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SAMMANFATTNING 

Stamning är en komplex talstörning som yttrar sig som repetitioner, förlängningar och 

blockeringar. Ett stort antal teorier om stamning har presenterats men misslyckats med 

att ge en enhetlig bild av stamningens ursprung. Repetitioner är en dynamisk process 

och genom att dokumentera utförandefasen i talproduktion kan detaljerad observation 

av stamningsbeteendet kopplas till teorier. I föreliggande studie gjordes en deskriptiv 

analys av vad som sker fysiologiskt och akustiskt i stamningsögonblicket vid 

repetitioner av stavelsefragment genom registrering av elektroglottografi (EGG) och 

elektromyografi (EMG) samt genom analys av spektrogram. De fem deltagarna 

uppvisade varierande egenskaper hos stavelserepetitioner jämfört med fullständiga 

försök, så väl kortare, normal som längre duration, avsaknad av förberedande 

artikulation samt dysfunktionell fonation. En återkommande egenskap hos 

stavelserepetitionerna var bristande förberedande artikulation i de avbrutna försöken 

jämfört med det fullständiga försöket, vilket observerades genom lägre 

muskelaktivering och uteblivna formantövergångar. Den bristande koartikulationen kan, 

teoretiskt, bero på bristande planering eller bristande motorisk aktivering. Det är dock 

möjligt att avbrotten och omstarterna effektueras av interna kontrollmekanismer i 

hjärnans talmotoriska system. 

 

Nyckelord: stamning, stavelserepetitioner, spektrogram, EGG, EMG, bristande 

koartikulation 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

Stamning är en talstörning med oklar grund och uppskattningsvis stammar knappt 1 % 

av jordens befolkning, fler män än kvinnor stammar (Garsten & Lundström, 2008). 

Enligt American Speech- Language-Hearing Association (ASHA) kan stamning 

beskrivas som ett avbrott i talflödet, trots att personen vet vad den vill säga. Genom 

tiderna har det funnits många förklaringar till varför stamning uppkommer hos vissa 

personer men stamningsforskningen kan däremot än idag inte tillhandahålla en enhällig 

förklaring till stamningens orsak. 

 

Personer som stammar är en heterogen grupp och vad som sker i själva 

stamningsögonblicken ter sig väldigt olika. Vanliga symtom vid stamning är 

repetitioner, förlängningar och blockeringar. En person som stammar kan ha ett eller 

flera av dessa symtom. Andra symtom som förekommer hos personer som stammar kan 

vara medrörelser, som till exempel blinkningar, röra på armen eller huvudet, vilket 

tillfälligt kan underlätta talflytet. Stamning kan även få psykologiska och sociala 

konsekvenser för personen som stammar, till exempel inverkan på yrkesval, privatliv 

samt undvikandebeteenden (Guitar, 2014). 

 

Repetitioner är det vanligaste symtomet av stamning, vilket innebär repetitioner av ljud, 

stavelser, ord eller fraser (Guitar, 2014). Repetitionerna tenderar att främst ske initialt i 

ord (Ward, 2006). Stromsta (2008) menade att kärnan i stamning är avbrott inom det 

enskilda ljudet, fonemet, så kallade “intraphonemic disruptions”. Repetitioner på fonem 

eller stavelsenivå är till skillnad från blockeringar och förlängningar en dynamisk 

process som påverkar många nivåer i talproduktion (Guitar, 2014) och det är fortfarande 

oklart vad som sker i stamningsögonblicken vid stavelserepetitioner. 

 

1.2. Talproduktion 

Talet är människans unika instrument för kommunikation och det är många komplexa 

komponenter som måste koordineras för att möjligöra människans förmåga till röst och 

tal. När talet avviker från det typiska flytande talet så uppmärksammas detta av 

omgivningen, även subtila avvikelser kan uppmärksammas. Andningsmekanismen, 

stämläpparnas rörelsemönster samt artikulationen samverkar för att producera talflödet.  

 

Fonation är då människan bildar röst, det vill säga när stämläpparna sätts i rörelse och 

svänger med en periodicitet. Fonation uppstår då utandningsluften från lungorna sätter 

stämläpparna i rörelse så att de abduceras och adduceras i ett periodiskt rörelsemönster 

(Engstrand, 2004). Inre och yttre larynxmuskulatur samverkar för att skapa detta 

rörelsemönster. Med vilken frekvens stämläpparna svänger beror på personens anatomi. 

Glottis är området mellan stämläpparna och dess yta varierar med stämläpparnas 

öppningsgrad. 

 

Luftströmmen från lungorna transporteras via stämläpparna och fortsätter vidare genom 

larynx mot farynx, orala och nasala kaviteter, även kallat ansatsrör, där artikulation och 

resonans ger upphov till de språkljud som människan uppfattar akustiskt. Språkljuden 

formas i de supraglottiska kaviteterna genom att personen gör en förträngning 

någonstans i ansatsröret. Luftströmmen förstärks och bildar olika resonansfrekvenser 
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beroende på ansatsrörets form. Den kombination av resonansfrekvenser som bildas 

kallas för formanter och numreras F1, F2, F3 osv, där F1 står för den lägsta 

formantfrekvensen. Formanterna avgör vokalernas klangfärg, det vill säga hur 

vokalerna uppfattas akustiskt. Den mest centrala vokalen kallas för schwa /ə/, med 

central menas att det inte sker någon förträngning i ansatsröret. 

 

Variation i stämläpparnas rörelsemönster kan ge upphov till olika röstkvaliteter. Knarr 

är en typ av röstkvalitet som kännetecknas av låg frekvens på 25-50 Hz och uppkommer 

när den slutna fasen är längre än den öppna fasen (Childers & Lee, 1991). Knarr 

produceras oftast genom att den främre delen av stämläpparna svänger medan den bakre 

delen är adducerad (Engstrand, 2004) och stämläpparna är tjocka, det vill säga inte 

spända (Childers & Lee, 1991). M. cricothyroid har för låg aktivetet och m. 

thyroarytenoid har för hög aktivitet vid knarr (enligt Van Riper, 1992, s. 127). 

 

1.3. Teorier om stamning  

1.3.1. Psykologiska och sociala teorier 

Historiskt sett har stamningsforskningen ofta influerats av den dåvarande tidsandan. 

Under tidigt 1900-tal dominerade psykologiska teorier till stamningens ursprung där 

psykoanalysen tillskrev bland annat omedvetna konflikter och otillfredsställda behov 

som möjlig grund i stamningsproblematiken (Alm, 2005). 

 

Även omgivningens roll i relation till stamningsbeteendet uppmärksammades. Enligt en 

teori av Wendell Johnson, “diagnosogena teorin”, uppstår stamning till följd av att 

föräldrar till barn som stammar diagnosticerar barnets naturliga upprepningar som 

stamning, vilket antogs leda till att barnets medvetenhet kring sitt eget tal ökade och 

därmed bidrog till osäkerhet i talproduktion (enligt Guitar, 2014, s. 97). En liknande 

teori formulerades av Bloodstein (enligt Guitar, 2014, s. 98) som hävdade att när ett 

barn misslyckas med sin kommunikation, på grund av exempelvis svårigheter med 

artikulation, normala upprepningar eller lässvårigheter, så kan barnets 

muskelspänningar öka om omgivningen reagerar negativt på barnets sätt att uttrycka 

sig. Muskelspänningarna skulle med tiden kunna utvecklas till stamning. Starkweather 

(enligt Guitar, 2014, s. 99) betonade ytterligare omgivningens betydelse i relation till ett 

barns stamning. Det var omgivningens krav som kunde påverka huruvida ett barn 

började stamma eller inte. Om omgivningen hade för höga krav på hur ett barn skulle 

tala och barnet inte hade den kapaciteten som behövdes kunde det leda till att barnet 

började stamma. 

 

Under den senare delen av 1900-talet fick inlärningsteorier kring stamning mer 

inflytande. Stamningsfenomenet ansågs vara förknippat med operant betingning; 

beteenden kan förstärkas eller försvagas. Dåtidens forskare menade att 

stamningsbeteendet påverkas av vilka belöningar och bestraffningar personen möter i 

sin omgivning (Shames & Sherrik, 1963). Brutten och Shoemaker (enligt Guitar, 2014, 

s. 105) ansåg att en förklaring till faktorer gällande stamning är en kombination av 

operant och klassisk betingning. De menade att om ett barn utsätts för stress och obehag 

samtidigt som barnet försöker säga ett ord kan ordet avbrytas och således komma att 

förknippas med obehag. Detta skulle kunna leda till att talflytet avbryts vid andra 

tillfällen då ordet produceras för att ordet associeras till obehag. Brutten och Shoemaker 

(enligt Guitar, 2014, s. 105) menade även att sekundära beteenden hos personer som 

stammar, så som medrörelser, lärs in genom operant betingning. Personer som stammar 
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kan använda sig av så kallade medrörelser för att underlätta talflytet. Det kan till 

exempel vara att röra på armen eller nicka med huvudet när stamningen kommer. Om 

dessa medrörelser hjälper personen som stammar att komma vidare i sitt tal är det, 

enligt teorin, möjligt att personen fortsätter med medrörelserna, och medrörelserna 

riskerar att bli ett inlärt beteende. På senare tid har betydelsen av inlärning för 

medrörelser kommit att delvis ifrågasättas, och att medrörelser istället till stor del skulle 

kunna vara ett neurologiskt symptom som är en del av stamningen (Donaher, 2014). 

