaktiviten runt munnen kommer 
självhäftande elektroder att fästas på läpparna (helt smärtfritt), och talet videofilmas. Du som 
inte stammar medverkar här för att vi ska få ett jämförelsematerial.  
 
Undersökning 2: muskelreaktioner vid stimulering 



 

44 
 

Den andra undersökningen handlar om att mäta hur mycket stimulering 
av nervsystemet som krävs för att ge en muskelreaktion. Detta mäts med 
s.k. transkraniell magnetstimulering (TMS). TMS innebär att man med 
en magnetspole som hålls nära huvudet (se figur till höger) ger pulser 
som stimulerar nervcellerna i hjärnbarken. Om stimuleringen är över en 
viss nivå får man en lätt muskelryckning, t.ex. i en finger eller läppen. 
Dessa muskelryckningar mäts med självhäftande elektroder på huden. 
Vid studien kommer vi att mäta hur mycket stimulering som krävs för 
att få muskelaktivering i hand eller överläpp. 
 
TMS har funnits i mer än 20 år, och är nu en mycket använd metod 
världen över, med mer än 7000 publicerade forskningsrapporter. Den är vanligen är helt fri 
från smärta eller andra besvär och det finns få rapporter om sidoeffekter. I den mån det 
förekommit sidoeffekter har de varit tillfälliga, som t.ex. lätt huvudvärk eller lätt illamående. 
Vid forskning med TMS kan man ge upp till 6000 pulser vid ett tillfälle, medan vår 
undersökning bara innebär omkring 150 pulser, alltså endast ca 2-3 % av den dos som kan 
användas.   
 
Personuppgifter 
Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Dina svar och resultat 
kommer att hanteras så att inte obehöriga kan ta del av dem. Frågeformulär och 
videoinspelningar kommer att hanteras i avidentifierad form, med kodnummer, och förvaras 
inlåst. Personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet. Enligt personuppgiftslagen (PuL) har 
Du rätt att gratis en gång per år ta del av de uppgifter om Dig som hanteras och vid behov få 
eventuella fel rättade. 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 försökspersoner i sådana publikationer. 

 

Fler frågor? 

Har du frågor om forskningsprojektet är du välkommen att kontakta oss på epost 
stamningsstudier.uu@gmail.com, eller någon av försöksledarna, se nedan.  
 
I arbetet med studien kommer studenter på avancerad nivå vid logopedutbildningen att 
medverka: Berit Henricsson, Charlotta Fröman, Ragnhild Karlsson, och Madeleine Sundberg. 
 
Intresseanmälan 
Intresseanmälan görs enklast via epost till stamningsstudier.uu@gmail.com, med 
frågeformuläret som är inkluderat i mailet vi skickat ut, eller via brev till Per Alm, se adress 
nedan. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Per Alm Hans Axelsson 
Forskare, Med. Dr. Överläkare 
Enheten för logopedi Enheten för klinisk neurofysiologi 
Inst. för neurovetenskap Inst. för neurovetenskap 
Box 593 Ing 85, 3 tr, Akademiska sjukhuset 
751 24 Uppsala 751 85 Uppsala 
per.alm@neuro.uu.se hans.axelson@akademiska.se  
018-471 47 43 018-611 3955 
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 2010-09-12 Bilaga 4 
 
 
 

Enheten för logopedi 
Institutionen för neurovetenskap 

 
 
 
Till föräldrar till barn 7-12 år med stamning 
 

Forskningsstudie för att förstå stamning bättre 
 
Vid Enheten för logopedi, Uppsala universitet, arbetar vi med forskning om stamning. Vad 
som gör att talet avbryts vid stamning är fortfarande oklart. Om vi kan förstå det bättre ökar 
möjligheterna att utveckla effektivare behandling. 
 
