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SAMMANFATTNING
Syftet  med denna studie var  att  pröva olika teorier  om stamning,  avseende nivå av
muskelspänning  vid  flytande  tal.  Tjugofyra  försöksdeltagare  ingick  i  studien,  tolv
stammande och tolv kontrolldeltagare. Försöksdeltagarnas muskelaktivitet i musklerna
orbicularis  oris  (OO)  och  depressor  labii  inferior  (DLI)  uppmättes  med  hjälp  av
elektromyografi  (EMG) vid flytande tal och vid en icke verbal uppgift,  att puta med
läpparna.  De  stammandes  grad  av  stamning  bedömdes  med The  Wright  and  Ayre
Stuttering  Self-Rating  Profile (WASSP)   och Stuttering  Severity  Instrument,  fjärde
upplagan,  (SSI-4)  för  att  korrelera  denna  med  muskelaktiviteten. Ingen  statistisk
signifikant skillnad avseende muskelaktivitet mellan grupperna kunde påvisas, varken i
flytande tal eller vid den icke verbala uppgiften. Det fanns inte heller något signifikant
samband mellan den sammanlagda muskelaktiviteten av OO och DLI vid flytande tal
och stamningsgrad uppmätt med SSI-4 respektive WASSP. Inget signifikant samband
kunde  heller  ses  mellan  OO vid  läpputning  och  stamningsgrad  uppmätt  med SSI-4
respektive  WASSP.  Ett  negativt  signifikant  samband  påvisades  dock  mellan
muskelaktivering i  OO vid flytande tal  och  självskattad stamningsgrad.  Således kan
resultatet tyda på att det varken finns någon muskulär hypertoni eller hypotoni i OO och
DLI  i  stammandes  flytande  tal  jämfört  med  en  icke  stammande  kontrollgrupp.
Resultatet indikerar även att det kan finnas tendens till låg muskelaktivering vid svårare
stamning.

Nyckelord: stamning, orbicularis oris, depressor labii inferior, stamningsgrad, flytande
tal, EMG
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1. Introduktion
1.1. Inledning

Stamning är  en vanligt  förekommande talstörning i  Sverige där  knappt  1 % av den
vuxna befolkningen stammar (Ramberg & Samuelsson, 2008) och 5 % av alla barn har
någon gång haft en period av stamning (Guitar, 2006). Stamning är mer förekommande
hos män än hos kvinnor (Guitar, 2006; Ramberg & Samuelsson, 2008; Ward, 2006).

Det  finns  olika  definitioner  på  vad  stamning  innebär.  I International
Classification of Diseases (ICD-10) lyder definitionen:

“Speech that is characterized by frequent repetition or
prolongation  of  sounds  or  syllables  or  words,  or  by
frequent hesitations or pauses that disrupt the rhytmic
flow of  speech.  It  should  be classified  as  a  disorder
only if  its severity is such as to markedly disturb the
fluency of speech.”
(http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/e
n#/F98.5)

Enligt World  Health  Organization (WHO)  är  stamning  en  störning  i  talflytet  där
personen vet vad hen vill säga men är oförmögen att säga detta på grund av ofrivilliga
repetitioner,  förlängningar  eller  blockeringar  av  fonem,  stavelser  eller  ord  (WHO,
1977).  Idag  används  ofta  WHO:s  definition  i  forskningssammanhang,  även  om en
heltäckande definition som alla  forskare  accepterar  saknas  i  nuläget.  I  denna studie
används WHO:s definition.

Det råder oenighet om stamningens orsak. Aktuell forskning har visat på både
genetiska  och  neurologiska  faktorer.  Däremot  förefaller  det  som  om  sociala  och
psykologiska  faktorer  inte  verkar  vara  grundorsaken  i  stamning,  men  skulle  kunna
påverka  stamningens  grad  i  sociala  situationer  (Guitar,  2006; Alm,  2014).  Genom
tvilling-,  adoptions-  och  familjestudier  kan  man  påvisa  att  stamning  har  en  ärftlig
komponent. Man har identifierat tre genmutationer (Kang et al., 2010) som är kopplade
till  stamning.  I  neurologisk  stamningsforskning  har  man  sett  indikationer  på  att
personer  som stammar  ofta  har  mer  högersidig eller  bilateral  hemisfärdominans  för
talstyrning,  medan  personer  som  inte  stammar  vanligen  har  en  vänstersidig
hemisfärdominans (Braun et al., 1997).

Personer som stammar är en heterogen grupp som återfinns i alla kulturer och
sociala  grupper  (Bloodstein  & Bernstein  Ratner,  2008)  och stamningsproblematiken
kan därför yttra sig olika från person till person.

1.2. Talprocessen

Det finns flera olika teorier om hur talproduktionen fungerar. Det de flesta teorierna har
gemensamt är att de är hierarkiskt strukturerade med nivåer: en kognitiv nivå, en eller
flera språkliga nivåer, en eller flera planeringsnivåer samt en nivå för utförande. Mellan
nivåerna  för  planering  och  utförande  finns  ett  kontrollsystem  med feedback  för  att
korrigera talproduktionen medan den sker. På planeringsnivå, i de flesta teorierna, finns
artikulatoriska mål som uppnås med talmotoriska sekvenser (Hartelius & Lohmander,
2008).

I  hjärnan  är  Brocas  area  en viktig  del  i  talproduktionen och  är  lokaliserad  i
vänster hemisfärs främre del. Signaler från Brocas area skickas till motorcortex faciala
area och sedan till kranialnerverna som i sin tur styr tal- och andingsmuskulaturen (Kolb
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& Whishaw, 2011).
Andningsmuskulaturen  får  utandningsluften  att  passera  larynx  (struphuvudet)

där  muskler  för  stämbanden  närmare  varandra.  Utandningsluften,  tillsammans  med
aerodynamisk-myoelasticitet,  sätter  stämbanden  i  rörelse  och  skapar  på  så  vis  en
stämbandston (Norrsell,  2008;  Engstrand,  2004).  Stämbandstonen moduleras  sedan i
munhålan genom skiftningar  i  gom- och tungmuskulaturen  och skapar  olika  talljud.
Tonlösa  talljud  (till  exempel  /k/,  /h/  och  /s/)  skapas  på  liknande  sätt  dock  utan
stämbandston (Lindblom, 2008).

1.3. Lingvistiska aspekter

Även  om  inte  lingvistiska  aspekter  verkar  vara  grundorsaken  till  stamning,  kan
stamningen  förvärras  eller  förbättras  beroende  på  vilka  lingvistiska  egenskaper  ord,
fraser eller texter innehar. Studier har visat att stamning förekommer exempelvis mer
frekvent i början av meningar än i slutet (Guitar 2006; Buhr & Zebrowski, 2009; Ward,
2006) och vuxna tenderar att stamma oftare på innehållsord än på funktionsord (Brown,
1938, enligt Ward, 2006; Au Yeung, Howell & Pilgrim 1998), medan barn tvärtemot
har  rapporterats  stamma  oftare  på  funktionsord  än  på  innehållsord  (Richels,  Buhr,
Conture & Ntourou, 2010). När stammande personer konverserar fritt är de vanligen
mer benägna  att  stamma än  i  en  kontrollerad  testsituation med till  exempel  läsning
(Ludlow  &  Loucks,  2003).  Genom  att  upprepade  gånger  läsa  samma  text  brukar
stamningen minska (Guitar, 2006). Stamning tenderar att öka vid ökad komplexitet och
längd på både ord- och frasnivå (Guitar, 2006; Logan & LaSalle, 1999; Sawyer, Chon,
& Ambrose, 2008; Yaruss, 1999). Något att ta hänsyn till är att med ökad lingvistisk
komplexitet  kommer  ofta  en  ökad motorisk  komplexitet.  På  så vis  ställer  krångliga
och/eller långa ord krav på både den lingvistiska och motoriska förmågan.

1.4. Neurologiska aspekter

Ett  stort  område  inom  stamningsforskning  är  de  neurologiska  aspekterna  kring
stamningsorsaker.  Nedan  beskrivs  några  centrala  forskningsområden  och  hur  de
förhåller sig till stamning.

1.4.1. Supplementära motorarean
Den supplementära motorarean (SMA) sitter i mediala frontalcortex och förefaller ha en
överordnad kontroll över primära motorcortex och spelar en central roll för att starta
självinitierade rörelser. SMA får inflöde från bland annat basala ganglierna, vilka kan
bidra till initiering av automatiserade rörelser. SMA medverkar till att kontrollera hur
kraftfull  och snabb rörelsen  blir.  SMA har  viktiga  funktioner  i  talproduktionen,  där
timing  av  muskelrörelser  är  en  central  faktor  (Alm,  2004).  Eftersom  timing  av
muskelrörelser är essentiellt för flytande tal, kan man tänka sig att störningar i SMA kan
vara en viktig del i stamningens orsaksbakgrund.

1.4.2. Basala ganglierna
Det  vi  vet  om  basala  gangliernas  funktion  idag,  vet  vi  bland  annat  tack  vare
observationer av sjukdomar såsom Parkinsons och Huntingtons sjukdom samt Tourettes
syndrom,  där  störningar  i  de  basala  ganglierna  orsakar  olika  symptom.  Parkinsons
sjukdom  innebär  bland  annat  svårigheter  att  initiera  viljemässiga  rörelser  medan
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Huntingtons sjukdom kännetecknas av ofrivilliga rörelser (Aquilonius, 2006). Tourettes
syndrom tar sig uttryck i ofrivilliga vokala tics samt ofrivilliga kroppsrörelser (Kolb &
Whishaw, 2011).

De basala  ganglierna  tar  emot  signaler  bland  annat  från  cortex  och  från  det
limbiska systemet, och skickar sedan signalerna vidare till thalamus. Thalamus skickar i
sin tur signalerna till frontalloben där primära motorcortex, SMA och premotorcortex är
centrala för planeringen av utförandet av rörelsen (Alm, 2004).