 

1.3.2. Språkliga teorier 

Lingvistiska faktorer kan ha en påverkan på mängden stamning, och anses av bland 

annat Postma och Kolk (1993) utgöra ursprunget till stamning. Forskning har indikerat 

att längre och mer komplexa ord kan öka stamningsfrekvensen hos personer som 

stammar jämfört med kortare och mindre komplexa ord (Kleinow & Smith, 2000; Buhr 

& Zebrowski, 2009). Långa och komplexa ord ställer högre krav på det språkliga 

processandet och även på den talmotoriska förmågan. Även ordens position i en mening 

kan ha betydelse för stamning. Exempelvis kan satsinitiala ord utgöra en särskild 

svårighet för personer som stammar (Buhr & Zebrowski, 2009). Enligt vissa studier 

tenderar vad för slags ord man stammar på att variera med åldern hos personen som 

stammar. Barn som stammar förefaller stamma mer frekvent på funktionsord än 

innehållsord, däremot förefaller vuxna stamma mer på innehållsord (Howell et al., 1999; 

Au-Yeung et al., 2003). Även ords fonologiska komplexitet kan ha påverkan på 

mängden stamning. Smith et al. (2010) testade fonologisk komplexitet hos personer 

med stamning och personer med typiskt talflyt genom att använda nonord (påhittade ord 

utan någon betydelse som följer språkets fonotax, det vill säga att språkljuden är 

kombinerade på ett sätt som är möjligt för det aktuella språket). Smith et al. (2010) 

menade att ökad fonologisk komplexitet medförde en ökad påfrestning på 

talproduktionen hos personer som stammar. Ökad fonologisk kompexitet innebär oftast 

en ökad motorisk komplexitet. 

 

Den språkliga förmågan hos barn som stammar är heterogen. Smith et al. (2012) 

hävdade att barn som stammar har högre incidens av språkstörning än den övriga 

befolkningen. De rapporterade att 50 % av de barn som stammade som ingick i deras 

studie antingen hade fonologiska eller språkliga svårigheter. Smith et al. (2012) 

rapporterade även att de barn som stammade som inte uppvisade dessa lingvistiska 

svårigheter presterade lika adekvat som barn med typiskt talflyt på uppgifter som 

undersökte fonologiskt processande. Nippold (2012) granskade tidigare studier som 

jämförde skillnader i språklig förmåga hos barn som stammar jämfört med barn med 

typiskt talflyt. Nippold (2012) fann inga indikationer på att barn som stammar skiljer sig 

från barn med typiskt talflyt gällande språklig förmåga i något avseende; barn som 

stammar är en lika heterogen grupp vad gäller språklig förmåga som barn med typiskt 

talflyt. 

 

Enligt ”The Covert Repair hypothesis” av Postma och Kolk (1993) kan atypisk 

fonologiskt processande vara en del i stamningens orsak. De hävdade att orsaken som 

bidrar till avbrott i talflödet sker redan innan ordet artikuleras, i den egna lingvistiska 

planen av ett yttrande. Om ett fel uppstår i den lingvistiska planen försöker personen 

korrigera detta innan felet uppmärksammas i talproduktion; utförandet av den 

lingvistiska planen blir korrekt men medför således att talflödet avbryts i form av 

stamningssymtom. Forskningen är dock oenig om personer som stammar skiljer sig åt i 

fonologiskt processande (Smith et al., 2012; Nippold, 2012). 



  

 

5 

 

EXPLAN (execution and planning) är en modell utvecklad av Howell (2002) som 

menade att personer som stammar har inadekvat kontroll av synkroniseringen mellan 

den lingvistiska planen och det motoriska utfördandet av ett yttrande. Enligt Howell 

(2002) är den lingvistiska planeringen självständig från det motoriska utförandet och de 

två systemen jobbar parallellt. Vid talproduktion så levereras den lingvistiska planen till 

det motoriska utförandet i ett väl synkroniserat tidsförlopp. När den lingvistiska planen 

inte hinner fram korrekt kan personen som talar bara utföra den del av planen som finns 

tillgänglig. Howell (2002) menade således att vid repetitioner, förlängningar och 

blockeringar så har inte planen levererats i tid till det motoriska utförandet. Talaren kan 

då upprepa den del av planen som finns tillgänglig och talet kan yttra sig i form av 

repetitioner, förlängningar eller blockeringar. Howell (2002) menade även att 

planeringen varierar i tid beroende på vilken ordklass ordet tillhör, funktionsord anses 

enklare att planera än innehållsord. 

 

1.3.3. Biologiska teorier 

Samtida stamningsteorier fokuserar mer på biologiska aspekter av stamning än de 

tidigare nämnda teorierna. Från tanke till utförande i talproduktion sker en mängd 

fysiologiska processer i olika nivåer. Vid talproduktion så förbereds yttrandet i ett antal 

motoriska steg; en sammansättning av rörelser, en förberedandefas och en utförandefas 

(Peters et al., 2000). Stamning tar sig uttryck i talproduktionen och forskningen pekar 

på att det är i utförandefasen i händelseförloppet, från tanke till tal (Levelt, 1999), som 

problematiken som bidrar till repetitioner i talet uppkommer. 

 

Hjärnavbildningsstudier har visat att personer som stammar kan ha annorlunda 

hjärnsstrukturer jämfört med personer med typiskt talflyt vad gäller kortikala strukturer 

(Chang et al., 2008; Foundas et al., 2001; Jäncke et al., 2004). Språkförmågan hos de 

flesta personer anses vara beläget i vänster hemisfär (Sand et al., 2004) men personer 

som stammar tenderar att ha mer högersidig språklig hjärndominans (Choo et al., 2010). 

Den här skillnaden i språklig hjärndominans mellan stammande och icke stammande 

har inte observerats hos förskolebarn (Sowman, 2014). Chang et al. (2014) rapporterade 

att deras resultat indikerade att barn som stammar kan skilja sig neurologiskt från barn 

som inte stammar genom att ha atypiska neurala kopplingar i områden som är 

involverade i regleringen av talmotorik. 

 
1.3.3.1 Basala ganglierna 

Basala ganglierna (BG) är en grupp kärnor i hjärnan som har en påverkan på rörelser, 

däribland talrörelser. BG är ett subkortikalt område som består av tre strukturer; 

striatum, globus pallidus, substantia nigra. BG deltar i ett stort nätverk som kopplar till 

både cortex, hjärnstammen och ryggmärgen. Information skickas och tas emot i BG från 

diverse strukturer i hjärnan, däribland sensorisk och motorisk information från cortex 

som skickas till striatum (Sonesson & Sonesson, 2006). 

 

BG är involverade i planering av rörelser (Sand et al., 2004) och reglerar muskeltonus 

(Sonesson & Sonesson, 2006). BG är involverade i talproduktionen genom att se till att 

varje motorisk sekvens av talet initieras i rätt stund i relation till föregående motoriska 

sekvens. I sin omfattande granskning av tidigare forskning menade Alm (2004) att 

stamning kan bero på BG:s oförmåga att producera rätt motorsekvens i tid. Det finns 

studier som tyder på strukturella skillnader i BG hos barn som stammar (Foundas et al., 

2013). Stamning har även observerats efter skador i BG (Tani & Sakai, 2011). 
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Dopamin är en viktig transmittorsubstans som produceras i substantia nigra och används 

av resterande strukturer i BG för deras normala funktion (Sonesson & Sonesson, 2006).  

När dopamin inte produceras adekvat yttrar det sig genom muskelrigiditet och 

skakningar, i form av Parkinsons sjukdom. En studie av Wu et al. (1997) indikerade att 

personer som stammar skulle kunna ha förhöjd dopaminaktivitet. Studien hade dock för 

få deltagare för att kunna dra generella slutsatser kring dopaminsystemet hos personer 

som stammar men en dysfunktion i dopaminsystemet kan således ha en viss roll i 

stamningsproblematiken. 

 
1.3.3.2 Supplementära motorarean 

Supplementära motorarean (SMA) ingår i area 6 som är en del av premotoriska cortex. 

SMA deltar i planering och initiering av viljemässiga rörelser (Bear et al., 2001). 

Forskning visar att stamning skulle kunna vara kopplat till en avvikelse i SMA. Chang 

och Zhu (2013) rapporterade att barn som stammar har lägre aktivitet i strukturer som är 

involverade i självbestämda rörelser, däribland SMA. Lu et al. (2010) hävdade att 

personer som stammar har svårigheter med timing av rörelser på grund av en avvikande 

kontakt från BG till SMA, och en studie har visat att skador i SMA kan leda till 

stamning (Chung et al., 2004). Forster och Webster (2001) stödde också hypotesen om 

att SMA är dysfunktionell hos personer som stammar i jämförelse med personer som 

inte stammar. De menade att vissa strukturer i hjärnan, däribland SMA, kan förändras 

hos personer som rapporterat att de stammat som barn men inte som vuxna. 

 

1.4. Teorier om stamningsögonblicket- vad händer i talet vid repetitioner? 

Förlängningar och blockeringar 

Den fysiologiska komponenten vid förlängningar och blockeringar kan förklaras som ett 

relativt statiskt tillstånd som förknippas med att personen antingen har ett konstant 

luftflöde utan att ändra artikulatorisk position, som vid en förlängning, eller att 

luftflödet stoppas abrupt utan att ändra artikulatorisk position, som vid en blockering 

(Guitar, 2014). 

 
Repetitioner 

Repetitioner är ett dynamiskt stamningssymtom där många olika aspekter är 

involverade. Symtomet är typiskt för stamning och det är ännu oklart vad som sker vid 

själva avbrottet. Repetitioner kan vara del av en stavelse, en stavelse, ett ord eller en 

fras. Den vanligaste men minst förstådda typen av stamningssymtom är repetitioner av 

ordfragment. Svårigheterna att komma vidare i stamningsögonblicket beror troligtvis 

inte på att man har svårt att producera den repeterade talsekvensen, eftersom det 

upprepade segmentet är korrekt, utan svårigheterna kan bero på övergången till 

nästkommande ljudfragment eller det enskilda ljudfragmentet (Van Riper, 1992).  

 

1.4.1. Forskning kring repetitioner av ordfragment 

1.4.1.1 Prognosticera stamning 

Bland forskare har det funnits olika åsikter om huruvida det är möjligt att förutsäga 

vilka av de barn som stammar som kommer att stamma som vuxna. Stromsta (1965) 

hävdade att genom akustisk analys av repetitioner är det möjligt att prognostisera vilka 

barn som kommer ha bestående stamning och vilka som kommer sluta stamma. Enligt 

Throneburg och Yairi (1994) hade barn som fortsatte stamma som vuxna i genomsnitt 

kortare period mellan repetitionerna jämfört med de barn som slutat stamma. Senare 
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forskning menar dock att det inte går att förutsäga vilka av de barn som stammar som 

kommer att stamma som vuxna (Yairi et al., 1996). Throneburg och Yairi (2001) 

hävdade att det inte finns något prognostiskt värde i stamningens svårighetsgrad då den 

börjar. 