Undersökning av talrörelser vid stamning 
Tidigare forskningsstudier tyder på att stamning kan ha samband med hur olika talmuskler 
aktiveras vid tal, eller inte aktiveras. För att veta om de tidigare resultaten stämmer eller inte 
krävs dock fortsatta undersökningar.  
 
Vid denna undersökning kommer vi med höghastighetsvideo studera vad som händer då talet 
avbryts vid stamning, hur själva avbrottet ser ut i detalj. Eftersom stamning ofta förändras när 
man blir vuxen söker vi barn i åldern 7 till 12 år, som har tydligt hörbar stamning med inslag 
av korta upprepningar, typ "st-st-stamning". (Filmningen görs med en liten videokamera som 
kommer att stå ca 2 meter från barnet.) 
 
Själva undersökningen beräknas ta mindre än 30 minuter, där olika talsituationer provas, som 
högläsning (om barnet kan läsa) och beskrivning av bilder. Undersökningen äger rum på 
Akademiska Sjukhuset, Uppsala, mottagningen för Klinisk neurofysiologi (ingång 85). 
 
Vi kommer att försöka hitta tider som passar er, med hänsyn till skola, arbete, eller liknande 
(även kvällar och helger). Vi står för ev. resekostnader, och som tack för hjälpen får ni två 
biobiljetter. 
 
Deltagande är helt frivilligt, och om ni väljer att anmäla intresse och delta i studien kan ni när 
som helst ändra er och avbryta, utan att skäl behöver anges. Beslut att delta eller inte påverkar 
inte eventuell annan behandling. 
 
När projektet är klart kommer ni att få information om studiens resultat, och om det 
framkommer information som ni kan ha direkt nytta av kommer ni att få personlig 
information om det. 
 
I arbetet med studien kommer två studenter på avancerad nivå vid logopedutbildningen att 
medverka: Berit Henricsson och Lotta Fröman. 
 
Personuppgifter 
Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Alla uppgifter kommer att 
hanteras så att inte obehöriga kan ta del av dem. Frågeformulär och videoinspelningar 
kommer att hanteras i avidentifierad form, med kodnummer, och förvaras inlåst. 
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Personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet. Enligt personuppgiftslagen (PuL) har ni rätt att 
gratis en gång per år ta del av de uppgifter som hanteras och vid behov få eventuella fel 
rättade. 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 ni frågor om forskningsprojektet är ni välkomna att kontakta oss på epost 
stamningsstudier.uu@gmail.com, eller någon av försöksledarna, se nedan. 
 
Information anpassad för barn finns på bifogade brev. 
 
Intresseanmälan 
Intresseanmälan görs enklast via epost till stamningsstudier.uu@gmail.com, med 
frågeformuläret som är inkluderat i mailet vi skickat ut, eller via brev till Per Alm, se adress 
nedan. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Per Alm  Berit Henricsson Lotta Fröman 
Forskare, Med. Dr. Logopedstuderande Logopedstuderande 
Enheten för logopedi stamningsstudier.uu@gmail.com stamningsstudier.uu@gmail.com 
Inst. för neurovetenskap Berit.Henricson.2316@student.uu.se charlotta.froman.9572@student.uu.se 
Box 593  
751 24 Uppsala  Tel. till reception, Klinisk neurofysiologi: 018-611 3449 
 
per.alm@neuro.uu.se 
018-471 47 43 
 
 



 [Till föräldrar + barn 7-12 år]   

 

  2010-09-12 
 
 
 
 
Till barn 7 till 12 år 
 
Forskning om stamning, i Uppsala 
 
Hej! 
 
Stamning kan vara ett problem ibland, om man har svårt att säga det man vill. I Uppsala 
forskar vi för att förstå stamning bättre, och för att bättre kunna hjälpa barn och vuxna som 
har problem med talet. 
 
För att förstå mer om vad som händer när man stammar söker vi barn i åldern 7 till 12 år, för 
en undersökning. Vi söker barn som har stamning typ "st-st-stamning".  
 