Studier  har  visat  att  stamning  kan  uppstå  vid  förvärvad  skada  i  de  basala
ganglierna.  Detta fenomen kallas för förvärvad stamning och uppvisar,  i  en del fall,
likartad symptombild som stamning som uppkommer  under barndomen (Ludlow &
Loucks,  2003;  Tani  &  Sakai,  2011).  Studier  på  stamning,  som  utvecklats  från
barndomen, har visat avvikande aktivering i basala ganglierna eller i de områden som
basala  ganglierna  skickar  signaler  till.  Man  har  bland  annat  rapporterat  abnormal
aktivitet i SMA samt förhöjd aktivitet i basala ganglierna i höger hemisfär (Braun et al.,
1997), men minskad aktivitet i vänster hemisfär vid både flytande tal och icke-flyt (Wu
et al., 1995).

Parkinsons sjukdom och stamning kan underlättas på liknande sätt, med externa
stimuli. Svårigheterna att initiera frivilliga rörelser i Parkinsons sjukdom underlättas av
externa auditiva stimuli (Thaut, McIntosh, Rice, Miller & Brault, 1996; Fernandez del
Olmo & Cudeiro, 2005). Sådana stimuli kan exempelvis vara att personen går till takten
av en metronom, till musik, eller att man säger “höger, vänster, höger, vänster...” för att
personen ska följa efter i takten. På ett likartat sätt minskar stamning vanligen påtagligt
när en stammande person talar i takt med en metronom, läser i kör eller sjunger (Alm,
1995).  I  en  studie  av  Toyomura, Fujii  och  Kuriki (2011)  såg  man  att
aktivitetsförändringen hos basala ganglierna vid vanligt tal är lägre hos stammande än
hos personer som inte stammar. Däremot ökade aktivitetsförändringen till samma nivå
som icke stammande när stammande talade i takt med en metronom. Detta skulle påvisa
effekterna av externa auditiva stimuli för stamning.

1.4.3.  Lateralisering
Forskning  har  rapporterat  skillnader  i  blodflöde  i  olika  regioner  i  hjärnan  hos
stammande personer jämfört med icke stammande vid tal. Braun et al.:s (1997) studie
rapporterade att hos kontrollgruppen kunde man se ökat blodflöde i vänster hemisfär
medan den stammande gruppen visade ett resultat där det ökade blodflödet var bilateralt
eller  lateraliserat  till  höger  hemisfär.  Samma  resultat  framkom  när  man  jämförde
stammande försöksdeltagare vid flytande tal med kontrollgruppen (Braun et al., 1997).

Även  studien  av de  Nil,  Kroll,  Kapur  och  Houle  (2000)  indikerade  att  det
förekommer en atypisk lateralisering hos stammande personer. I deras studie kunde man
se att de stammande som grupp hade högre aktivitet i höger hemisfär i motsats till icke
stammande som hade en högre aktivitet i vänster hemisfär vid tal.

1.4.4. Muskelaktivering
Musklerna är slutstationen för signaler från det centrala nervsystemet. Härigenom kan
studier av muskelaktivering ge ledtrådar till vad som händer i hjärnan. Genom att mäta
den  elektriska  aktiviteten  i  musklerna  med elektromyografi  (EMG)  kan  aspekter  av
stamningens natur undersökas.

EMG mäter den elektriska aktiviteten i en muskel vid vila och kontraktion. När
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muskeln är i vila produceras det normalt mycket svag elektrisk signal. Det finns två
typer av EMG; nål-EMG och yt-EMG. Vid nål-EMG används nålelektroder som förs in
i  muskeln  medan  vid  yt-EMG  fästs  elektroderna  på  huden.  Yt-EMG  är  mindre
smärtsamt än nål-EMG och kräver ingen medicinsk utbildning för att använda.

1.4.4.1 Hög kontra låg muskelaktivering vid stamning
Stamning är ofta associerat med hög muskelspänning. Wendell Johnsons definition från
1948 har haft stort inflytande inom stamningsforskning: “Stuttering is an anticipatory,
apprehensive, hypertonic avoidance reaction” (Johnson et al., 1948). I flera studier har
man funnit  kraftig  muskelaktivering i samband med stamning och man har tittat  på
muskelaktiveringen i muskler som kontrollerar bland annat läppar,  tunga, larynx och
käke.  I  dessa  studier  observerades  hög  muskelaktivering  i  stamningsögonblicket
(Freeman & Ushijima, 1978; Bloodstein & Bernstein Ratner,  2008).  Detta skulle då
stödja Wendell Johnsons definition om att stamning är en muskulär hyperton reaktion.
Det finns emellertid andra studier där man inte observerat en ökad muskelaktivering vid
stamning,  utan  istället  en  lägre  aktivering  än  normalt.  Detta  gäller  muskler  som
kontrollerar läpparna (de Felicio, Vitti, Rodrigues & Cecilio Hallak Regalo, 2007). Alm
et  al.  (2013a)  såg  i  sin  studie  låg  aktivitet  i  överläppen  under  flytande  tal  hos
stammande. I en studie av Choo et al. (2010) såg man också reducerad EMG-aktivitet i
läpparna  hos de stammande,  men en omvänd tendens för  icke verbal  läpprundning.
Riva-Posse  et  al.  (2008)  studerade  medrörelser  i  stamningsögonblicket  och  fann  att
hälften av de som medverkade i studien hade medrörelser i ansikte, hand och nacke, och
de flesta av dessa medrörelser var ofrivilliga. Det är därför en möjlighet att stammande
har en ökad muskelaktivering i irrelevanta muskler för talproduktion, men en minskad
aktivering av relevanta muskler.

1.4.4.2  Tröskel för initiering av rörelse
För att initiera en planerad rörelse måste aktiviteten i motorcortex överskrida en viss
nivå, den så kallade motortröskeln (Ledbedev, O’Doherty & Nicolelis,  2008; Lee &
Assad, 2003). Inflödet till primära motorcortex ökar successivt före rörelsen, men det är
inte förrän tröskeln är nådd som muskeln aktiveras och en muskelspänning kan ses.
Detta innebär att  om inflödet  från  motorcortex  kommer marginellt  över  tröskeln för
muskelkontraktion, kommer muskeln att aktiveras med låg muskelspänning. Eftersom
stamning  är  en  talstörning  som  kännetecknas  av  oregelbundenheter,  det  vill  säga
sekvenser av flytande tal som varvas med icke-flyt, kan man tänka sig att det finns en
sådan  tröskel  mellan  dessa  två  stadier  i  talet. När  en  person  som  stammar  talar
uppkommer oregelbundenheterna som ett resultat av varierat  inflöde som ligger nära
tröskeln för  muskelaktivering.  I  perioder av flytande tal är  det  excitatoriska inflödet
tillräckligt högt för att marginellt komma över tröskeln för muskelaktivering, men så är
inte fallet i perioder av icke-flyt. Enligt denna hypotes skulle man därför kunna förvänta
sig relativt svag muskelaktivering vid flytande tal hos personer som stammar (Alm et
al., 2013a).

Neurofysiologiska  studier  indikerar  att  stamning är  förknippat  med bristande
aktivering av motorcortex före talrörelser, särskilt i vänster hjärnhalva. I en studie av
Neef,  Hoang,  Neef,  Paulus  och Sommer (2013) studerades övergången mellan olika
artikulationsställen i ett ord, med hjälp av transkraniell magnetstimulering (TMS) och
EMG på tungan, hos stammande och icke stammande vuxna. Hos de icke stammande
personerna visades successivt ökad aktivitet på vänster hjärnhalva i motorcortex före de
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artikulerade målordet. Hos de stammande personerna, å andra sidan, fanns inte denna
föraktivering av musklerna på vänster sida innan de artikulerade målordet. Dock fanns
mycket svag föraktivering på höger sida hos de stammande försöksdeltagarna. Alm et
al.  (2013b) studerade tröskeln för muskelaktivering (motortröskel) för fingerrörelser
med  TMS  hos  stammande  och  icke  stammande  personer.  Studien  rapporterade  att
stammande har  högre  motortröskel  i  vänster  hemisfär  i  relation  till  höger  hemisfär,
jämfört med kontrollgruppen. Ingen signifikant skillnad sågs i höger hemisfär mellan de
båda grupperna. Dessa två studier ger stöd för teorin om att stammande personer har
svårare att komma över tröskeln för muskelaktivering än vad icke stammande personer
har.

1.5. Tidigare forskning

1.5.1. Tidigare forskning om orbicularis oris och depressor labii inferior
Musklerna orbicularis oris (OO) och depressor labii inferior (DLI)  är lokaliserade i
nedre delen av ansiktet  och styr  läpparnas  rörelser.  OO är  indelad i  orbicularis oris
superior,  som ligger  längs  med överläppen,  och orbicularis  oris  inferior,  som ligger
längs med underläppen. OO:s funktion är att runda läpparna, till exempel vid tal. DLI är
OO:s antagonist (McClean, Goldsmith & Cerf, 1984) och utgår från underläppen och
går snett nedåt och utåt på hakan. DLI:s funktion är att sänka underläppen.

Studier som gjorts på dessa muskler där man har mätt muskelaktiveringen har
rapporterat  olika  resultat  i  skillnaden  i  aktivering  hos  stammande  och  hos  icke
stammande. McClean et al. (1984) såg i sin studie ingen eller nedsatt muskelaktivering i
DLI hos stammande försöksdeltagare i stamningsögonblicket. De rapporterade även att
muskelaktiveringen i DLI,  vid lyckade repetitioner av stavelsestimulus, var förhöjd i
relation till aktiveringen i DLI vid stamningsögonblicket.