 
1.4.1.2 Koartikulation 

I yttranden produceras inte fonem motoriskt som isolerade rörelser utan samtliga 

omkringliggande fonem påverkar artikulatorernas inställning. Ett fonem produceras 

därför aldrig enskilt utan föregående och nästföljande fonems artikulatoriska inställning 

påverkar det enskilda fonemets produktion. 

 

Stromsta och Fibiger (1980) studerade koartikulationen hos personer som stammar. 

Författarna hävdade att en möjlig orsak till stamning kan bero på en bristande planering 

i talproduktion, vilket yttrar sig i en bristande koartikulation. Stromsta och Fibiger 

(1980) undersökte detta genom att studera så kallade intrafonemiska avbrott vid 

repetitioner, det vill säga avbrott i ett fonem. Intrafonemiska avbrott är fonem som 

avbryts i förtid, till skillnad mot avbrott mellan fonem, stavelser eller ord. Stromsta och 

Fibiger (1980) jämförde grad av muskelaktivitet i läpprundarmuskeln m. orbicularis oris 

(OO) i stamningsögonblicket och vid flytande tal av samma ord. Resultaten pekade på 

en lägre muskelaktivering vid avbrutna försök jämfört med fullständiga försök. Detta 

tolkades som en brist på motorisk aktivitet och att nödvändig talmuskulatur inte startat, 

och därmed ingen förberedande koartikulation. Aktivering av läppmuskulaturen uteblir 

vid avbrutna försök och man kommer vidare i ordet först då alla nödvändiga 

artikulatorer startat. Resultatet och slutsatserna stöds delvis av senare forskning 

(Fröman & Henricsson, 2010). 

 
1.4.1.3  Avbrutna vokaler vid repetitioner 

De artikulatoriska rörelserna hos personer som stammar har studerats genom 

observation av vokaler. Studier av repetitioner ger tvetydiga resultat gällande den 

vokalkvalitet som produceras vid avbrutna försök jämfört med fullständiga försök, där 

vokalen i de avbrutna försöken emellanåt uppfattas avvika från målvokalen. Van Riper 

(1992) hävdade att målvokalen frekvent ersätts med schwa i de avbrutna försöken på 

grund av att vokalen felartikuleras. Den felaktiga artikulationen är således orsaken till 

stamningsrepetitionen (Van Riper, 1992). 

 

Howell and Vause (1986) rapporterade dock att vokaler som avbryts på grund av 

stamning låter mer centraliserade eftersom att vokalen har en lägre amplitud samt en 

kortare duration än en oavbruten vokal. Författarna menade att avbrutna vokaler 

artikuleras korrekt men uppfattas som ett schwa av lyssnaren på grund av dess lägre 

amplitud och kortare duration. Som stöd för att artikulationen skulle varit adekvat 

hävdade de att formantfrekvenserna var korrekta. När amplituden höjdes och vokalens 

duration förlängdes så uppfattades vokalen som den avsågs. När vokalljud från en 

kontrollgrupp manipulerades genom att sänka amplituden och förkorta durationen 

uppfattades de som centraliserade. Howell och Vause (1986) hävdade även att om 

vokalen avbryts på grund av att artikulatorerna är felaktigt inställda för att producera 

den avsedda vokalen så borde ett stamningsavbrott inte ske när vokalen som avses är 

schwa. Howell och Vause (1986) rapporterade att deras försökspersoner stammade även 

när schwa var den vokal som avsågs, något som talar mot Van Ripers (1992) teori om 

att en vokal avbryts till följd av en felaktig artikulation. Att vokalerna låter 
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centraliserade menade Howell och Vause (1986) kan bero på avvikelser på laryngeal 

nivå, vilket även stöds av Howell och Williams (1988). 

 

Howell och Williams (1992) menade likt Howell och Vause (1986) att durationen av 

vokalen var kortare i stamningsögonblicket än i flytande tal och att de supraglottala 

artikulatorerna var korrekt inställda. Detta gällde för barn och tonåringar. De hävdade 

även att formanternas frekvenser inte var mer centraliserade i stamningsögonblicket än 

när de jämförde med flytande tal. Det fanns tendenser till en skillnad mellan tonåringar 

och barn där skillnaden i duration mellan en avbruten vokal och en oavbruten vokal var 

aningen större hos tonåringarna än hos barnen. Däremot skiljde sig barn och tonåringar 

åt i vokalernas intensitet, vid avbrutna och flytande vokaler. Gruppen med tonåringar 

hade, likt de vuxna försökspersonerna i Howell och Vauses studie (1986), en skillnad i 

intensitet mellan flytande och avbrutna vokaler. 

 

Blomgren och Robb (1998) rapporterade att personer som stammar har signifikant lägre 

F2 än personer som stammar som har fått behandling och en kontrollgrupp. De fann 

även att personer som stammar och som inte gått i stamningsbehandling uppvisade 

tendenser till mer centraliserade vokaler. Prosek et al. (1987) fann dock ingen skillnad i 

formantfrekvenser i avbrutna vokaler jämfört med flytande vokaler hos personer som 

stammar. Prosek et al. (1987) rapporterade skillnader i formatfrekvenser mellan 

personer som stammar och personer med typiskt talflyt och menade att skillnaden 

berodde på inställningen i ansatsrörets form.  

 

1.5. Hur avbryts vokalen vid repetitioner? 

Traditionellt har stamning kopplats ihop med blockering av luftflödet, alltså 

sammanpressning av stämläpparna (hyperadduktion). Senare forskning ger en annan 

syn kring vad som sker vid ett stamningsögonblick.  

 

1.5.1. Laryngeal funktion och fonation 

Freeman och Ushijima (1978) rapporterade att personer som stammar har avsevärt 

förhöjd aktivitet i abduktor- och adduktormusklerna, mer än vad som är nödvändigt för 

typisk fonation. Författarna jämförde den förhöjda muskelaktiviteten i larynx till den 

nivå av muskelaktivitet som ses då stämläpparna är slutna vid hostning eller sväljning. 

Senare forskning (Smith et al., 1996) motsäger delvis detta påstående, och 

uppmärksammar även den heterogenitet som förekommer hos personer som stammar. 

Oberoende av stamningstyp förefaller man inte kunna enigt konstatera att personer som 

stammar har förhöjd aktivitet i de inre larynxmusklerna, däremot uppmätte Smith et al. 

(1996) en något lägre muskelaktivering i de inre larynxmusklerna, m. thyroarytenoid 

och m. cricothyroid, hos personer som stammar jämfört med en kontrollgrupp. Trots att 

Smith et al. (1996) studie hade få deltagare bör resultatet beaktas mot Freeman och 

Ushijima (1978) tidigare resultat. Personer som stammar har setts ha normal 

muskelaktivering i larynx vid icke-språkliga uppgifter som vid exempelvis vila eller 

andning (Smith et al., 1996). 

 

Van Riper (1992) menade att stamningens kärna kan ha sitt ursprung i en felaktig 

synkroninsering av någon av de nödvändiga delar, andningsmekanismen, stämläpparnas 

rörelsemönster eller artikulationen, som samverkar till talproduktion. Van Riper (1992) 

menade att knarr kan förekomma hos personer som stammar som en omedveten teknik 

för att komma vidare i ett stamningsögonblick. Om glottis är i en statisk, upprepad 
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position skulle knarr kunna lösa upp stamningsögonblicket så att personen som stammar 

kan komma vidare i talet (Van Riper, 1992).  

 

Weiner (1984) studerade stämläpparnas rörelser med hjälp av elektroglottografi, EGG, 

på personer som stammar. Resultaten från Weiners (1984) studie indikerar att stamning 

kan härstamma från en avvikande laryngeal funktion snarare än en dysfunktion på 

supraglottal nivå. Weiner (1984) hävdade att stamningsögonblicken ofta sker vid 

produktion av vokal. Det är själva initieringen av de tonande segmenten, vokalerna, som 

utgör en svårigheter för personer som stammar. Vid flytande tal hos personer som 

stammar jämfört med personer med typisk talflyt fann Weiner (1984) inga skillnader i 

stämläpparnas svängningar. Stämläpparnas rörelsemönster hos personer vars 

stamningssymptom är repetitioner har visat sig variera beroende på om det initiala 

ljudet i ett ord är tonande respektive tonlöst. Conture, Schwartz och Brewer (1985) 

menade att initiala tonande ljud ställer högre krav på motoriken i larynx vilket bidrar till 

en ökad sårbarhet för att stamma på tonande ljud. 

 

Vidare avvikande aktivitet i larynx som kan observeras hos personer som stammar är 

tremor. Smith et al. (1993) fann att tremor i inre larynxmuskler och/eller i 

ansiktsmuskler kan förekomma i stamningsögonblicket hos personer som stammar. 

Barn som stammar tenderar dock inte att uppvisa tremor, utan tremor kan vara en del av 

en mer kronisk stamningsproblematik (Kelly et al., 1995). 

 

1.5.2. Muskelaktivering 

Van Lieshout et al. (1993) mätte med hjälp av elektromyografi, EMG, 

muskelaktiviteten i läppmuskeln OO hos personer som stammar och jämförde resultaten 

med en kontrollgrupp. Resultaten indikerade att personer som stammar har högre 

aktivitet i OO så väl vid start av tal som under flytande tal. Även Andrade et al. (2008) 

menade att muskelaktiviteten i m. orbicularis oris inferior var signifikant högre i vila 

hos de personer som stammade i jämförelse med kontrollgruppen. Resultaten från 

McClean et al. (1984) visar dock att stamning inte alltid associeras med hög 

muskelaktivering i läppsänkarmuskeln m. depressor labii inferioris (DLI). Personer som 

stammar kan ha en lägre muskelaktivering vid flytande tal jämfört med en kontrollgrupp 

(Felicio et al., 2007; Fröman & Henricson, 2010). 

 

1.6. Metoder vid studier av repetitioner 

Det finns många olika sätt att studera vad som sker vid repetitioner. Här nedan ges en 

kort sammanfattning av några av metoder som kan användas.  