Om du är med i undersökningen kommer du att få träffa oss, Berit och Lotta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökningen består i att vi provar olika taluppgifter. Detta spelas in med en särskilt snabb 
videokamera, som gör att man kan se vad som händer när man stammar. Alltihop tar nog 
ungefär en halvtimme. Det är bara vi som jobbar med undersökningen som får se videon, inga 
andra.  
 
Vi håller till på sjukhuset i Uppsala, och om ni har kostnader för resa hit så betalar vi det. 
Som tack för hjälpen får ni två biobiljetter, till dig och den som följer med dig hit. 
 
Om du är intresserad av att vara med anmäler ni ert intresse på svarsblanketten. Anmälan är 
inte bindande – du kan när som helst ändra dig, även när undersökningen startat. 
 
Vänlig hälsningar 
 
Per Alm Lotta Fröman Berit Henricsson 
Forskare, Med. Dr. Logopedstuderande Logopedstuderande 
Enheten för logopedi charlotta.froman.9572@student.uu.se Berit.Henricson.2316@student.uu.se 
Uppsala Universitet   
751 24 Uppsala  
per.alm@neuro.uu.se  
018-471 47 43 
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Bilaga 5 
 

Intresseanmälan till deltagande i studien om stamning och 
muskelaktivitet 

 
Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet och önskar anmäla mitt 
intresse för deltagande i studien. 
 
Jag är medveten om att intresseanmälan inte är bindande – jag kan när som helst 
ändra mig, även när undersökningarna startat.  
 
 
Datum: ................................................ 
 
 
Underskrift: ................................................................... 
 
Namnförtydligande: ....................................................... 
 
Adress: ........................................................................... 
 
......................................................................................... 
 
E-post: ............................................................................. 
 
Telefon: ........................................................................... 
 
Mobiltelefon: ................................................................... 
 
 
Ev. önskemål om hur kontakter bör ske  
(t.ex. epostadress, telefonnummer, lämplig tid att ringa): 
 
.............................................................................................................................................
. 
 
.............................................................................................................................................
. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
 
 
 

[Till stammande vuxna, vid brevutskick] 2010-09-13
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Intresseanmälan, forskningsstudie om stamning och 
muskelaktivitet 
 
Datum: ............................................. 
 
 
Allmänt 
 
1. M   Man K   Kvinna 
 
2. Födelseår och månad: ................................................................ 
 
3. Hur ofta bedömer du att du har stamning med korta upprepningar av början av ord,  

t.ex. "st-st-stamning".  

 0  1  2  3  4  
 

 

Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta   
 
4. Har du någon speciell talteknik som gör att du kan tala utan stamning om du tänker 

på tekniken? 

 0  1  2  3  4  
 

 

Nej Svårt minska 
stamningen 
med teknik 

Kan ibland 
minska 

stamningen 
med teknik 

Ja, kan oftast 
tala utan 

stamning om 
jag använder 

teknik 

Ja, kan tala helt 
utan stamning 

med teknik 

  

 
5. Har du skägg eller mustasch på läpparna (som du inte vill raka av)? 

 0  Ja 1  Nej
 
Ev. kommentar: ........................................................................................................ 
 
.................................................................................................................................. 
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 Bilaga 6 . 

 
Intresseanmälan till deltagande i studien om stamning och 
muskelaktivitet 

 
Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet och önskar anmäla mitt 
intresse för deltagande i studien. 
 
Jag är medveten om att intresseanmälan inte är bindande – jag kan när som helst 
ändra mig, även när undersökningarna startat. 
 
  
 
Datum: ................................................ 
 
 
Underskrift: ................................................................... 
 
Namnförtydligande: ....................................................... 
 
Adress: ........................................................................... 
 
......................................................................................... 
 
E-post: ............................................................................. 
 
Telefon: ........................................................................... 
 
Mobiltelefon: ................................................................... 
 