Studier  som inte  påvisat  en  signifikant  skillnad  mellan  stammande  och  icke
stammande är bland annat en studie av Stromsta och Fibiger (1980) som undersökte
muskelaktiveringen i OO hos stammande vid repetitioner och vid lyckade försök av
repetitioner,  samt  hos  en  icke  stammande  kontrollgrupp.  De  såg  signifikant  lägre
muskelaktivering  vid  repetitioner  än  vid  lyckade  försök  av  repetitioner  hos  de
stammande. De såg ingen signifikant skillnad i aktivering mellan de lyckade försöken
av repetitioner hos stammande och det flytande talet hos kontrollgruppen. I en studie av
Alm et al. (2013a) såg man tendenser till att stammande har lägre muskelaktivering i
OO  vid  flytande  tal.  Detta  resultat  var  inte  heller  signifikant.  Hälften  av  de  tolv
stammande  försöksdeltagarnas  EMG-nivåer  låg  lägre  än  den  icke  stammande
kontrollgruppens.  Studien  rapporterade  även  att  EMG-nivåerna  i  läppmusklerna  var
lägre  då  försöksdeltagarna  repeterade  stavelsen  vid  stamningögonblicket  än  när  de
lyckades att säga hela ordet utan stamning. I Walsh och Smiths (2013) studie på barn i
åldrarna 3;5 (år;månader) till 5;11 fann de att EMG-amplituden i OO inferior, i snitt, var
nedsatt vid icke-flyt i jämförelse med flytande tal hos de stammande förskolebarnen.
Samma studie fann ingen skillnad i EMG-aktivering i OO inferior mellan stammande
förskolebarn och förskolebarn som inte stammar. Även de Andrade, Sassi, Juste och
Meira (2008) rapporterade att det inte fanns någon signifikant skillnad i EMG-aktivitet i
OO  mellan  stammande  och  icke  stammande  vid  verbala  uppgifter.  Däremot
rapporterade van Lieshout, Peters, Starkweather och Hulstijn, i sin studie från 1993, en
signifikant högre muskelaktivering i OO hos stammande än hos den icke stammande
kontrollgruppen vid flytande tal.
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 I en studie av Choo, Robb, Dalrymple-Alford, Huckabee och O’Beirne (2010)
studerades muskelaktiveringen i OO hos stammande och hos icke stammande vad gäller
lateralisering. Från studiens rådata summerade vi muskelaktiviteten från både höger och
vänster sida och sedan signifikansprövade vi skillnaden i muskelaktivering i OO mellan
stammande och icke stammande. Detta visade att de stammande tenderade att ha lägre
muskelaktivering i OO vid verbala övningar än de som inte stammar. Detta resultat var
dock ej  signifikant.  Vid icke verbal  läpprunding sågs  en icke  signifikant  skillnad,  i
EMG-aktivitet  för  OO  superior,  mellan  stammande  och  icke  stammande,  där  de
stammande uppvisade ett högre EMG-medelvärde.

1.5.2. Tidigare forskning om muskelaktivering i förhållande till stamningsgrad
Mulligan,  Anderson,  Jones,  Williams  och  Donaldson  (2001)  undersökte  ofrivilliga
muskelrörelser  i  samband  med  stamning.  Dessa  ofrivilliga  muskelrörelser  sattes  i
relation till stamningsgrad mätt med SSI. Resultatet tyder på att det fanns ett signifikant
samband  mellan  antalet  ofrivilliga  rörelser  och  antalet  klassiska  stamningar
(förlängningar samt fonem- och stavelserepetitioner) under spontantal och läsning. En
mindre  signifikant  relation  fanns  mellan  antalet  ofrivilliga  rörelser  och  normala
stamningar (helordsrepetitioner och mellanordsstamning) i spontantal och läsning. Dock
indikerar resultatet att proportionen mellan antalet klassiska stamningar och ofrivilliga
rörelser var relativt konstant oberoende av stamningsgrad. Liknande fynd gjordes för
proportionen mellan antalet  normala stamningar och ofrivilliga rörelser.  Således drar
Mulligan  et  al.  (2001)  slutsatsen  att  det  kan  vara  sannolikt  att  ofrivilliga  rörelser
associerade med båda typer av stamning inte är relaterade till  stamningsgraden. Den
stammande  gruppen  hade  signifikant  högre  andel  medrörelser  än  kontrollgruppen  i  det
flytande talet under läsning, men inte vid spontantal.

I en studie av Riva-Posse et al. (2008) studerades abnormala muskelrörelser i
ansikte,  nacke  och  hand vid  stamning.  Stamningsgrad,  uppmätt  med SSI-3,  sattes  i
relation till muskelrörelserna. De såg ett signifikant samband mellan stamningsgrad och
ofrivilliga rörelser.

Däremot  vid  flytande  tal  rapporterade  Alm  et  al.  (2013a),  i  en  studie  om
aktivering i läppmuskulaturen vid flytande och icke flytande tal, att inget signifikant
samband mellan stamningsgrad mätt med SSI-3 och EMG-aktivitet i rundade vokaler
kunde ses.

1.6. Placering av elektroder

Enligt  Lapatki  et  al.  (2003)  har  det  varit  svårt  i  tidigare  EMG-studier,  på
ansiktsmuskulaturen, att få små elektroder att fästa på huden och det har därför också
varit  svårt  att  studera  flera  facialismuskler  samtidigt  (eftersom  elektroderna  varit
förhållandevis  stora  mot  de  små  och  tätliggande  musklerna  i  ansiktet).  Därför
utvecklade Lapatki et al. (2003) en teknik för att fästa små elektroder,  4 mm i diameter
och 1,5 mm i tjocklek, på huden. Genom att elektroderna blir mindre kan man fånga
upp  signaler  från  en  och  samma  muskel  med  flera  elektroder  och  man  har  även
möjlighet att mäta muskelaktiveringen i flera närliggande muskler utan att något är i
vägen.

För  att  få  en så stark EMG-signal  som möjligt  måste man ta hänsyn till  ett
flertal  aspekter:  (a) elektrodernas närhet till varandra,  (b) att elektroderna ska ligga i
samma riktning som muskelfibrerna, (c) att elektroderna placeras på en så jämn yta som
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möjligt så att inga olägliga problem uppstår och (d) minimera risken för att fånga upp
signaler från andra närliggande muskler. Därför undersökte Lapatki et al. (2010) i sin
studie den optimala placeringen för ytelektroder på nedre delen av ansiktet (området
kring hakan), genom att fästa plattor med 120 elektroder under munnen och ned mot
haktippen.  Dessa  registrerade  muskelaktiveringen  av  ett  flertal  muskler  i  området.
Tillsammans har dessa studier förbättrat  möjligheterna att,  med ytelektroder,  studera
muskelaktivering vid tal.

2. Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka muskelaktiviteten vid flytande tal hos vuxna
som stammar. De specifika frågeställningarna var:

1. Finns  skillnader  mellan  stammande  och  icke  stammande  vuxna  vad  gäller
muskelaktivitet i OO vid flytande tal och vid läpputning?

2. Finns  skillnader  mellan  stammande  och  icke  stammande  vuxna  vad  gäller
muskelaktivitet i DLI vid flytande tal?

3. Finns det ett samband mellan stamningsgrad och muskelaktivitet i OO och/eller
DLI?

3. Material och metod
3.1. Deltagare

De stammande deltagarna i studien utgjordes av tolv personer, tre kvinnor och nio män
(M =  36,9  år),  mellan  19  och  57  år.  Kontrollgruppen  utgjordes  även  den  av  tolv
personer, tre kvinnor och nio män (M = 37,6 år), mellan 24 och 63 år. De stammande
deltagarna  varierade  i  stamningsgrad  från ‘very  mild’  till  ‘severe’  stamning,  enligt
Stuttering Severity Instrument, fjärde upplagan, (SSI-4) (Riley, 2009).

3.1.1. Rekrytering
Deltagare  rekryterades  via  annonser  i  Upsala  Nya  Tidning  samt  genom utskick  till
deltagare i tidigare stamningsstudier. Lappar med information om studien (se bilaga 4
och 5) sattes upp på olika platser runt om i Uppsala. Försöksdeltagare rekryterades även
genom kontakter och genom Stockholms stamningsförening.

3.1.2. Inklusionskriterier
För att medverka i studien skulle man vara mellan 18 och 65 år och ha svenska som
modersmål. Ytterligare inklusionskriterier för de stammande försöksdeltagarna var att
de skulle ha tydligt hörbar stamning och hade stammat sedan barndomen.

3.1.3. Exklusionskriterier
För att medverka i studien skulle försöksdeltagarna inte ha någon neurologisk sjukdom
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eftersom  det  kan  påverka  motoriken.  Lässvårigheter  eller  påtaglig  hörselnedsättning
försvårar testningen, då de får skriftliga och muntliga instruktioner. De skulle inte heller
ha  skägg  på  överläpp  eller  hakan,  vilket  försämrar  muskelsignalerna.  Ytterligare
exklusionskriterier för kontrolldeltagarna var att de inte stammade eller hade stammat
tidigare i livet. De fick inte heller ha en nära släkting som stammar eller stammat (barn,
syskon, förälder), eftersom stamning har en ärftlig komponent.

3.1.4. Bortfall
En stammande person uteslöts då en elektrod lossnade under registreringen av EMG. En
ytterligare  stammande  uteslöts  på  grund  av  brist  på  flytande  tal  vid  produktion  av
målorden.

3.2. Testmaterial

3.2.1. Bedömning av stamningsgrad
Försöksdeltagarna  fick  fylla  i The  Wright  and  Ayre  Stuttering  Self-Rating  Profile
(WASSP) (Wright & Ayre, 1999, svensk översättning Alm, Palm Stjernkvist & Sander,
2010) för  att  skatta olika aspekter  av sin stamning (se bilaga 3). Stuttering Severity
Instrument,  fjärde  upplagan,  (SSI-4)  (Riley,  2009)  användes  för  att  mäta graden  av
stamning  hos  de  stammande  försöksdeltagarna  med  hjälp  av  inspelat  material  från
testningen.