 

1.6.1. Analys av tidsförlopp vid repetition 

Ljudinspelning ger information kring hastighet och duration av en repetition. Det går att 

uppskatta längden på den upprepade delen och längden på ett eventuellt uppehåll mellan 

stamningsögonblicket och det flytande talet. 

 

1.6.2. Artikulation  

En metod som används för att studera vilka artikulatoriska muskler som sätts i rörelse är 

så kallad elektromyografi, EMG. Via EMG är det möjligt att mäta musklernas elektriska 

aktivitet vid rörelse. Ytelektroder, som placeras ovanpå huden, eller intramuskulära 

nålelektroder, vilka förs in den aktuella muskeln, är två metoder för att observera 

aktivitet i muskler. Signalerna är mätbara genom de elektriska förändringarna som 
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uppkommer då en muskel kontraherar (Engstrand, 2004). EMG elektroder kan bland 

annat placeras på läppmuskulaturen för att till exempel mäta grad av läpprundning. 

 

Det går att observera artikulatorernas rörelser genom att göra en formantanalys av 

vokalerna i ett spektrogram. Människans språkljud går att observera visuellt i ett 

spektrogram. I ett bredbandsspektrogram kan övergången mellan konsonanter och 

vokaler observeras, formanter kan avläsas och duration av språkljud kan mätas. Hur 

formanterna yttrar sig beror på vart förträngningen i ansatsröret sker. Genom att 

observera formanterna kan man få en uppfattning av bland annat tungans position. 

 

1.6.3. Fonation 

Fonation, abduktion- och adduktionsmomentet i stämläpparnas vibrationer, går att 

observera indirekt via så kallat elektroglottogram, EGG. EGG mäter impedansen i 

glottis under fonation genom att två elektroder placeras på larynx så att en elektrisk 

ström kan ledas mellan elektroderna vid talproduktion. EGG registrerar således 

stämläpparnas grad av kontakt (Lindblad, 1992) och öppningskvot samt stängningskvot; 

det vill säga hur stor del av en period stämläpparna står abducerade respektive 

adducerade. Observation av stämläpparnas grad av kontakt ger bland annat information 

kring hur stämläpparna rör sig vid ett stamningsögonblick.  

 

1.7.  Motiv för studien 

Sammanfattningsvis så är det fortfarande oklart vad som exakt sker vid 

stavelserepetitioner och det finns behov av fortsatt forskning. Med den föreliggande 

studien avses att tillföra forskningsområdet ytterligare kunskap om vad som sker i 

repetitionsögonblicket. 

 

 

2. Syfte 

Övergripande syfte med studien var att göra en deskriptiv analys av vad som sker 

fysiologiskt och akustiskt i stamningsögonblicket vid repetitioner av stavelsefragment 

hos personer som stammar. Studiens delsyften var att:  

 

 Beskriva vad som sker med fonationen vid slutet av vokalen i en 

stavelserepetition. 

 Jämföra duration av vokal i avbrutna försök med duration av vokal i fullständiga 

försök. 

 Undersöka om vokalerna har liknande formantfrekvenser i avbrutna försök 

jämfört med fullständiga försök. 

 Undersöka hur koartikulationen ser ut vid avbrutna försök jämfört med 

fullständiga försök genom att undersöka formantövergångar och 

muskelaktivering mellan ljudsegment. 
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3. Material och metod 

3.1. Deltagare 

Rekrytering. Deltagarna rekryterades via information till Stockholms 

stamningsförening, egna kontakter, annonser i Upsala Nya Tidning samt uppsatta lappar 

på Uppsala Universitet. Informationsbrev, intresseanmälning samt frågeformulär 

skickades ut via e-post eller brev (se bilaga 1). 

 

Inklusionskriterier. Deltagarna skulle vara mellan 18 och 65 år. Deltagarnas stamning 

skulle vara hörbar och deltagarna skulle se sig själva som stammande. Även 

försöksledarna skulle bedöma försökspersonen som stammande enligt Stuttering 

Severity Instrument-4 (SSI-4), det vill säga att personen uppvisade minst mild grad av 

stamning. Deltagarnas stamningstyp skulle innehålla repetitioner av stavelsefragment. 

 

Exklusionskriterier. Personer med neurologiska sjukdomar, lässvårigheter eller 

påtaglig hörselnedsättning exkluderades från att deltaga i studien. Även personer med 

ansiktsbehåring som försvårade kontakten mellan huden och EMG-elektroderna 

exkluderades. 

 

Deltagare i studien. Försöksdeltagarna bestod av fem personer (en kvinna, fyra män) 

med repetitioner som stamningssymtom (ålder 19-53, M= 31 år). Enligt SSI-4 

bedömdes tre av deltagarna ha mild stamningsgrad och två av deltagarna bedömdes ha 

måttlig stamningsgrad (r= 0,99).  

 

3.2. Undersökningsmaterial 

Undersökningsmaterialet utformades av författarna till denna uppsats och bestod av 

meningar och text för högläsning samt bilder för berättande (se bilaga 2). 

Undersökningsmaterialet innehöll 21 st målord. Målorden förekom och varierades i 

samtliga moment av undersökningsmaterialet. Målorden var tvåstaviga med varierad 

betoning, bestående av initiala kluster av varierade typ; tonlösa initiala ljud på s, k, t 

som följdes av antingen en läpprundad vokal (som aktiverar OO), o, å, u, y, exempelvis 

skogen, kråkan, eller en läppsänkande vokal (som aktiverar DLI), i, e, exempelvis 

trekant. 

 

Meningarna bestod av 3-6 ord där målordet var placerade initialt i meningen eftersom 

stamning ofta sker satsinitialt (Buhr & Zebrowski, 2009). Målorden i texten hade en 

varierad placering i meningarna. Texten innehöll längre och mer syntaktiskt komplexa 

meningar för att öka sannolikheten för stamning (Kleinow & Smith, 2000). Berättande 

till bild bestod av ett moment där försöksdeltagaren under en kort tid fick titta på ett 

bildkollage för att sedan sammanfoga bilderna till en berättelse. Berättande till bild 

kräver hög belastning på arbetsminnet (Miniscalco et al. 2006), och ökar därmed 

sannolikheten för stamning (Bosshardt, 1997). 

 

3.3. Utrustning 

3.3.1. Impedansmätning 

Samtliga elektroders impedans kontrollerades med Checktrode Electrode Tester model 

1089 mk III. Godkänt värde under 10 kΩ. 
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3.3.2. Ljudinspelning 

Talet spelades in i en ljuddämpad studio med mikrofonen Earthworks M30 och en 

Sonifex Redbox RB-MA2 mikrofonförstärkare Mikrofonen var placerad på ungefär 8 

cm avstånd i en 45° vinkel ut från ena mungipan. Via det externa ljudkortet AVID M-

Audio Fast Track C600 spelas mikrofonsignalen in i datorn till programvaran Sony 

Sound Forge Pro 10.0, med samplingsfrekvens 48 000 Hz och 24 bitars upplösning. 

 

3.3.3. Elektroglottografi, EGG 

Stämläpparnas svängningar registrerades med elektroglottografi (EGG), Glottal 

Enterprises EG2-PCX. Elektroderna placerades på larynx. Via det externa ljudkortet 

AVID M-Audio Fast Track C600 spelas EGG-signalen in i datorn till programvaran 

Sony Sound Forge Pro 10.0, med samplingsfrekvens 48 000 Hz och 24 bitars 

upplösning. 

 

3.3.4. Elektromyografi, EMG 

3.3.4.1 Applicering 

Elektroderna placerades på ett 10 mm avstånd, centrum till centrum (Lapatki et al, 

2010). Elektroderna fästes enligt principer från Lapatki et al. (2003). För positionering 

av elektroder användes dubbelhäftande tejp av fabrikat NITTO 5000NS. För 

förberedande rengöring av huden används Prep Pad for Skin Preparation samt Red Dot 

Trace Prep 2236. Jordelektrod av typ Spes Medica CDES000024 (rund 

engångselektrod, Ag/AgCl, med 24 mm diameter hos tejpen) placerades på högra 

mastoidutskottet. 

 

Vid appliceringen av elektroderna användes skrubbing-gelen av fabrikat Nuprep Skin 

Prep Gel samt electrodpasta av fabrikat Grass och EC2 adhesive electrode creme. För 

fästning av elektroder användes Fixomull. 

 
3.3.4.2 Utrustning 

Datainsamlingssystemet Biopac MP100 (Biopac, Inc.) registrerade EMG-signalen med 

fyra EMG-förstärkare typ EMG100. Elektroderna var av fabrikat EasyCap E271 

circular flat 4mm Ag/AgCl electrode, med 1,2 m kabel.  
 
3.3.4.3 Registrering 

Datorprogrammet AcqKnowledge 3.8.2 (Biopac, Inc.) registrerar bland annat EMG-

signaler med samplingsfrekvens 1000 Hz, enligt principer av Merletti (1999). 
 

3.3.5. Synkronisering av ljud och EMG 

Synkroniseringen av ljud och EMG matchades genom en puls från en triggerbox som 

aktiverades manuellt vid start och stopp av inspelning. Pulsen mixades med EGG-

signalen i mixern Rolls MX28 Mini-Mix VI. Den mixade signalen gick dels till 

ljudkortet AVID M-Audio Fast Track C600, för inspelning av signalen med hög 

kvalitet, och dels till distributionsförstärkaren Radio Design Labs RU-ADA4D, som 

skickade signalen vidare till Biopac. 

 

3.3.6. Wright and Ayre Stuttering Self-rating Profile, WASSP 

WASSP (se bilaga 3) används för egenskattning av stamning. WASSP består av fem 

kategorier: Stamning i talet, Tankar om stamningen, Känslor om stamningen, Till följd 

av stamningen undviker jag och Nackdelar/problem till följd av stamningen. Inom 
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Figur 1. Elektrodplacering för EMG och EGG. 

stamningsterapi används WASSP i syfte att skatta stamningen före och efter erhållen 

behandlingsperiod (Palm Stjernkvist & Sander, 2010). WASSP används frekvent inom 

stamningsterapi och har god reliabilitet och validitet (Ayre & Wright, 2009; Palm 

Stjernkvist & Sander, 2010).  