 
Ev. önskemål om hur kontakter bör ske  
(t.ex. epostadress, telefonnummer, lämplig tid att ringa): 
 
.............................................................................................................................................
. 
 
.............................................................................................................................................
. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................

2010-09-13
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 2010-09-13 
 
 
 

Intresseanmälan, forskningsstudie om stamning och 
muskelaktivitet 
 
Datum: ............................................. 
 
 
1. M   Man K   Kvinna 
 
2. Födelseår och månad: .......................................................... 
 
 
5. Har du skägg eller mustasch på läpparna (som du inte vill raka av)? 

 0  Ja 1  Nej
 
Ev. kommentar: ........................................................................................................ 
 
.................................................................................................................................. 
 
T8. Så vitt du vet, har du själv haft stamning,  

eller har dina barn, syskon eller föräldrar haft stamning? 

 0  Ja. 1  Nej, ingen stamning så vitt jag vet
 
Om ja, beskriv: .............................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
  

[Till vuxna kontrollpersoner, vid brevutskick] 
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Intresseanmälan till i studien om stamning och muskelaktivitet Bilaga 7 

 
Vi har tagit del av informationsbrevet om forskningsstudien om stamning och 
muskelaktivitet. Vi anmäler här intresse att delta i studien. 
 
Vi är medvetna om att intresseanmälan inte är bindande – vi kan när som helst ändra 
oss, även när undersökningen startat. 
 
Datum: ................................................ 
 
Barnets namn:............................................................. 
 
Födelseår och månad: ................................................. 
 
Vårdnadshavare: 
 
Underskrift: ................................................................... 
 
Namnförtydligande: ....................................................... 
 
Telefon: .........................................     E-post: ............................................................ 
 
Vårdnadshavare: 
 
Underskrift: ................................................................... 
 
Namnförtydligande: ....................................................... 
 
Telefon: .........................................     E-post: ............................................................ 
 
Postadress (eller adresser): 
 
.............................................................................................................................................
. 
 
.............................................................................................................................................
. 
 
Ev. önskemål om hur kontakter bör ske  
(t.ex. epostadress, telefonnummer, lämplig tid att ringa): 
 
.............................................................................................................................................
. 
 
(3) Hur ofta bedömer du att barnet har stamning med korta upprepningar av början av ord,  
t.ex. "st-st-stamning"? 
 0  1  2  3  4  

 
 

Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta   
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Information om stamningsstudie [till kontrollpersoner, vuxna] Bilaga 8 
 
 
 
Hej! 
 
Tack för intresse i studien om stamning. Som bilaga till detta mail 
finns ett informationsbrev som beskriver studien, och vad det innebär 
att delta. (Hör av dig om det skulle saknas, eller du har problem att 
öppna dokumentet. Vi kan då skicka brev med vanlig post.) 
 
Om du önskar anmäla intresse att delta, vänligen klicka svara på detta 
mail, och fyll i formuläret nedan (de gula fälten). 
 
Vänliga hälsningar, 
                           
Per Alm                Studenter på avancerad nivå vid 
logopedutbildningen:  
Forskare, Med. Dr.           Berit Henricsson 
Enheten för logopedi         Charlotta Fröman 
Inst. för neurovetenskap     Madeleine Sundberg 
Box 593                      Ragnhild Karlsson 
751 24 Uppsala 
per.alm@neuro.uu.se  
018-471 47 43 
 
----------------------------------------------------------------------
--- 
 
Intresseanmälan till studien om stamning och muskelaktivitet 
 
Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet och önskar 
anmäla mitt intresse för deltagande i studien. 
 
Jag är medveten om att intresseanmälan inte är bindande – jag kan när 
som helst ändra mig, även när undersökningarna startat.  
 