3.2.2. Testmaterial för muskelaktivering
Testmaterialet  bestod av treordsmeningar med samma inledande fras i varje mening,
eftersom stamning brukar minska vid upprepad läsning av samma text (Guitar, 2006).
Den inledande frasen var en lingvistisk okomplicerad fras som följde V2-regeln1. Detta
skulle också bidra till att stamningen minskar (ibid.). För att undersöka läppsänkning
konstruerades målord med initialt  /b/  som i  bädda,  Bamse och balla,  samt ord med
initialt /m/ som i mejram, mecka och mango. I orden för läppsänkning var den första
vokalen antingen ett /a/ eller /Ɛ/, eftersom de är läppneutrala vokaler som varken rundar
eller sänker läpparna. På så vis minimerades risken för att själva aktiveringen berodde
på koartikulation2. För att undersöka läpprundning konstruerades målord med initialt /u/
som i ogräs, oro och orda, samt ord med initialt /u/ som i utan, ufo och urna. Samtliga
målord  var  tvåstaviga,  eftersom med ökad längd tenderar  stamning att  öka  (Guitar,
2006). Målorden placerades sist i testmeningarna eftersom flera studier har rapporterat
att stamning oftare förekommer i början av meningar än i slutet (Guitar, 2006; Buhr &
Zebrowski, 2009; Ward, 2006). Försöksdeltagarna fick även en icke verbal uppgift; att
puta med läpparna i tre sekunder, tio gånger.

1I svenskans grundläggande ordföljd kommer verbet på andra plats i satsen, subjekt (S), verb (V), objekt (O)
(Bolander, 2005).
2Koartikulation uppstår när två eller flera ljudsegment bildas samtidigt (Engstrand, 2004). Till exempel när

läpprundningen från en vokal smittar av sig på närliggande fonem, som vid det minimala paret ‘sol’ och ‘sil’

där /s/ är rundat i ‘sol’ och icke-rundat i ‘sil’.
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3.3. Registrering av muskelaktivering med hjälp av EMG

Registreringen gjordes med datainsamlingssystemet Biopac MP100 (Biopac, Inc.) med
fyra förstärkare av typ EMG100C, som förstärkte den uppfångade signalen maximalt,
det vill säga 5000 gånger. Åtta ytelektroder i fyra par, fabrikat EasyCap E271 circular
flat 4mm Ag/AgCl electrode, med 1,2 m kabel kopplades in i Biopac för registrering av
muskelaktivering. EMG-utrustningen registrerade muskelaktivering i OO och DLI på
både vänster och höger sida, med två elektroder på vardera muskel. EMG registrerades i
datorprogrammet AcqKnowledge 3.8.2 (Biopac, Inc.).  Samplingsfrekvensen var 1000
Hz.

3.4. Dataregistrering med hjälp av video och ljud

Videoregistrering  med  ljud  skedde  med  hjälp  av  mikrofon  (Shure  Beta  58A  via
mikrofonförstärkaren  Radio  Design  Labs  STM-2) och videokamera,  Samsung SCO-
2370P,  vilken  är  en  övervakningskamera  med  37x  optisk  zoom  och  600  linjers
upplösning  och  768x494  effektiva  pixlar.  Kameran  var  placerad  på  ett  fjärrstyrt
stativhuvud,  Hague  Power  Head  PH,  och  videosignalen  samplades  av
videoregistreringsutrustningen  Pinnacle  Dazzle  Platinum,  till  videoformatet  mpeg2,
720x576 pixlar, 25 bilder i sekunden (PAL standard, interlaced), 6 Mbit datahastighet,
48000  Hz  ljudinspelning  och  16  bitars  ljud.  Deltagarnas  ansikten  filmades  för  att
underlätta  stamningsanalysen  samt  för  att  kunna  kontrollera  om  muskelaktivering
skedde enbart när försöksdeltagarna fonerade. Exempelvis kan försöksdeltagarna öppna
munnen innan tal vilket ger EMG-utslag.

Tal  spelades  in  separat  med  mikrofonen  Earthworks  M30,  i  ljuddämpad
kammare. Mikrofonsignal spelas in i dator via det externa ljudkortet AVID M-Audio
Fast  Track  C600,  till  programvaran  Sony  Sound  Forge  Pro  10.0,  med
samplingsfrekvens 48000 Hz och 24 bitars upplösning.

3.5. Utrustning för synkronisering av ljud, EMG och video

EMG-registreringen  från  Biopac  bearbetades  och  konverterades  i  programmet
AcqKnowledge 4.4 med tillägget Biopac Basic Scripting, ACK100W-BAS, till en wav
ljudfil. Ljud, bild och EMG synkroniserades med hjälp av en signal från en triggerbox. I
början  och  slutet  av  inspelningen  tryckte  experimentledaren  på  knappen  på
triggerboxen, och skapade på så vis en gemensam tidsreferens (en "klappa"). Signalen
gick  dels  till  ljudkortet  AVID  M-Audio  Fast  Track  C600,  och  dels  till
distributionsförstärkaren Radio Design Labs RU-ADA4D som skickade signalen vidare
till  Biopac  och  till  videoinspelningsutrustningen.  Alla  signaler  och  registreringar
synkroniserades manuellt i Sony Sound Forge Pro 10.0.

3.6. Procedur

Testningarna  genomfördes  i  Fonetiklab  på  Campus  Engelska  Parken  vid  Uppsala
Universitet,  och  tog  cirka  1,5  timmar  per  deltagare.  Inledningsvis  informerades
deltagarna  om  studiens  syfte  och  vad  deltagandet  innebar.  Därefter  signerades  ett
samtycke (se bilaga 8) som innebar att deltagaren kunde, utan att ange skäl, avbryta
testningen  när  som  helst.  De  stammande  deltagarna  fick  sedan  fylla  i
skattningsformuläret WASSP.
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Deltagarna fick tvätta sig runt munnen och
män  med  skäggväxt  fick  raka  sig.  För  att
elektroderna skulle fästa ordentligt  på huden runt
munnen  samt  bakom  örat,  på mastoidutskottets
hårlösa del,  reducerades  hudfett  med hjälp av en
spritduk.  Sedan  skrubbades  de  spritade
hudområdena med medicinskt sandpapper (3M Red
Dot  Trace  Prep  2236).  Dubbelhäftande  tejpbitar,
fabrikat NITTO 5000NS, med två utstansade hål,
10 mm mellan hålens mittpunkt, placerades på OO
och  DLI  efter  Lapatki  et  al.:s  (2010)
rekommendationer.  Hålen  skrubbades  ytterligare
med  skrubbingpasta,  fabrikat  Nuprep  Skin  Prep
Gel, och en bomullspinne. Skrubbingpastan torkades av från huden och elektrodpasta,
fabrikat Grass EC2 adhesive electrode creme, applicerades på elektroderna som sedan
sattes i de utstansade hålen. Elektroderna fixerades med 3x15 mm Fixomullremsor och
sedan med en 20x30 mm stor bit av Fixomull (se figur 1). En jordelektrod, fabrikat Spes
medica Ag/AgCl  24 mm, fästes  på mastoidutskottet  och  en 1,0 m kabel  anslöts  till
denna.  Därefter  mättes  impedansen  mellan  elektrodparen  samt  separat  mot
jordelektroden. Impedansen fick ej överstiga 10 kΩ. Elektroderna kopplades sedan in i
Biopac för att registrera EMG-aktivering. Efter testningen uppmättes impedansen ånyo.

Försöksdeltagarna ombads att stänga av mobiltelefoner för att minska störningar
i EMG-signalerna och placerades sedan i en ljuddämpad kammare med ett fönster där
försöksdeltagarna såg en datorskärm. På datorskärmen visades instruktioner samt texter
och meningar, som försöksdeltagaren skulle följa respektive säga.  Försöksdeltagarna
ombads att inte använda tekniker för att minska stamning.

3.6.1. Analys av EMG-nivå vid flytande tal och icke verbal uppgift
Före analys av data lyssnades alla inspelningar igenom, i Sony Sound Forge Pro 10.0,
för  att  bedöma  om  målorden  var  flytande  eller  icke  flytande.  Detta  bedömdes
gemensamt  av  försöksledarna.  Det  var  viktigt  att  hela  målordet  var  flytande.  Ifall
stamning skulle förekomma någonstans i målordet, även om det avsedda fonemet var
flytande, exkluderades ordet.

En auditiv bedömning, av målorden som aktiverade OO, gjordes för att kunna
hitta ett fonem som av båda försöksledarna uppfattades som avsedda målljudet (/u/ och
/u/). Mätningen inleddes 100 ms innan det avsedda målljudet började. Detta för att få
med  koartikulationsaktiviteten,  eftersom  läpprundningen  börjar  innan  målljudet.
Eftersom läpprundning  har  en  relativt  statisk  aktivering  togs  medelvärdet  av  EMG-
aktiviteten ut i varje avsett målljud.

Målorden som aktiverade DLI bedömdes visuellt och auditivt för att identifiera
maxvärdet för EMG-aktiviteten. Till skillnad från OO-aktiveringen är DLI:s aktivering
en snabb rörelse under en kort period. Därför kan vi inte använda oss av hela perioden
för fonemet (/b/ och /m/) som utgångspunkt för mätning av DLI-aktivering, eftersom
DLI  enbart  aktiveras  vid  releasen  (när  munnen  ska  öppnas).  Där  målorden  med
initialt /m/ inte kunde användas på grund av stamning, användes istället målord med
initialt /b/ eftersom de aktiverar samma muskel. Motsvarade situation där /b/ var icke
flytande uppkom ej.