 

3.3.7. Stuttering Severity Instrument-4, SSI-4 

SSI-4 (se bilaga 4) är ett vedertaget normerat instrument inom stamningsområdet med 

god validitet och reliabilitet. Instrumentet används av bedömare för skattning av 

stamningsgrad hos barn och vuxna som stammar. I SSI-4 bedöms fyra aspekter: 

frekvens, duration, fysiska medföljande symtom och talflyt. Stamningen graderas på en 

skala: väldigt mild, mild, måttlig, svår, väldigt svår (vår översättning) (Riley, 2009).  

 

3.4. Procedur 

Samtliga testningar utfördes i Fonetiklab vid Humanistiskt centrum Engelska Parken, 

Uppsala. Testningen tog ca 1,5 tim per deltagare och inleddes med att försöksdeltagaren 

informerades om studiens syfte och procedur. Deltagaren fick därefter skriva på 

samtycke samt fylla i WASSP för egen uppskattning av stamningen. Försöksledare och 

försöksdeltagare tvättade händerna med tvål och vatten. Samtliga försöksdeltagare 

tvättade med tvål och vatten på överläpp och haka där elektroderna skulle appliceras, 

och vid behov fick försöksdeltagaren raka sig på överläpp och haka. Försöksledare 

genomförde förberedande moment i områdena där elektroderna skulle appliceras, både 

på överläpp, haka samt på mastoidutskottet bakom höger öra. Försöksledaren tvättade 

rent områdena med spritservett, för att sedan skrubba med putspapper. Därefter fästes 

dubbelhäftande tejp på överläpp och haka som mall för elektrodplacering, och 

skrubbing-gel skrubbades med tops där elektroder skulle positioneras. Områdena 

torkades sedan rent med bomullstops. Elektrodkablarna fästes på försöksdeltagarens 

högra axel med tejpbit. Elektrodpasta applicerades på elektroderna, och elektroderna 

positionerades sedan parvis på försöksdeltagarens överläpp och haka. Elektroderna 

fästes med en tejpbit ovanpå. Därefter placerades jordelektroden på mastoidutskottet 

bakom höger öra. Samtliga elektroders impedans 

testades, först parvis och sedan varje enskild elektrod 

mot jordelektroden. Därefter gick försöksdeltagaren in i 

inspelningsstudion där elektroglottografin applicerades 

på larynx, och elektroderna kopplades in till Biopac. 

Två mikrofoner positionerades framför 

försöksdeltagaren. Materialet visades på en datorskärm 

ca 2 m framför försöksdeltagaren. Efter att 

försöksdeltagaren slutfört samtliga uppgifter i 

materialet testades återigen impedansen som tidigare.  
 
 

3.4.1. Databearbetning och analys av ljud, 
EGG, EMG 

Bedömning av stamningsgrad gjordes med SSI-4 med hjälp av inspelat material av 

försöksledarna och interbedömarreliabilitet räknades ut med Pearsons r. Medelvärdet för 

WASSP räknades ut för varje försöksdeltagare. Endast delen Stamning i talet beaktades 

då den delen rör fysiologiska symtom, resterande del rör psykosociala symtom. 

Aspekterna i WASSP bedöms enligt en sjugradig skala där 1= inte alls/aldrig och 7= 

mycket svår/mycket ofta. 
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En analys av varje försöksdeltagares inspelning resulterade i totalt 21 målord (se bilaga 

5) innehållande stavelserepetitioner från fem deltagare. Varje enskilt målord markerades 

i Soundforge och fyra kanaler från Soundforge (audio-, EGG- och två EMG-kanaler) 

extraherades till Wavesurfer för analys. Analys gjordes med stöd av spektrogram av 

audio, vågform för EGG-data samt EMG-data för OO och DLI. Samtliga fyra kanaler 

analyserades vid de avbrutna och fullständiga försöken. Spektrograminställningarna 

hade analysbandbredd 220 Hz, fönstertypen var Blackman och spektrogramvyn täckte 

frekvensområdet 0-8000 Hz. 

 

Målorden analyserades genom att skapa markeringar av de områden som var av intresse 

under så kallade labels. Målordet delades således in i tre nivåer av labels; ordnivå, 

stavelsenivå och en nivå för artikulatorisk händelse. Labels kallades för .wrd för 

ordnivå, .syl för stavelsenivå och .aev för artikulatorisk händelse, som exempelvis 

vokalbildning. 
 
3.4.1.1 Aktivitet i stämläpparna 

Bedömning av vokalens avslut baserades på om vokalen uppvisade någon av tre olika 

egenskaper: knarr, glottal klusil eller att tonen avtog i styrka. Knarr uppvisar en 

avvikande periodicitet i stämläpparnas svängningar, en glottal klusil avslutas abrupt och 

när tonen avtar i styrka så minskar stämläpparnas svängningar successivt i amplitud. 

 
3.4.1.2 Längden på vokaler 

Baserat på en perceptuell och visuell analys i spektrogram avgränsades vokalen från 

andra ljudsegment och vokaldurationen uppmättes manuellt.  

 
3.4.1.3 Vokalformanter 

Formantvärden uppmättes i den centrala delen av vokalen där vokalformanterna 

uppfattades vara relativt konstanta. Vokalkvaliteten, det vill säga vokalens klangfärg, 

uppskattades genom perceptuell analys.  

 
3.4.1.4 Artikulationseffekt 

Uppskattning av artikulationseffekter gjordes genom analys av formantövergångar av 

F1, F2 och F3 mellan aktuella ljudsegment. Artikulationseffekter går att observera i 

spektrogram genom att följa formantövergångarna vid vokalslut i övergången till velart, 

dentalt eller alveolart ljud.  

 
3.4.1.5 Uppskattning av muskelaktivitet 
Grad av muskelaktivering i OO och DLI i avbrutna försök uppskattades genom att 

använda fullständiga försök som referens. Inga mätvärden mellan avbrutna och 

fullständiga försök dokumenterades utan endast en uppskattning gjordes genom manuell 

analys.  Övergången mellan vokalen i stavelserepetitionen och nästkommande 

ljudsegment jämfördes med övergången mellan vokalen och nästkommande 

ljudsegment i det fullständiga försöket. När EMG-kurvorna skiljde sig markant från 

varandra i amplitud bedömdes grad av muskelaktivering vara låg eller hög i jämförelse 

med referensen, det vill säga det fullständiga försöket.  

 

3.5. Etiska överväganden  

Studien är godkänd av regionala etiknämnden och Enheten för Logopedi, Uppsala 

Universitet. Metoderna som används för dataregisteringar var icke-invasiva och 
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smärtfria men kunde eventuellt upplevas som obehagliga. För att förebygga eventuella 

risker med studien så informerades försöksdeltagaren grundligt kring studiens syfte, 

testförfarandet och rätten till att avbryta sitt deltagande när som helst under testningens 

gång. Samtliga försöksdeltagare tilldelades ett avidentifierat nummer så att data 

hanterades konfidentiellt.  

 

 

4. Resultat och diskussion 

Resultatet i den här studien visade att stavelserepetitionernas egenskaper varierade hos 

samtliga försöksdeltagare, både mellan stavelserepetitioner inom samma ord och mellan 

olika ord. Nedan beskrivs egenskaperna vid stavelserepetitioner hos försöksdeltagarna, 

vilket sedan diskuteras i relation till teorier.  

 

4.1. Beskrivning och diskussion av stavelserepetitioner  

4.1.1. Försöksdeltagare 2 

Bedömdes enligt SSI-4 ha mild stamningsgrad men uppskattade sin egen stamning till 

4,5 enligt WASSP (Stamning i talet). Uppvisade stavelserepetitioner på endast två olika 

målord, skuret och skulle. Liknande egenskaper förekom på båda orden så i den fortsatta 

diskussionen beskrivs endast ett av orden, skuret.   

 

Försöksdeltagare 2 hade en stavelserepetition på ordet skuret, (sku-skuret). Den 

avbrutna stavelserepetitionen hade längre vokalduration (203 ms) samt perceptuellt 

liknande vokalkvalitet (F1: 579 Hz, F2:1554 Hz) jämfört med det fullständiga försöket 

(165 ms, F1: 512 Hz, F2:1455 Hz). Vid det avbrutna försöket var den totala 

fonationstiden 401 ms, och bestod först av ett /ʉ/med perceptuellt korrekt vokalkvalitet 

och normal fonation (203 ms) som sedan övergick till knarr (198 ms) med annan 

vokalkvalitet /ɵ/ (F1: 413 Hz, F2: 1566 Hz). DLI uppskattades ha en lägre aktivering i 

det avbrutna försöket jämfört med det fullständiga försöket. 

Vokalen i det avbrutna försöket uttalades korrekt. En lägre aktivering av DLI i det 

avbrutna försöket jämfört med det fullständiga försöket indikerar att svårigheten låg i 

övergången från /ʉ/ till /r/. Istället övergick /ʉ/ till /ɵ/, fonation med knarr. 

 

4.1.2. Försöksdeltagare 4 

Bedömdes enligt SSI-4 ha mild stamningsgrad och uppskattade sin egen stamning till 

3,4 enligt WASSP (Stamning i talet). Uppvisade två stavelserepetitioner på endast ett 

målord, kriget, (kri-kri-kriget). Det första avbrutna försöket hade perceptuellt korrekt 

vokalkvalitet (F1: 463 Hz, F2: 2017 Hz) som det fullständiga försöket (F1: 446 Hz, F2: 

2000 Hz). Det andra avbrutna försöket hade något avvikande perceptuell vokalkvalitet i 

F1 (579 Hz) men perceptuellt liknande vokalkvalitet i F2 (1983 Hz) som det fullständiga 

försöket. Vokalen i det andra avbrutna försöket uppfattades perceptuellt som ett /ɛ/.  