Vi söker dig som: 
- är mellan 18 och 65 år. 
- inte har mustasch eller skägg på underläppen. 
- inte stammar eller har haft stamning tidigare i livet. 
- inte har nära släkting som stammat (barn, förälder eller syskon). 
- inte har någon känd neurologisk sjukdom eller inopererade 
metallföremål  
  (t.ex. pacemaker). 
- inte tar medicin som påverkar nervsystemet (t.ex. antidepressiva 
medel).  
- inte är gravid (ingen särskild risk, bara allmän försiktighet). 
 
  
Datum:                          
 
Namn:                                
 
Gatuadress:                          
 
Postadress:                          
 
E-post:                              
 
Telefon:                             
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Mobiltelefon:                        
 
Ev. önskemål om hur kontakter bör ske (t.ex. epostadress, 
telefonnummer, lämplig tid att ringa): 
                       
                       
 
 
Vilka tider kan passa för dig? (ca 2 timmar)  
T.ex. vardagar 12-17, kvällar 17-20.30, helger 10-18? 
                      
                      
 
 
 
(1) Markera med X: 
         Man          
         Kvinna       
 
(2) Födelseår och månad:                 
 
 
(T8) Så vitt du vet, har du själv haft stamning, eller har dina barn, 
syskon eller föräldrar haft stamning? 
      0) Ja        
      1) Nej        
 
      Om ja, beskriv:                                              
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Information om stamningsstudie [till stammande vuxna] Bilaga 9  
 
 
Hej! 
 
Tack för intresse i studien om stamning. Som bilaga till detta mail 
finns ett informationsbrev som beskriver studien, och vad det innebär 
att delta. (Hör av dig om det skulle saknas, eller du har problem att 
öppna dokumentet. Vi kan då skicka brev med vanlig post.) 
 
Om du önskar anmäla intresse att delta, vänligen klicka svara på detta 
mail, och fyll i formuläret nedan (de gula fälten). 
 
Vänliga hälsningar, 
 
                           
Per Alm                Studenter på avancerad nivå vid 
logopedutbildningen: 
Forskare, Med. Dr.         Berit Henricsson 
Enheten för logopedi       Charlotta Fröman 
Inst. för neurovetenskap   Madeleine Sundberg 
Box 593                    Ragnhild Karlsson 
751 24 Uppsala 
per.alm@neuro.uu.se  
018-471 47 43 
 
----------------------------------------------------------------------
---- 
 
Intresseanmälan till studien om stamning och muskelaktivitet 
 
Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet och önskar 
anmäla mitt intresse för deltagande i studien. 
 
Jag är medveten om att intresseanmälan inte är bindande – jag kan när 
som helst ändra mig, även när undersökningarna startat. 
 
 
Datum:                           
 
Namn:                                 
 
Gatuadress:                           
 
Postadress:                           
 
E-post:                               
 
Telefon:                              
 
Mobiltelefon:                         
 
Ev. önskemål om hur kontakter bör ske (t.ex. epostadress, 
telefonnummer, lämplig tid att ringa): 
                       
                       
 
 
Vilka tider kan passa för dig? (ca 2 timmar)  
T.ex. vardagar 12-17, kvällar 17-20.30, helger 10-18? 
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 (1) Markera med X:  
         Man           
         Kvinna        
 
(2) Födelseår och månad:                         
 
(3) Hur ofta bedömer du att du har stamning med korta upprepningar av 
början av ord, t.ex. "st-st-stamning"? 
       (sätt X nedan) 
 
      0) Mycket sällan        
      1) Sällan              
      2) Ibland              
      3) Ofta                
      4) Mycket ofta         
 
(4) Har du någon speciell talteknik som gör att du kan tala utan 
stamning om du tänker på tekniken? 
 
      0) Nej                                                            
      1) Svårt minska stamningen med teknik                             
      2) Kan ibland minska stamningen med teknik                        
      3) Ja, kan oftast tala utan stamning om jag använder teknik       
      4) Ja, kan tala helt utan stamning med teknik                     
 
(5).Har du mustasch eller skägg på underläppen  
    (som du inte vill raka av)? 
     0) Ja        
     1) Nej      
     Ev. kommentar:                                            
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Bilaga 10 
 
 
Information om stamningsstudie [till föräldrar] 
  
 
 
Hej! 
 