EMG-aktiveringen  vid  den  icke  verbala  övningen,  putning  med  läpparna,
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bedömdes  visuellt  med hjälp  av  både  video  och  EMG-kurva.  Medelvärde  för  varje
enskild läpputning uppmättes.

En baslinje med “viloaktivitet” togs ut genom att visuellt granska EMG-kurvan
och där  det  bedömdes vara  som lägst  aktivitet  uppmättes  ett  medelvärde  under  0,5
sekunder. Denna baslinje subtraherades sedan från de sammanställda medelvärdena från
varje  deltagare.  Genom  att  ha  en  baslinje  kunde  bakgrundsbrus  och  generell
muskelaktivering uteslutas så att bara aktiveringen av muskelrörelserna återstår.

Data fördes över till  en Excelfil, konstruerad för varje enskild deltagare,  som
räknade ut medelvärden för samtliga målord för aktivering av OO respektive DLI samt
medelvärde för läpputning.

3.6.2. Bedömning av stamningsgrad
Stamningsgraden bedömdes med SSI-4, där medelvärdet av durationen av de tre längsta
stamningstillfällena  samt  stamningskvot  uppmättes  i  både  flytande  tal  och  vid
högläsning av text. Detta bedömdes av två försöksledare, oberoende av varandra och
därför  kunde interbedömarreliabilitet  räknades ut  med Pearsons korrelation. Poängen
för varje enskild del sammanställdes till en totalpoäng. Denna totalpoäng motsvarar en
svårighetsgrad av stamning, som går från 'very mild' till 'very severe' stamning.

Stamningsgraden  bedömdes  även  med  första  delen  av  skattningsformuläret
WASSP, stamning i talet. WASSP har en sjugradig skala, från 1 till 7, där 1 motsvarar
inte  alls/aldrig  och  7  motsvarar  mycket  svår/mycket  ofta.  Medelvärdet  från  varje
deltagare togs ut.

3.7. Databearbetning och statistik

I studien undersöktes skillnader mellan två olika grupper,  en grupp med stammande
personer och en kontrollgrupp med personer som inte stammar. Skevheten i fördelning
av data kontrollerades för att avgöra om den var normalfördelad. Skevheten var inte
signifikant  och  därför  användes  ett  oberoende  t-test  för  att  studera  skillnad  i
muskelaktivering mellan de båda grupperna. Alfanivån för signifikans bestämdes till
p < 0,05, dubbelsidigt eftersom hypotesen var oriktad.

3.8. Etiska överväganden

Studien är godkänd av regionala etiknämnden som en del av en större studie. Etiska
aspekter övervägdes även i en intern granskning vid Enheten för Logopedi,  Uppsala
Universitet.

Deltagarna  fick  information  om  att  insamlad  data  hanteras  konfidentiellt.
Deltagarnas  personliga  information  placerades  i  ett  låst  skåp  och  försöksdeltagarna
avidentifierades och tilldelades personliga nummer.

4. Resultat
Nedan presenteras resultatet för mätningar av OO och DLI vid flytande tal samt i OO
vid  läpputning  vid  den  icke  verbala  uppgiften.  Dessa  korrelerades  även  med
stamningsgrad.
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4.1. Muskelaktivering vid flytande tal

Ett  oberoende  t-test  användes  för  att  analysera  om  det  fanns  en  skillnad  i
muskelaktivering i OO och DLI vid flytande tal samt i OO vid läpputning vid en icke
verbal  uppgift  mellan  en  stammande  grupp  och  en  kontrollgrupp.  Inget  statistiskt
signifikant resultat kunde ses. Medelvärdet av aktivering i DLI vid flytande tal var något
högre hos kontrollgruppen (M = 41,5 , SD = 15,8) än hos den stammande gruppen (M =
35,0 , SD = 9,4).  Medelvärdet  var  även i  OO vid flytande tal  marginellt  högre  hos
kontrollgruppen (M = 4,4 , SD = 1,8) än hos den stammande gruppen (M = 4,2 , SD =
2,6).  Vid  analys  av  muskelaktivering  vid läpputning framkom  att  den  stammande
gruppen hade något högre medelvärde (M = 10,5 , SD = 5,1) än kontrollgruppen (M =
10,0 , SD = 5,0).
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Figur 2. Punktdiagram över muskelaktivitet i orbicularis oris (OO) och depressor labii inferior (DLI) vid
flytande tal hos de enskilda försöksdeltagarna. st = stammande, k = kontroll.
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Tabell 2.  Korrelationer mellan de tre
muskelmåtten: orbicularis oris (OO)
och depressor labii inferior (DLI) vid
flytande tal samt läpputning i OO. r =
r-värde vid Pearsons korrelation, p  =
p-värde, signifikansvärde.

Tabell 1.  Medelvärde (M), standardavvikelse (SD), effektstorlek (d) samt signifikansnivå (p) för
stammande (st) och kontrollgrupp (k) i orbicularis oris (OO) och depressor labii inferior (DLI) vid
flytande tal samt i OO vid läpputning.

Figur 3.  Punktdiagram över muskelaktivitet i orbicularis oris (OO) vid flytande tal och i OO vid icke
verbal läpputning hos de enskilda försöksdeltagarna. st = stammande, k = kontroll.



Effektstorleken räknades ut med Cohens d, vilket är ett standardiserat mått på avståndet
mellan  de  två  gruppmedelvärdena  med  gruppernas  standardavvikelse  som  enhet.
Effektstorleken för muskelaktivering i DLI vid flytande tal var 0,51, vilket tyder på att
det  fanns  en  måttlig  skillnad  mellan  den  stammande  gruppen  och  kontrollgruppen.
Effektstorleken för OO vid flytande tal var 0,09 och för OO vid läpputning 0,10, vilket
tyder  på  att  det  fanns  en  obetydlig  skillnad  mellan  stamningsgruppen  och
kontrollgruppen.

Figur 4. Stapeldiagram över medelvärdet för muskelaktivering vid icke verbal läpputning i orbicularis oris (OO) samt
för OO och depressor labii inferior (DLI) vid flytande tal hos den stammande gruppen och kontrollgruppen.

4.2. Baslinje

Ett  oberoende  t-test  gjordes  för  att  se  om  det  fanns  någon  skillnad  i  baslinje  vid
viloaktivitet mellan de båda grupperna. Inget statistisk signifikant resultat kunde ses.
Medelvärdet för OO var marginellt högre hos de stammande (M = 0,15, SD = 0,09, p =
0,23) jämfört med kontrollgruppen ( M = 0,11, SD = 0,05, p = 0,23). Medelvärdet för
DLI var marginellt högre hos kontrollgruppen (M = 0,20, SD = 0,21, p = 0,74) jämfört
med de stammande ( M = 0,17, SD = 0,15, p = 0,74).

4.3. Interbedömarreliabilitet

Beräkning av stamningsgrad med SSI-4 baserades på jämförelser mellan två, oberoende
av varandra,  försöksledare.  Interbedömarreliabiliteten var 0,987 och räknades ut med
Pearsons korrelation.  Allt  tal transkriberades innan analys  genomfördes,  något  som i
vanliga fall inte görs vid bedömning med SSI-4.

4.4. Samband mellan stamningsgrad och muskelaktivering

En  explorativ  analys  genomfördes  av  stamningsgrad  relaterat  till  uppmätt
muskelaktivering.  Stamningsgrad  uppmätt  med  SSI-4  och  den  självskattade
stamningsgraden med första delen av WASSP överensstämmer inte helt (r = 0,52, p =
0,09).
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Det  fanns  inget  signifikant  samband  mellan  stamningsgrad  och  muskelaktivering  i
någon av musklerna, varken vid flytande tal eller vid läpputning. Korrelation räknades
ut  med  Pearsons  och  tyder  på  att  det  fanns  ett  obetydligt  linjärt  samband  mellan
stamningsgrad mätt med SSI-4 och muskelaktivering i DLI vid flytande tal (r = -0,11, p
= 0,74). Det fanns en obetydlig,  negativ korrelation mellan stamningsgrad mätt med
SSI-4  och  muskelaktivering  i  OO  vid  flytande  tal  (r =  -0,23, p =  0,47)  och  vid
läpputning (r = -0,24, p = 0,45).

Ett  signifikant  samband  mellan  självskattad  stamningsgrad  (WASSP)  och
muskelaktivering i  DLI  samt OO vid  läpputning kunde ej  ses.  Pearsons  korrelation
indikerade  att  det  fanns  ett  måttligt,  negativt  linjärt  samband  mellan  självskattad
stamningsgrad och muskelaktivering i DLI vid flytande tal (r = -0,39, p = 0,20). Det
fanns en måttlig,  negativ korrelation i OO vid läpputning (r = -0,49, p = 0,11).  En
signifikant negativt samband mellan självskattad stamningsgrad och muskelaktivering i
OO vid flytande tal kunde ses (r = -0,59, p = 0,04). Se figur 9.
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Figur 5. Punktdiagram över stamningsgrad mätt med The Wright and Ayre Stuttering Self-Rating Profile
(WASSP) och Stuttering Severity Instrument, fjärde upplagan, (SSI-4) hos de enskilda stammande
försöksdeltagarna.
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Figur 6. Punktdiagram
över korrelationen
mellan muskelaktiviteten
i orbicularis oris (OO)
vid flytande tal och
Stuttering Severity
Instrument, fjärde
upplagan, (SSI-4) hos de
enskilda stammande
försöksdeltagarna.

Figur 7. Punktdiagram
över korrelationen mellan
muskelaktiviteten i
depressor labii inferior
(DLI) vid flytande tal och
Stuttering Severity
Instrument, fjärde
upplagan, (SSI-4) hos de
enskilda stammande
försöksdeltagarna.