Vokaldurationen var längst i det fullständiga försöket (163 ms) jämfört med det första 

avbrutna (142 ms) och det andra avbrutna försöket (83 ms). Samtliga 

stavelserepetitioner avslutades med knarr. I det första avbrutna försöket sågs inte någon 

förberedelse till den velara artikulationen. I det andra avbrutna försöket gick det att 

skönja en velar artikulation (F2 går upp och F3 går ned) då ett velart ljud följde, /k/. OO 

samt DLI uppskattades ha en lägre aktivering i de avbrutna försöken jämfört med det 

fullständiga försöket. 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C6%90
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Till skillnad från stavelserepetitionen hos försöksdeltagare 2 sågs här för tidigt avbrutna 

vokaler. En möjlig förklaring skulle kunna vara att fonationen avbryts i samband med 

övergången till knarr. En annan förklaring skulle kunna vara att den förberedande 

artikulationen för /g/ inte initieras. Det här får visst stöd av att aktiveringen av OO och 

DLI är lägre i de avbrutna försöken jämfört med det fullständiga försöket. Dessa resultat 

är i linje med vad Stromsta och Fibiger (1980) rapporterade avseende bristande 

koartikulation till följd av svagare muskelaktivering. 

 

4.1.3. Försöksdeltagare 5 

Bedömdes enligt SSI-4 ha måttlig stamningsgrad och uppskattade sin egen stamning till 

3,0 enligt WASSP (Stamning i talet). Uppvisade flera stavelserepetitioner på endast två 

målord, kråkan och skolan.  

 

I ordet kråkan hade försöksdeltagaren 5 tio omstarter (k-kry-kry-k-k-ki-k-ki-k-ki-kråkan) 

innan det fullständiga försöket, varav fem stavelserepetitioner, krå-, och fem 

repetitioner av enskilda ljud, k-. Nedan beskrivs stavelserepetitionerna mer ingående.  

Vokaldurationen var kortare i stavelserepetitionerna i de avbrutna försöken 1-4 (110 ms, 

62 ms, 62 ms, 29 ms) jämfört med det fullständiga försöket (168 ms). Det sista avbrutna 

försöket (194 ms) var längre än det fullständiga försöket. Vokalformanterna gick endast 

att urskilja adekvat i de avbrutna försöken ett och två. Vokalkvaliteterna i de avbrutna 

försöken ett (F1: 595 Hz, F2: 1851 Hz) och två (F1: 485 Hz, F2: 1961 Hz) hade 

perceptuellt liknande vokalkvalitet sinsemellan, men skiljde sig från det fullständiga 

försöket (F1: 529 Hz, F2: 860 Hz).  

 

Vid samtliga avbrutna försök avslutades fonationen med knarr förutom vid det andra 

avbrutna försöket där tonen avtog i styrka, utan knarr. I de avbrutna försöken sågs inte 

någon förberedelse till den velara artikulationen, /k/. OO uppskattades ha en högre 

aktivering i det sista avbrutna försöket jämfört med det fullständiga försöket. DLI 

uppskattades ha en lägre aktivering i de avbrutna försöken jämfört med det fullständiga 

försöket. 

 

Utmärkande för dessa repetitioner var de avkortade eller utelämnade vokalerna, som 

tenderade att ha perceptuellt avvikande vokalkvalitet och avvikande formantfrekvenser 

jämfört med målvokalen. Skillnaderna i vokalkvalitet och F2 indikerar avvikande 

artikulation vid de avbrutna försöken, troligen avseende tungans position. Att 

vokalkvaliteten tydligt avviker vid avkortade vokaler skiljer sig från slutsatserna hos 

Howell och Vause (1986), vilka hävdade att vokalformanterna är korrekta vid avkortade 

vokaler. Vid de avbrutna försöken sågs lägre aktivering av DLI jämfört med det 

fullständiga försöket. Det här skulle kunna avspegla bristande talmotorisk aktivering 

som också omfattade tungan och resulterade i avvikande F2. Det sista avbrutna försöket 

avvek från de tidigare försöken genom att ha en längre vokal än vid det fullständiga 

försöket. Dock utelämnades här /r/ vilket resulterade i /ki/.  

 

I ordet skolan hade försöksdeltagare 5 en stavelserepetition, (sko-skolan). 

Vokaldurationerna var ungefär lika långa i det avbrutna försöket (155 ms) jämfört med 

det fullständiga försöket (161 ms). Vokalformanterna var något högre i det avbrutna 

försöket (F1: 392 Hz, F2: 783 Hz) jämfört med det fullständiga försöket (F1: 271 Hz, 

F2: 617 Hz) men uppfattades perceptuellt inte ha avvikande skillnad i vokalkvalitet. Det 

avbrutna försöket avslutades med att tonen avtog i styrka, utan knarr. Det avbrutna 
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försöket kom i direkt anslutning till det fullständiga försöket. Formanterna i det 

avbrutna försöket färgades av den dentala eller alveolara tungställningen för /s/, då 

skoskolan eventuellt uttalades som en enhet. DLI uppskattades ha en lägre aktivering i 

de avbrutna försöken jämfört med det fullständiga försöket. 

 

Avbrottet skedde i övergången mellan o och lan, med normal vokalduration. DLI kan 

antas ha en viktig funktion vid denna övergång, för att öppna läpparna, vilket avslutar 

läpprundningen. DLI visade svagare aktivering vid det avbrutna försöket. Det är därför 

möjligt att avbrottet skedde till följd av bristande förberedande artikulation för lan.   

 

4.1.4. Försöksdeltagare 9 

Bedömdes enligt SSI-4 ha måttlig stamningsgrad och uppskattade sin egen stamning till 

2,8 enligt WASSP (Stamning i talet). Uppvisade stavelserepetitioner på 12 målord. 

Försöksdeltagare 9 hade varierad aktivitet i stavelserepetitionerna. Nedan följer en 

sammanfattning över samtliga ord, samt en ingående beskrivning av fyra målord 

(krokig, kråkan, skolan och stol) som visar på den variation som förekom hos 

försöksdeltagare 9.  

 

De avbrutna försökens vokalkvalitet uppfattades perceptuellt som det fullständiga 

försökets vokalkvalitet. Vid ett målord producerades dock ett vokalljud som uppfattades 

avvika från målvokalen. Det förekom även stavelserepetitioner där klustret hade 

reducerats till CV istället för CCV eller CCCV. Vid dessa tillfällen producerades en 

schwa-liknande vokal med ett fåtal stämläppssvängningar istället för målvokalen. De 

avbrutna stavelserepetitionerna avslutades antingen med att avta i styrka eller med 

knarr. Försöksdeltagaren producerade oftast stavelserepetitioner med längst 

vokalduration på den sista avslutade repetitionen innan det fullständiga försöket. Ingen 

förberedande artikulation mellan stavelserepetitionen och efterföljande ljud noterades i 

något av de avbrutna försöken.  

 

I ordet krokig hade försöksdeltagaren en stavelserepetition (kro-krokig). 

Vokaldurationen i det avbrutna försöket var längre (246 ms) än det fullständiga försöket 

(157 ms). Vokalformanterna i det avbrutna försöket (F1: 410 Hz, F2: 988 Hz) hade 

liknande formantfrekvenser som i det fullständiga försöket (F1: 482 Hz, F2: 940 Hz). 

Det avbrutna försöket avslutades med att tonen avtog i styrka. I det avbrutna försöket 

sågs inte någon förberedande velar artikulation, /k/. DLI uppskattades ha lägre 

aktivering i de avbrutna försöken jämfört med det fullständiga försöket. 

 

Avbrottet skedde vid övergången mellan o och kig, efter en tydligt förlängd vokal med 

normal fonation och vokalkvalitet. Den avvikelse som observerades var avsaknad av 

förberedande velar artikulation, baserat på formantanalys. Samtidigt uppvisade DLI 

lägre aktivering vid det avbrutna försöket. Sammantaget indikerar detta att avbrottet kan 

ha uppkommit till följd av bristande förberedande artikulation. Scenariot liknar 

avbrottet hos försöksdeltagare 5, se ovan, där en vokal med typisk artikulation och 

längd avbröts med tecken på att den förberedande artikulationen för efterföljande ljud 

varit avvikande.  

 

I ordet skolan hade försöksdeltagare 9 två stavelserepetitioner (sko-sko-skolan). I det 

första avbrutna försöket var vokaldurationen längre (223 ms) än i det fullständiga 

försöket (146 ms). Det första avbrutna försöket (F1: 482 Hz, F2: 940 Hz) hade 

perceptuellt liknande vokalkvalitet som det fullständiga försöket (F1: 434 Hz, F2: 819 
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Hz). Det första avbrutna försöket avslutades med att tonen avtog i styrka. Det andra 

avbrutna försöket hade en kortare vokalduration (51 ms) jämfört med det fullständiga 

försöket. Formanterna i det andra avbrutna försöket (F1: 506 Hz; F2: 1470 Hz) avvek 

från det fullständiga försökets F2 och uppfattades perceptuellt ha en annan vokalkvalitet 

/ɵ/. Det andra försöket avslutades med knarr. I de avbrutna försöken sågs inte någon 

förberedelse till den alveolara eller dentala artikulationen, /l/. DLI uppskattades ha en 

lägre aktivering i de avbrutna försöken jämfört med det fullständiga försöket. 

De två avbrutna försöken uppvisade, var för sig, både förlängning och förkortning av 

vokalen. Det centrala förefaller vara avsaknaden av förberedande artikulation för /l/, 

samt att DLI uppvisade svagare aktivering vid de avbrutna försöken jämfört med det 

fullständiga försöket. DLI kan här antas ha en viktig roll för att avsluta läpprundningen 

för o. Sammantaget indikerar detta att avbrottet kan ha uppkommit till följd av bristande 

förberedande artikulation för den efterföljande sekvensen /lan/.  

 

Försöksdeltagare 9 hade en stavelserepetition på ordet kråkan (krå-kråkan). 