Tack för intresse i studien om stamning. Som bilaga till detta mail 
finns ett informationsbrev som beskriver studien, och vad det innebär 
att delta. (Hör av er om det skulle saknas, eller ni har problem att 
öppna dokumentet. Vi kan då skicka brev med vanlig post.) 
 
Om ni önskar anmäla intresse att delta, vänligen fyll i formuläret 
nedan (de gula fälten). 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 
Per Alm                Studenter på avancerad nivå vid 
logopedutbildningen:  
Forskare, Med. Dr.        Berit Henricsson 
Enheten för logopedi      Charlotta Fröman 
Inst. för neurovetenskap                      
Box 593                                            
751 24 Uppsala 
per.alm@neuro.uu.se  
018-471 47 43 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Intresseanmälan till studien om stamning och muskelaktivitet 
 
Vi har tagit del av informationsbrevet om forskningsstudien om 
stamning och muskelaktivitet. Vi anmäler här intresse att delta i 
studien. 
 
Vi är medvetna om att intresseanmälan inte är bindande – vi kan när 
som helst ändra oss, även när undersökningen startat. 
 
 
Datum:                           
 
Namn på barnet:                         
 
Vårdnadshavare, namn:                   
Telefon:                                  
E-post:                                 
 
Vårdnadshavare, namn:                   
Telefon:                                 
E-post:                                 
 
Gatuadress:                             
 
Postadress:                             
 



 

59 
 

Ev. önskemål om hur kontakter bör ske (t.ex. epostadress, 
telefonnummer, lämplig tid att ringa): 
                       
                       
 
 
Vilka tider kan passa för dig? (ca 2 timmar)  
Vardagar 12-17? Kvällar 17-20.30? Helger 10-18? 
                      
                      
 
 
 
 (2) Födelseår och månad:                       
 
(3) Hur ofta bedömer du att barnet har stamning med korta upprepningar  
    av början av ord, t.ex. "st-st-stamning"? 
 
    (sätt X nedan) 
      0) Mycket sällan      
      1) Sällan             
      2) Ibland             
      3) Ofta               
      4) Mycket ofta        
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Bilaga 11 
 
Samtycke till deltagande i studien om stamning och muskelaktivitet 

 
Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet. Jag har också haft möjlighet att 
ställa frågor och fått dem besvarade.  
 
Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är helt frivilligt och att jag när 
som helst kan avbryta mitt deltagande, utan att ange skäl.  
 
 
 
Datum: ................................................ 
 
 
Underskrift: ................................................................... 
 
Namnförtydligande: ....................................................... 
 
  

[Till vuxna] 2010-05-10
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Bilaga 12 

 
 
Samtycke till deltagande i studien om stamning och muskelaktivitet 

 
Vi har tagit del av informationsbrevet om forskningsstudien om stamning och 
muskelaktivitet. Vi har också haft möjlighet att ställa frågor och fått dem besvarade.  
 
Vi är medvetna om att deltagandet är helt frivilligt,och att vi kan när som helst avbryta 
deltagandet, utan att ange skäl. 
 
 
Datum: ................................................ 
 
 
 
 
Deltagare (7-12 år): 
 
Underskrift: ................................................................... 
 
Namnförtydligande: ....................................................... 
 
 
 
Vårdnadshavare: 
 
Underskrift: ................................................................... 
 
Namnförtydligande: ....................................................... 
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Foton från Stromsta och Fibigers EMG-studie, 15 december 1970, i Stockholm. Som 
framgår gjordes EMG-mätningen med nål-elektroder. På bilden syns logoped Lennart 
Larsson, Falun. (Foton inkluderade i uppsats med tillstånd av Lennart Larsson. Stort 
tack!) 
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