Figur 8. Punktdiagram
över korrelationen mellan
muskelaktiviteten i
orbicularis oris (OO) vid
läpputning och Stuttering
Severity Instrument,
fjärde upplagan, (SSI-4)
hos de enskilda
stammande
försöksdeltagarna.
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Figur 9. Punktdiagram över
korrelationen mellan
muskelaktiviteten i
orbicularis oris (OO) vid
flytande tal och The Wright
and Ayre Stuttering Self-
Rating Profile (WASSP)
hos de enskilda stammande
försöksdeltagarna.

Figur 8. Punktdiagram
över korrelationen mellan
muskelaktiviteten i
orbicularis oris (OO) vid
läpputning och Stuttering
Severity Instrument,
fjärde upplagan, (SSI-4)
hos de enskilda
stammande
försöksdeltagarna.
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Figur 11. Punktdiagram över
korrelationen mellan
muskelaktiviteten i
orbicularis oris (OO) vid
läpputning och The Wright
and Ayre Stuttering Self-
Rating Profile (WASSP) hos
de enskilda stammande
försöksdeltagarna.

Figur 10. Punktdiagram över
korrelationen mellan
muskelaktiviteten i depressor
labii inferior (DLI) vid
flytande tal och The Wright
and Ayre Stuttering Self-
Rating Profile (WASSP) hos
de enskilda stammande
försöksdeltagarna.



5. Diskussion
5.1. Summering av resultat

Studien visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i muskelaktiveringen i DLI och
OO vid flytande tal samt i OO vid icke verbal läpputning mellan stammande och en icke
stammande kontrollgrupp. Däremot fanns det en tendens till lägre muskelaktivering i DLI i
flytande tal  hos stammande, då Cohens d indikerar en måttlig skillnad mellan gruppernas
medelvärden. I studien medverkade tolv stammande personer med stamningsgrad mätt med
SSI-4 från ‘very mild’ till ‘severe’ stamning. Även självuppskattad stamningsgrad varierade
från 2,6 till 5,5 där 1 motsvarar inte alls/aldrig och 7 motsvarar mycket svår/mycket ofta.
Den  explorativa  analysen  visade  ett  negativt  signifikant  samband  mellan
muskelaktivering i OO vid flytande tal och självskattad stamningsgrad. Det fanns inget
signifikant samband mellan den sammanlagda muskelaktiviteten av OO och DLI vid
flytande tal och stamningsgrad uppmätt med SSI-4 respektive WASSP. Inget signifikant
samband kunde heller ses mellan OO vid läpputning och stamningsgrad uppmätt med
SSI-4 respektive WASSP.

Baslinjen hos de stammande var marginellt högre i OO och marginellt lägre i
DLI än hos kontrollgruppen. Därför kan slutsatsen dras att de stammande inte uppvisade
muskulär hypertoni i vila.

5.2. Koppling till tidigare studier och teorier

Resultatet av denna studie tyder på att det varken finns någon muskulär hypertoni eller
hypotoni  i  OO och DLI i  stammandes flytande tal  jämfört  med en icke stammande
kontrollgrupp. Resultatet motsäger teorin om att det skulle finnas en fysiologisk tröskel
mellan  flytande  tal  och  stamning  hos  den  stammande  gruppen  eftersom
muskelaktiviteten inte är lägre i OO och DLI hos stammande än hos kontrollgruppen.
Detta går inte i linje med Alm et al.:s (2013a) studie, där det antas att aktiviteten hos de
stammande skulle komma marginellt över tröskeln för muskelaktivering vid flytande tal
och därmed aktiveras muskeln med låg styrka i jämförelse med icke stammande. Dock
indikerar analysen av muskelaktivering och stamningsgrad att det kan finnas tendens till
låg muskelaktivering vid svårare stamning.

5.2.1. Aktivering av orbicularis oris vid flytande tal
Vårt  resultat  pekar  på  att  stammande  personer  skulle  ha  samma  eller  liknande
muskelaktivering vid flytande tal som icke stammande. Detta resultat stödjer studierna
av de Andrade et al.:s (2008),  Stromsta och Fibigers (1980) samt Walsh och Smiths
(2013), vars studier rapporterade ingen signifikant skillnad mellan stammandes och icke
stammandes  muskelaktivitet  vid  flytande  tal.  Däremot  motsäger  det  att  stammande
skulle ha högre muskelaktivitet vid flytande tal än icke stammande som studien av van
Lieshout et al. (1993) rapporterar. I studier av bland annat Choo et al. (2010) och Alm et
al.  (2013a),  där  de  har  påvisat  tendenser  till  att  stammande  skulle  ha  lägre
muskelaktivering än kontrollgrupp vid tal (flytande tal i Alm et al. (2013a)), har ingen
av dem funnit ett signifikant resultat. I och med att de fem studierna ovan, och även vår
studie, tyder på att det inte finns någon signifikant skillnad i muskelaktivitet i OO vid
flytande tal är det plausibelt att det inte finns någon skillnad mellan stammande och
ickestammade  vad  gäller  muskelaktivering  vid  flytande  tal.  Dock  motsäger  van

20



Lieshout  et  al.:s  (1993) studie denna möjlighet,  då de fann  ett  statistiskt  signifikant
resultat  som visar  på att  stammande skulle ha  högre  aktivitet  än icke  stammande i
flytande tal.  Detta skulle kunna bero på antalet  deltagare i  de olika studierna.  I  van
Lieshout et al.:s (1993) studie kommenterar författarna att det i tidigare studier, inom
detta  område,  varit  för  få  försöksdeltagare.  Därför  undersökte  de  totalt  35
försöksdeltagare, vilket är elva deltagare fler än i studien av Alm et al. (2013a) och i vår
studie  (som har  flest  deltagare  av  de  ovanstående  studierna  på  vuxna).  Walsh  och
Smiths (2013) studie inkluderar 104 barn, men i och med att det är en studie på barn kan
den inte generaliseras till vuxna då alla som stammar som barn inte kommer stamma
som vuxna.  Studien av van Lieshout  et  al.  (1993) påvisar  visserligen ett  signifikant
resultat, dock är det enbart den studien som, till skillnad mot de andra studierna, har
funnit  högre  aktivitet  hos  stammande  än  hos  kontrollgruppen.  Fler  studier  med fler
försöksdeltagare behövs för att med större säkerhet påvisa signifikanta resultat.

5.2.2. Aktivering av depressor labii inferior vid flytande tal
Resultatet för muskelaktiveringen i DLI i denna studie tyder på en måttlig skillnad (d =
0,51)  mellan den stammande gruppen och kontrollgruppen.  Effektstorleken  visar  att
skillnaden mellan stammande och icke stammande motsvarar 0,51 SD, vilket indikerar
att med fler försöksdeltagare skulle möjligheterna till ett signifikant resultat öka.  Denna
studie har låg power, vilket sannolikt enbart beror på ett lågt antal försöksdeltagare och
på så vis ökar risken för typ II-fel. Det finns inga tidigare studier om muskelaktivitet i
DLI vid flytande tal hos stammande med en kontrollgrupp. I en studie av McClean et al.
(1984) undersöktes DLI, men i stamningsögonblicket och vid lyckade repetitioner och
inte vid flytande tal. Därför går inte dessa studier att jämföra.

5.2.3. Aktivering av orbicularis oris vid icke verbal läpputning
Vårt resultat indikerar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan stammande
och icke stammande i läpputning. Den stammande gruppen uppvisade marginellt högre
EMG-aktivering än kontrollgruppen, vilket ligger i linje med resultatet från Choo et al.
(2010). I likhet med vår studie rapporterade även Choo et al. (2010) att trots att den
stammande  gruppen  hade  lägre  EMG-aktivering  i  OO  vid  flytande  tal  sågs  högre
aktivering i  OO vid icke  verbal  läpputning än hos kontrollgruppen.  Varken i  denna
studie eller studien av Choo et al. (2010) var skillnaden signifikant. Choo et al. (2010)
hade  tio  försöksdeltagare,  fem  stammande  och  fem  icke  stammande,  vilket  är  få
deltagare. I vår studie hade vi med 24 försöksdeltagare, tolv stammande och tolv icke
stammande. I och med att effektstorleken i vår studie var så låg (d = 0,10) och indikerar
att det finns en obetydlig skillnad mellan grupperna, bör inte ett större antal deltagare ge
en signifikant skillnad om inte ett orimligt stort antal deltagare testas.