Vokaldurationen var längre i det avbrutna försöket (248 ms) jämfört med det 

fullständiga försöket (178 ms). Vokalformanterna uppvisade liknande 

formantfrekvenser i det avbrutna försöket (F1: 530 Hz, F2: 964 Hz) jämfört med det 

fullständiga försöket (F1: 554 Hz, F2: 940 Hz). Det avbrutna försöket avslutades med att 

tonen avtog i styrka. I det avbrutna försöket sågs inte någon markant förberedelse till 

den velara artikulationen, /k/. Istället indikerar uppgången av F2 och nedgången av F3 en 

avslutande centralisering av å-vokalen, krå- uttalas isolerat. DLI uppskattades ha en 

lägre aktivering i det avbrutna försöket jämfört med det fullständiga försöket, dock sågs 

aktiveringen av DLI mitt i vokalen än vid slutet.  

 

Det avbrutna försöket tyder också på avbrott till följd av bristande förberedande 

artikulation för efterföljande sekvens. 

  

Försöksdeltagare 9 hade fem omstarter innan det fullständiga försöket på ordet stol (sö-

sö-sö-sto-sö-stolen). De tre första försöken hade kort vokalduration (34 ms, 50 ms, 59 

ms). En uppskattning av formantfrekvenserna i de tre första avbrutna försöken (F1: 578 

Hz, F2: 1349 Hz; F1: 530 Hz, F2: 1373 Hz; F1: 554 Hz, F2: 1301 Hz) indikerade att 

vokalkvaliteterna liknade schwa. I de tre första försöken avslutades fonationen med att 

tonen avtog i styrka (utan knarr) och vokalformanterna förbereddes för det efterföljande 

/s/. I det fjärde försöket hade försöksdeltagaren en längre vokal (251 ms) jämfört med 

det fullständiga försöket (141 ms). Det fjärde avbrutna försöket innehöll knarr och 

avslutades med tonen avtog i styrka. Vokalformanterna i det fjärde avbrutna försöket 

(F1: 506 Hz, F2: 1060 Hz) hade perceptuellt liknande vokalkvalitet som det fullständiga 

försöket (F1: 458 Hz, F2: 964 Hz). I det fjärde och längsta försöket sågs inte någon 

markant förberedelse till den alveolara eller dentala artikulationen, /l/. Det femte 

försöket hade för kort duration för att utläsa formantfrekvenser. DLI uppskattades ha en 

lägre aktivering i de avbrutna försöken jämfört med det fullständiga försöket.  

 

Avbrotten skulle, som tidigare hos försöksdeltagare 9, kunna förklaras av bristande 

förberedande artikulation för kommande ljud.  

 

4.1.5. Försöksdeltagare 10 

Bedömdes enligt SSI-4 ha mild stamningsgrad och uppskattar sin egen stamning till 3,5 

enligt WASSP (Stamning i talet). Uppvisar stavelserepetitioner på fyra ord och nedan 
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följer en sammanfattning över samtliga ord, samt ingående beskrivning av två ord, 

kråkan och kramade, som visar på den variation som förekom. 

 

Avseende vokalduration hade försöksdeltagare 10 oftast längre vokaler i de avbrutna 

försöken jämfört med de fullständiga försöken, förutom vid ett tillfälle då det avbrutna 

försöket var ungefär lika långt som det fullständiga försöket. De avbrutna försöken 

avslutades med knarr eller med att tonen avtog i styrka. Vokalformanterna vid de 

avbrutna försöken hade närliggande formantfrekvenser som i det fullständiga försöket, 

förutom i ett ord där vokalformanterna i det avbrutna försöket var lägre än vid det 

fullständiga försöket, men uppfattades perceptuellt ändå som målvokalen. Ingen 

förberedande artikulation mellan stavelserepetitionen och efterföljande ljud noterades i 

något av de avbrutna försöken.  

 

Försöksdeltagare 10 hade två stavelserepetitioner i ordet kråkan (krå-krå-kråkan). 

Vokalerna i de avbrutna försöken var längre än i det fullständiga försöket (124 ms och 

157 ms jämfört med 84 ms). De avbrutna försöken hade liknande perceptuell 

vokalkvalitet (F1: 507 Hz, F2: 1168 Hz; F1: 573 Hz, F2: 1124 Hz) jämfört med det 

fullständiga försöket (F1: 452 Hz, F2: 1033 Hz). Det första försöket avslutades med 

knarr och det andra avbrutna försöket avslutades med att tonen avtog i styrka. I de 

avbrutna försöken sågs inte någon markant förberedelse till den velara artikulationen, 

/k/. DLI uppskattades ha en lägre aktivering i de avbrutna försöken jämfört med det 

fullständiga försöket.  

 

Vokalerna i de avbrutna försöken var längre än i det fullständiga försöket. Trots detta 

sågs en avsaknad av förberedande artikulation.  

Försöksdeltagare 10 hade en stavelserepetition i ordet kramade (kra-kramade). Det 

avbrutna försöket (F1: 749 Hz, F2: 1146 Hz) hade liknande formantfrekvenser som det 

fullständiga försöket (F1: 727 Hz, F2: 1234 Hz). Det avbrutna försöket avslutades med 

knarr. Vokalduration i det avbrutna försöket (155 ms) var kortare än det fullständiga 

försöket (175 ms). OO uppskattades ha en lägre aktivering i det avbrutna försöket 

jämfört med det fullständiga försöket. 

 

Avbrott mellan kra och made. Under a skall läpparna slutas för m. Denna aktivering hos 

OO var lägre vid det avbrutna försöket jämfört med det fullständiga försöket. 

 

4.2. Vad sker i stämläpparna vid slutet av vokalen i en stavelserepetition? 

Stavelserepetitioner avslutades på något av två olika sätt: med knarr eller genom att 

tonen avtog i styrka. Hos försöksdeltagare med flera stavelserepetitioner inom samma 

ord kunde stavelserepetitionerna variera på vilket sätt de avslutades på, variationen 

iakttogs även mellan ord hos samma försöksdeltagare. Resultatet indikerar att 

fonationen kan övergå i knarr, men det verkar inte vara tillräckligt för att avbryta 

talsekvensen, då fonationen fortgår. Stavelserepetitionen förefaller inte avbrytas på 

grund av att luftflödet blockerats då det fanns en fonation, knarr eller tonen avtog i 

styrka. 
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Figur 2. Försöksdeltagare 9 sade ordet skolan. Första stavelserepetitionen t.v. avslutades med 
avtagande ton. Vid andra stavelserepetitionen t.h. bestod fonationen av knarr. 

 

 
Figur 3. Försöksdeltagare 10 sade ordet kramade. Stavelserepetitionen avslutades med knarr.  
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Figur 4. Försöksdeltagare 2 sade ordet skuret. Stavelserepetitionen avslutades med övergång 
till ett annat vokalljud /ɵ/ med genomgående knarr. 

 

Van Riper (1992) har föreslagit att knarr (vocal fry) kan fungera som en omedveten 

strategi för att ta sig ur ett stamningsögonblick genom att muskelaktiviteten ändras i de 

inre larynxmusklerna. Enligt denna teori skulle personer som stammar således ta sig ur 

repetitioner och producera flytande tal. Om detta är korrekt borde knarr förekomma 

oftare före det fullständiga försöket, men vi har i vårt material inte sett något sådant 

samband. Vi har alltså inte kunnat finna att knarr utgör en direkt orsak varken till 

avbrott eller till flyt. Enligt litteraturen innefattar knarr att m. cricothyroid har lägre 

muskelaktivering, och stämläpparnas rörelsemönster har en längre sluten fas än en 

öppen fas. En tidigare studie av Smith et al. (1996) fann lägre muskelaktivering i m. 

cricothyroid hos personer som stammar jämfört med personer med typiskt talflyt, vilket 

perceptuellt kan ha yttrat sig som knarr. Förekomsten av knarr hos försöksdeltagarna i 

den här studien hade inget tydligt samband med vilket ljud (tonande eller tonlöst) som 

föregick eller efterföljde knarret. Vi fann inget tydligt mönster i vilken position knarret 

befann sig i förhållande till det fullständiga försöket.  

 

Stavelserepetitioner som avslutades med att tonen avtog i styrka förekom inom alla 

positioner i förhållande till det fullständiga försöket. Det fanns heller ingen tydlig 

relation till om följande ljudsegment var tonande eller tonlöst. 
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Figur 5. Försöksdeltagare 10 sade ordet kråkan. Stavelserepetitionen avslutades med att tonen 
avtog i styrka. 

 

4.3. Vokalduration och formantfrekvenser i avbrutna försök jämfört med 
fullständiga försök 

Vokalerna i de avbrutna försöken uppvisade varierande duration i förhållande till det 

fullständiga försöket, så väl kortare, normal som längre duration. Sådan variation sågs 

inom samma deltagare och även inom samma stamningstillfälle.  

Vokalerna i de avbrutna försöken uppfattades oftast perceptuellt som målvokalen. 

Formantfrekvenserna i de avbrutna försöken var närliggande formantfrekvenserna i det 

fullständiga försöket, vilket även tidigare forskning indikerat (Prosek et al., 1987). 

Avkortade vokaler kan ha felaktig artikulation jämfört med målvokalen, till exempel y 

istället för å, eller neutralisering, till exempel schwa. Hos försöksdeltagare 9 

reducerades stavelserepetitionens kluster (skrä blir sö) och en schwa-liknande vokal 

producerades istället för målvokalen. Andra försöksdeltagare uppvisade reducering av 

kluster med rätt målvokal. Howell och Vause (1986) hävdade att avbrutna vokaler 

uppfattas mer centraliserade (schwa) på grund av deras korta duration och låga 

amplitud. I den här studien uppfattades dock oftast målvokalen trots att vokalen i det 

avbrutna försöket var kortare än vokalen i det fullständiga försöket. Däremot 

uppfattades schwa emellanåt vid avbrutna försök där klustret reducerats till CV. Vid ett 

enstaka tillfälle producerade försöksperson 9 en stavelserepetition med kluster där 

vokalen hade en annan vokalkvalitet jämfört med det fullständiga försöket. Emellertid 

indikerar vårt resultat att de avkortade vokalerna oftast producerades med korrekt 

artikulation, likt det Howell and Vause (1986) hävdade. 