Som tabell 2 visar finns det ett signifikant samband mellan muskelaktiviteten i
OO  vid  flytande  tal  och  vid  läpputning.  I  figur  3  visas  sambandet  visuellt  i  ett
punktdiagram.  Detta  diagram  skulle  visa  att  muskelaktiviteten  i  dessa  muskler  hos
försöksdeltagarna var individuell. Diagrammet visar att de som har låg muskelaktivitet
vid  den  verbala  uppgiften  även  har  det  vid  den  icke  verbala  uppgiften.  Om
försöksdeltagaren  är  stammande  eller  inte,  påverkar  inte  muskelaktiviteten  varken  i
flytande tal eller vid icke verbala uppgifter; utan både stammande och icke stammande
försöksdeltagare finns på hela spektrat.
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5.2.4. Stamningsgrad
Resultatet av denna explorativa analys visar att det inte fanns något signifikant samband
mellan muskelaktiviteten i OO och DLI vid flytande tal och stamningsgrad uppmätt
med  SSI-4,  samt  mellan  muskelaktivitet  i  DLI  och  självuppskattad  stamningsgrad
(WASSP). Inget signifikant samband kunde heller ses mellan OO vid läpputning och
stamningsgrad uppmätt med SSI-4 respektive WASSP. Ett signifikant negativt samband
mellan självuppskattad stamningsgrad (WASSP) och muskelaktivitet i OO vid flytande
tal kunde ses. Detta innebär att ju mindre försöksdeltagarna stammar desto högre var
muskelaktiveringen. Detta skulle då gå i linje med teorin om att det finns en tröskel för
initiering  av  muskelrörelser  och  att  stammande  personer  har  svårare  att  ta  sig  över
denna tröskel. Men i och med att stammande och icke stammande, på gruppnivå, inte
uppvisar någon signifikant skillnad (d = 0,09) i muskelaktivering i OO vid flytande tal
skulle detta motsäga teorin om att stammande personer skulle ha svårare att ta sig över
tröskeln för  muskelaktivering.  Om vi  tolkar  resultatet  enligt  tröskelteorin  skulle  det
innebära att icke stammande skulle ligga på samma nivå som stammande och därmed
även ha svårt att komma över tröskeln för initiering av muskelrörelser. Detta skulle då
innebära att icke stammande skulle stamma, vilket inte är fallet. Man kan ifrågasätta
WASSP:s  tillförlitlighet  då  resultatet  grundas  på  en  subjektiv  bedömning  som  kan
förändras över tid. Det ovan nämnda negativa samband kan därför kritiseras. WASSP
kunde gjorts en ytterligare gång, förslagsvis direkt efter testningen, för att få ett mått på
test-retest-reliabilitet.  Man  kan  dock  inte  utesluta  att  det  finns  ett  samband  mellan
WASSP och muskelaktivering i  undersökta muskler,  då korrelationerna indikerar  ett
måttligt samband och studien har låg power. Den låga powern kan antas bero på ett lågt
antal försöksdeltagare samt att mått på reliabilitet för poängen från WASSP saknas.

Vårt  resultat,  att  det  inte  fanns  något  signifikant  samband  mellan
muskelaktiviteten i OO och DLI vid flytande tal och stamningsgrad uppmätt med SSI-4,
går i linje med vad Alm et al. (2013) fann i sin studie. Riva-Posse et al. (2008) tittade på
ofrivilliga rörelser  och fann ett  signifikant samband mellan stamningsgrad och dessa
rörelser.  Vid hög stamningsgrad  uppkom många ofrivilliga  rörelser.  Några  av  dessa
rörelser  inkluderade munarean,  med grimasering,  kloniska (ryckiga)  munrörelser och
utskjutning av tungan. I och med att dessa munrörelser förekom under stamning och
våra  resultat  är  baserade  på  en  korrelation  mellan  stammandes  flytande  tal  och
stamningsgrad motsäger inte dessa studier varandra. Dock tyder Mulligan et al.:s (2001)
resultat  på  att  stammande  personer  också  har  medrörelser  vid  flytande  tal.  Det
framkommer dock inte vilka typer av medrörelser som är mest frekventa i stammandes
flytande tal.

I resultatet framkommer att tre försöksdeltagare hade hög stamningsgrad i både
SSI-4 och WASSP. Dessa har även låg muskelaktivitet i alla muskler vid både flytande
tal  och  icke  verbal  läpputning.  Detta  skulle  gå  i  linje  med  tröskelteorin  om  att
stammande har svårare att ta sig över tröskeln för muskelaktivering. Dock gäller detta
endast tre försöksdeltagare och med svår stamning. Detta samband går ej att se för några
andra försöksdeltagare.

Vid  administrering  av  SSI-4  vid  högläsning  av  en  text,  avbröt  en
försöksdeltagare uppgiften efter 42 stavelser. Minimum stavelser ska enligt manualen
vara  150,  dock  var  stamningsfrekvensen  så  pass  hög  att  detta  ändå  skulle  vara
representativt  för  försöksdeltagaren.  Dessutom kompletterades  högläsningen  med de
andra delarna av testet. Därför exkluderades inte denna försöksdeltagare.
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5.3. Metoddiskussion

Nedan diskuteras problem och svårigheter som uppkommit under arbetets gång.

5.3.1. Exklusionskriterier
För att kontrollera för ovidkommande variabler skulle fler exklusionskriterier satts upp,
som  exempelvis,  ifall  deltagarna  tog  någon  medicin  som  kan  påverka  motoriken
(dopaminblockerare till exempel vid schizofreni och Tourettes syndrom). Eksem och
akne skulle kunna påverka hur mycket man kan skrubba huden och var elektroderna
placerades.  Personer  med  hudallergi  för  kosmetiska  och  hudkrämer  skulle  ha
exkluderats, eftersom skrubbingpastan som användes i studien inte rekommenderas att
användas på dessa personer. Då testningen ägde rum i ett litet ljuddämpat rum skulle
personer  med  klaustrofobi  ha  exkluderats  för  att  undvika  bortfall  och  eventuella
muskelspänningar på grund av obehag. Att ha med personer med dialekter där diftonger
förekommer kunde ha påverkat produktionen av vokalljuden, och därför  skulle detta
också  varit  ett  exklusionskriterie.  Ingen  av  studiens  försöksdeltagare  hade en  sådan
dialekt.

5.3.2. Placering av elektroder
Placering  av  elektroder  gjordes  efter  rekommendationer  från  Lapatki  et  al.  (2010).
Dessa rekommendationer var väldigt  detaljerade och därför uppkom svårigheter  i att
följa dem exakt. Olika försöksledare placerade elektroderna på olika försöksdeltagare,
vilket skulle kunna påverka hur väl, efter rekommendationerna, de placerades. Dock är
musklerna relativt stora, och innan testningen startades kontrollerades EMG-signalerna
med muskelaktiverande övningar, för att se att elektroderna registrerar aktivitet från rätt
muskel. Tre försöksledare medverkade vid varje testning för att testningarna skulle bli
så lika som möjligt. Risken för att elektroderna placerades olika minimerades på detta
sätt.

Baslinjen vid viloaktiviteten uppmättes maximalt till 0,66 i DLI och 0,31 i OO.
Detta innebär att signal-brus-förhållandet var lågt då baslinjen innehåller både brus och
muskelaktivitet vid vila.

Det är möjligt att försökspersonerna upplevde det obehagligt att fästa elektroder
på  läpparna.  Metoden  utvecklades  för  att  minska  obehaget  så  mycket  som  möjligt
genom att försöksledarna själva utsattes för fästning av elektroder på läpparna med olika
tekniker,  främst  vad  gäller  skrubbning.  På  så  vis  utarbetades  den  minst  obehagliga
tekniken. Försöksdeltagarna fick detaljerad information om utförandet och de fick både
skriftlig och muntlig information om att de kunde avbryta testningen när som helst, utan
att ange skäl.

5.3.3. Målord
Alla målord, förutom ordet ‘mellis’, finns med i Svenska Akademins ordlista (SAOL)
eller är välkända svenska namn. ‘Mellis’ är ett välanvänt ord i svenska språket och detta
bekräftades  av att  ingen försöksdeltagare hade svårigheter  med produktion av ordet.
Däremot vid produktion av ord som ‘mänga’, ‘ula’ och ‘odon’, som alla finns i SAOL,
uppvisades en viss förvirring hos några av försöksdeltagarna. Dock uttalades alla orden
korrekt  av  alla  försöksdeltagare,  undantaget  ‘odon’  där  den  andra  vokalen  uttalades
antingen  /u/  eller  /o/.  Detta bör inte ha påverkat  den initiala vokalen,  som också är
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målljudet.
Vid  analys  av  målorden  för  aktivering  av  OO  (/u/  och /u/)  upptäcktes

svårigheter  i  att  urskilja  det  avsedda  målljudets  aktivering  på  grund  koartikulation.
Koartikulationen  gjorde  det  svårt  att  avgöra  när  EMG-signalerna  för  OO kom från
målljudet och försvårade därför också gränsdragning för när mätningen skulle påbörjas
och avslutas, då även förberedande läpprundning ingick i mätningen. Svårigheterna med
gränsdragningen  i  början av  målljudet  skulle kunna avhjälpas  genom att  enbart  låta
försöksdeltagarna  säga  det  avsedda  målordet  och  alltså  inte  hela  frasen  ‘jag  säger
[målord]’. Detta är dock en avvägning då risken för stamning ökar eftersom stamning
förekommer mindre frekvent i slutet av meningar (Guitar,  2006; Buhr & Zebrowski,
2009;  Ward,  2006).  Även koartikulation mellan målljudet  och nästkommande vokal
ställde  till  problem  för  gränsdragning,  speciellt  i  ord  där  även  den  nästkommande
vokalen var rundad. Detta förekom i flera fall,  exempelvis i orden ‘oro’,  ‘ofog’ och
‘ubåt’.  Det  var  svårt  akustiskt  att  bedöma  när  vokalen  slutade,  och  när  den
nästkommande  vokalen,  som  i  fallen  ovan  ‘o’  och  ‘å’,  var  rundad  var  det  även
problematiskt att avläsa detta visuellt med hjälp av EMG-kurvan. Detta hade kunnat
förhindrats  om en  pilottestning  där  materialet  analyserades,  genomfördes  innan  den
formella testningen påbörjades. Ord där nästkommande vokal är rundad hade då kunnat
upptäckas och uteslutas ur testmaterialet.

5.3.4. Analys
Som tidigare beskrivits, uppkom svårigheter vid gränsdragningen av målljudet på grund
av  EMG-aktiveringen  av  den  förberedande  artikulation  från  den  initiala  frasen  ‘jag
säger’.  Genom att  börja  mätningen 100 ms innan,  det  akustiskt  bedömda,  målljudet
kunde den förberedande läpprundningen också inkluderas i mätningen. Siffran 100 ms
baserades på de mätningar där man tydligt visuellt kunde se på EMG-kurvan var den
förberedande  läppaktiveringen  började.  I  dessa  mätningar  låg  den  förberedande
läpprundningen på omkring 100 ms. En längre tilläggstid innan, det akustiskt bedömda,
målljudet skulle kunna inkludera muskelaktivitet som inte garanteras uppstå till följd av
den förberedande läpprundning för målljudet.

Ett annat sätt att göra avgränsningen på är att bara mäta muskelaktiviteten under
den period som akustiskt bedöms som målljudet. På grund av koartikulation var detta
väldigt komplicerat då det är svårt att bedöma när det ena ljudet slutar och det andra
börjar. Dessutom uppmäts inte den förberedande läpprundningen, som är en viktig del i
artikulationen för målljuden. Ett ytterligare sätt är att enbart titta på EMG-kurvan för
muskelaktiveringen  utan  att  göra  en  akustisk  bedömning och  på  så  sätt  avgöra  när
aktiveringen börjar och när den slutar. Detta blir godtyckligt eftersom det är svårt att
avgöra hur mycket förändring i aktiveringen det behövs för att det ska anses vara en
ökning  eller  en  minskning.  Det  kunde  komma  flera  små  toppar  innan  den  stora
ökningen  kom  och  därför  var  det  svårt  att  avgöra  om  de  små  topparna  tillhörde
målljudet.  Liknande  problem  uppstod  när  aktiveringen  minskade.  I  och  med
svårigheterna i de två sistnämnda sätten att avgränsa målljuden, analyserades data med
hjälp av akustisk bedömning och 100 ms tilläggstid innan målljudet.

5.3.5. Bedömning av stamningsgrad
Två olika bedömningsmaterial  användes  för  att  bedöma graden  av stamning hos de
stammande försöksdeltagarna. SSI-4 är ett standardiserat mätinstrument som användes
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för att mäta stamningsgraden hos de stammande försöksdeltagarna under testsituationen.
Då  stamning  kan  variera  beroende  på  situation  och  dagsform  är  inte  SSI-4  helt
tillförlitligt.  Försöksdeltagarna  ombads  att  inte  använda  tekniker  för  att  minska
stamning, men det är inget försöksledarna kunde kontrollera att de inte gjorde. Därför
fick försöksdeltagarna också fylla i självskattningsformuläret WASSP, där de fick skatta
hur de upplever sin stamning i vardagen. I och med att försöksdeltagarnas självskattning
och försöksledarnas bedömning med SSI-4 inte helt överensstämde med varandra (r =
0,52, p = 0,09) är det svårt att dra någon slutsats om hur stamningsgraden relaterar till
muskelaktivering.

5.4. Vidare forskning

I kommande studier skulle man kunna titta på muskelaktivering i talmuskulaturen vid
både stamning och vid flytande tal hos stammande försöksdeltagare och jämföra dem
med flytande  tal  hos  en  icke  stammande  kontrollgrupp.  Detta  för  att  lättare  kunna
jämföra muskelaktiviteten och förstå relationerna mellan dessa betingelser i och med att
man vet  att  det  är  samma muskler  som testas  och  att  man använder  samma metod
mellan alla tre betingelser. Vidare forskning inom stamning skulle kunna fokusera på
skillnad i  muskelaktivitet  mellan deltagare med olika stamningsgrader för  att  se om
personer med hög stamningsgrad har, som vår studie tyder på, lägre muskelaktivitet än
personer  med  låg  stamningsgrad.  Tidigare  studier  har  innefattat  lågt  antal
försöksdeltagare, något som skulle kunna påverka den statistiska signifikansen. Därför
skulle studier med ett ökat antal försöksdeltagare välkomnas.

5.5. Slutsatser

Studien tyder på att det inte finns någon skillnad i muskelaktivering i OO och DLI vid
flytande  tal  samt  i  OO  vid  läpputning  mellan  en  stammande  grupp  och  en  icke
stammande kontrollgrupp. Dock sågs en måttlig tendens till att stammande skulle ha en
lägre muskelaktivitet i DLI vid flytande tal än hos icke stammande. Denna skillnad var
dock ej signifikant.

Resultaten kan tolkas  som att  vid flytande tal  ser  muskelaktiveringen  lika ut
mellan  de  båda  grupperna.  Detta  skulle  kunna  tyda  på  att  något  sker  med
läppmuskulaturen  just  i  stamningsögonblicket,  men att  stammande generellt  har  lika
hög  muskelaktivitet  som  icke  stammande.  Resultatet  indikerade  även  att
muskelaktiviteten hos enskilda individer inte påverkas av om man är icke stammande
eller stammande, då både stammande personer och icke stammande personer återfinns i
hela spektrat, från låg till hög muskelaktivering.

Inget  signifikant  samband  mellan  stamningsgrad  och  aktiviteten  i  de  olika
musklerna, var för sig, kunde ses, förutom sambandet mellan OO vid flytande tal och
självskattad stamningsgrad, WASSP.
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Högläsning av meningar med målord

Jag säger malla
Jag säger mamma
Jag säger majskolv
Jag säger meja
Jag säger mellis
Jag säger mejram
Jag säger mänga
Jag säger bagge
Jag säger bastu
Jag säger bambu
Jag säger barkspån
Jag säger bäbis
Jag säger beska
Jag säger bädda
Jag säger bästis
Jag säger utfall
Jag säger utan
Jag säger ubåt
Jag säger utflykt
Jag säger urskog
Jag säger  urval
Jag säger utge
Jag säger ogräs
Jag säger onåd
Jag säger Olof
Jag säger odon
Jag säger osa
Jag säger Ola
Jag säger otur
Jag säger orda

Jag säger mango
Jag säger massa
Jag säger matte
Jag säger mellan
Jag säger mecka
Jag säger mässa
Jag säger märke
Jag säger mästra
Jag säger balla
Jag säger backa
Jag säger Bamse
Jag säger barken
Jag säger Bella
Jag säger bäcken
Jag säger bärga
Jag säger usel
Jag säger u-sväng
Jag säger utgå
Jag säger utsikt
Jag säger ufo
Jag säger ute
Jag säger urna
Jag säger ula
Jag säger odla
Jag säger ofog
Jag säger orörd
Jag säger osund
Jag säger ofin
Jag säger oro
Jag säger oflyt
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Högläsning av text SSI-4

Referens: http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=14736&type=MOVIE&iv=Story
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Information om stamningsstudie [till kontrollpersoner, vuxna]

Hej!

Tack för ditt intresse för forskningsstudien 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 vill anmäla intresse att delta, vänligen svara på detta mail,
och fyll i formuläret nedan (de gula fälten). Vi har tider dagtid på
vardagar, kvällar och helger, så att vi hoppas kunna hitta en tid som
passar dig, främst under september månad.

Vänliga hälsningar,

Per Alm Studenter på avancerad nivå vid logopedutbildningen:

Forskare, Med. Dr Camilla Asplund
Enheten för logopedi Frida Johansson
Inst. för neurovetenskap Sara Johansson
Box 593 Alexandra Källman
751 24 Uppsala Nina Nylander
stamningsforskning@neuro.uu.se Denise White
018-471 47 43
018-495 71 01 Forskningsassistent Ingrid Sör

----------------------------------------------------------------

Intresseanmälan till studien om stamning och muskelaktivitet

Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet och önskar
anmäla mitt intresse för deltagande i studien.

Intresseanmälan är inte bindande – jag kan när som helst ändra mig,
även när undersökningarna startat.

Namn:

Gatuadress:

Postadress:

E-post:

Mobiltelefon:

Ev. annan telefon:

Ev. annan telefon:
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Vilka tider kan passa för dig? (ca 1,5 timmes besök)
T.ex. vardagar 12-17, kvällar 17-20.30, helger 10-18

(1) Markera med X:
Man
Kvinna

(2) Födelseår och månad:

(5) Höger- eller vänsterhänthet?

Markera med X vilken hand du föredrar i följande uppgifter:

-2.
Endast
vänster

(höger bara
i nödfall)

-1.
Främst
vänster

0.
Lika

1.
Främst
höger

2.
Endast
höger

(vänster
bara i

nödfall)
a. Att skriva

b. Att rita

c. Att kasta boll

d. Tandborstning

e. Skära bröd

(6) 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:



Information om stamningsstudie [till stammande vuxna]

Hej!

Tack för ditt intresse för forskningsstudien 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 vill anmäla intresse att delta, vänligen svara på detta mail,
och fyll i formuläret nedan (de gula fälten). Vi har tider dagtid på
vardagar, kvällar och helger, så att vi hoppas kunna hitta en tid som
passar dig, främst under september månad.

Vänliga hälsningar,

Per Alm Studenter på avancerad nivå vid logopedutbildningen:

Forskare, Med. Dr Camilla Asplund
Enheten för logopedi Frida Johansson
Inst. för neurovetenskap Sara Johansson
Box 593 Alexandra Källman
751 24 Uppsala Nina Nylander
stamningsforskning@neuro.uu.se Denise White
018-471 47 43
018-495 71 01 Forskningsassistent Ingrid Sör

---------------------------------------------------------------------

Intresseanmälan till studien om stamning och muskelaktivitet

Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet och önskar
anmäla mitt intresse för deltagande i studien.

Intresseanmälan är inte bindande – jag kan när som helst ändra mig,
även när undersökningarna startat.

Namn:

Gatuadress:

Postadress:

E-post:

Mobiltelefon:

Ev. annan telefon:

Ev. annan telefon:
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Vilka tider kan passa för dig? (ca 1,5 timmes besök)
T.ex. vardagar 12-17, kvällar 17-20.30, helger 10-18

(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) Höger- eller vänsterhänthet?

Markera med X vilken hand du föredrar i följande uppgifter:

-2.
Endast
vänster

(höger bara
i nödfall)

-1.
Främst
vänster

0.
Lika

1.
Främst
höger

2.
Endast
höger

(vänster
bara i

nödfall)
a. Att skriva

b. Att rita

c. Att kasta boll

d. Tandborstning

e. Skära bröd



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: .......................................................

2014-12-09
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