 

De supraglottala artikulatorernas inställning vid vokalproduktion i stavelserepetitioner 

var således oftast korrekta men durationen av de avbrutna vokalerna kunde variera i 

relation till vokalen i det fullständiga försöket. Variationen i vokalduration i den här 

studien motsäger tidigare forskning som hävdade att vokalen i stamningsögonblicket 

har kortare duration än när vokalen produceras i det flytande yttrandet (Howell & 

Williams, 1992; Howell och Vause, 1986).  
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Om formantfrekvenserna hos en vokal är korrekta vid repetitioner hos en person som 

stammar (Howell & Vause, 1986) bör det innebära att artikulationen var korrekt, vilket 

är i strid med resultaten från Stromsta och Fibiger studie från 1980. Försöksdeltagare 4 

producerade en avvikande vokal i en stavelserepetition med kluster, (kri-krä-kriget). 

Den avvikande vokalen skulle kunna innefatta en felaktig artikulation, vilket stödjer 

Stromsta och Fibigers (1980) resultat. Howell och Vause (1986) manipulerade den 

avbrutna vokalens duration och amplitud, vilket inte genomfördes i den här studien och 

således är det oklart om den avvikande vokalen perceptuellt skulle uppfattas som 

målvokalen om vokalens duration och amplitud manipulerats.  

 

4.4. Artikulationseffekter vid formantövergångar  

I slutet av de avbrutna försöken där nästföljande ljud skulle varit dentalt, alveolart eller 

velart noterades inga försök till formantövergångar till efterföljande ljudsegment hos 

någon av försöksdeltagarna.  

 

I spektrogram visualiseras artikulationseffekter genom formantövergångar mellan 

ljudsegment. Spektrogrammet kan ge en indikation om det finns förberedelse för nästa 

ljudsegment eller inte. Utebliven artikulation kan, teoretiskt, såväl bero på en bristande 

planering (Howell, 2002; Stromsta & Fibiger, 1980) som en dysfunktion i det motoriska 

utförandet (Peters et al., 2000). 

 

 
Figur 6. Försöksdeltagare 9 sade ordet krokig. I det avbrutna försöket t.v. sågs inte någon 
förberedelse till den velara artikulationen /k/. A visar det fullständiga försöket där F2 och F3 
bildar en så kallad ”Velar pinch” (F2 och F3 närmar sig varandra före releasen i /k/). 

 

F3 

F2 

A 
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Figur 7. Försöksdeltagare 9 sade ordet skolan. I det första avbrutna försöket t.v. sågs ingen 
förberedelse till den alveolara/dentala artikulationen /l/. A. visar det fullständiga försöket där F2 
och F3 närmat sig varandra. 
 

 
Figur 8. Försöksdeltagare 10 sade ordet kråkan. I de avbrutna försöken (t.v. och i mitten) sågs 
ingen förberedelse till den velara artikulationen /k/. I det fullständiga försöket t.h. noteras att F2 
går uppåt snarare än nedåt, vilket den gör i de avbrutna försöken. 

 

Howell (2002) menade att en person upprepar fonem, stavelser eller ord på grund av att 

den lingvistiska planen för nästkommande ljud inte har levererats till det motoriska 

systemet. Resultatet i den här studien visar att när ljudet efter det avbrutna försöket är 

dentalt, alveolart eller velart observeras inget försök till koartikulation, vilket enligt 

Howells (2002) modell EXPLAN kan tolkas som utebliven leverans av den lingvistiska 

planen. På liknande sätt menade Stromsta och Fibiger (1980) att ett planeringsfel i 

talproduktion kan ge upphov till stamning, vilket yttrar sig i en bristande koartikulation.  

 

A 
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Vid de avbrutna försöken där artikulationseffekterna uteblev så var vokaldurationen 

längre än vid de fullständiga försöken, vilket kan tolkas som att försöksdeltagaren hade 

tillräckligt med tid för att koordinera artikulatorerna och utföra nästföljande ljud. Trots 

detta syntes inga artikulationseffekter. Exempelvis, i ordet krokig har försöksdeltagare 9 

en stavelserepetition kro-krokig. Vokalen i det avbrutna försöket var längre än i det 

fullständiga försöket, vilket kan tolkas som att försöksdeltagare 9 har haft tid på sig att 

planera in och artikulera /k/ efter kro. 

 

Peters et al. (2000) menade dock att svårigheterna att komma vidare i ett 

stamningsögonblick inte beror på brister i den motoriska planeringen utan på 

svårigheter med utförandet. Stavelserepetitioner skulle således bero på dysfunktion i 

muskelaktiveringen istället för ett planeringsfel.  

 

4.4.1. Planering vid omstart 

Personer som stammar rapporterar ofta förnimmelse i förväg att de kommer ha svårt att 

producera visst ljud eller viss övergång. I exemplet skoskolan från försöksdeltagare 5 

uttalas ordet som en enhet istället för ett avbrutet försök sko och ett lyckat försök 

skolan. Vid en lyckad planering borde ett /l/ följa efter sko, men istället följde ett /s/ 

(vilket syns på spektrogrammet som förberedelse för /s/ under /u/). Detta kan tolkas som 

att personen som stammar i förväg reagerar på kommande svårighet, och därför planerar 

för omstart före den avbrutna delen är avslutad. På liknande sätt skulle knarr kunna 

indikera att hjärnan redan har planerat en omstart, knarret uppkommer till följd av den 

planerade omstarten.  

 

 
Figur 9. Försöksdeltagare 5 sade ordet skolan. F2 och F3 under vokalen i det avbrutna försöket 
visar på en förberedelse för /s/. Detta kan tolkas som att skoskolan uttalas som en enhet 
eftersom att det inte finns något avbrott mellan /u/ och /s/ i sekvensen. Det innebär att 
övergången mellan /u/ och /s/ är som vilken /us/ sekvens som helst. Tungbladet förs mot 
tandvallen, vilket får formanterna att riktas på ett visst sätt (F2 tar riktning mot ca 1800 Hz och F3 
bör sträcka sig uppåt i frekvens). 

F2 

F3 
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4.5. Muskelaktivitet hos läpprundarmuskeln OO och läppsänkarmuskel DLI i 
avbrutna försök jämfört med fullständiga försök 

Vi har sett tendenser till att OO och DLI uppvisar en något lägre aktivering i avbrutna 

försök jämfört med fullständiga försök, även om variation förekommer.  Samtliga 

försöksdeltagare hade muskelaktivitet av varierande grad i de avbrutna försöken jämfört 

med de fullständiga försöken. Stromsta och Fibiger (1980) menade att orsaken till 

stavelserepetitioner kan härstamma från en bristande eller utebliven artikulation, vilket 

yttrar sig som lägre grad av muskelaktivering. Tidigare studier av personer som 

stammar rapporterade tendens till lägre muskelaktivering vid avbrutna försök jämfört 

med fullständiga försök (Fröman & Henricsson, 2010; Stromsta & Fibiger, 1980). 

 

Den avvikande muskelaktiveringen hos försöksdeltagarna visar på en dysfunktion i 

koartikulationen som kan härstamma från planeringsfel (Howell, 2002) såväl som 

motoriska avvikelser (Peters et al., 2000).  

 

  
Figur 10. Försöksdeltagare 9 sade ordet stulen. A. visar det avbrutna försöket, B. visar det 
fullständiga försöket. Muskelaktiviteten i A. och B. för m. depressor labii inferioris (nedre kurvan) 
uppskattades vara lika i det avbrutna försöket jämfört med det fullständiga försöket. 

A B 
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Figur 11. Försöksdeltagare 9 sade ordet skolan. A. visar EMG-svängningar för m. orbicularis 
oris. B. visar EMG-svängningar för m. depressor labii inferioris. Muskelaktiviteten uppskattades 
vara lägre i det avbrutna försöket t.v. jämfört med det fullständiga försöket t.h. för B.  

 

4.6. Felkällor med studien 

Delar av analysen bestod av en subjektiv uppskattning av förekomsten av vissa 

aspekter, vid till exempel formantanalys, vokalkvaliteten och avslut av vokal. Både 

formantanalyserna och vokalens avslut markerades manuellt vilket innebär att värdena 

är en uppskattning av det sanna mätvärdet. För säkrare mätning uppmättes samtliga 

värden av båda författarna till den här studien. De rapporterade artikulationseffekterna i 

spektrogrammen baserades på bedömning av båda författarna tillsammans, med 

handledning av en fonetiker. 

 

Den här studien var explorativ och ämnade att i så stor utsträckning som möjligt 

beskriva stavelserepetitioner med kluster. Målorden i materialet utformades med 

aktivering av OO och DLI i åtanke där fokus låg på hela stavelsen. I efterhand skulle 

fler målord (med velart, dentalt eller alveolart efterföljande ljud efter stavelseklustret) 

valts ut för att undersöka artikulationseffekter, det vill säga övergången mellan stavelsen 

och nästföljande ljud.  

 

Vad gäller resultaten av EMG-mätningarna så gjordes en visuell uppskattning av 

muskelaktiveringens grad genom att jämföra avbrutna försök med fullständiga försök. 

Det finns en osäkerhet i dessa mätningar men det fanns inte utrymme i den här 

uppsatsen att undersöka till vilken grad muskelaktiveringen avviker vid avbrutna försök 

jämfört med fullständiga försök då koartikulation är ett komplext område. Det är av 

A 

 

B 
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intresse för stamningsforskningen att identifiera skillnader i muskelaktivering, vilket 

tidigare forskning antyder.  

 

Till följd av studiens låga deltagarantal går det inte att generalisera resultatet till 

populationen som stammar. Emellertid var syftet med studien att beskriva vad som sker 

vid stavelserepetitioner och resultatet från studiens försöksdeltagare visar på en del av 

den variation som förekommer hos personer med stamning. 

 

4.7. Slutsatser 

Stavelserepetitioner är ett dynamiskt stamningssymtom och forskningen har inte gett en 

enhetlig beskrivning av vad som sker vid de enskilda avbrotten. Resultaten i den här 

studien bekräftar den heterogenitet som förekommer hos personer med 

stavelserepetitioner. Stavelserepetitionernas egenskaper hos försöksdeltagarna 

varierade: så väl kortare, normal som längre duration, en avsaknad av förberedande 

artikulation samt en fonation som blir dysfunktionell, i jämförelse med det fullständiga 

försöket.  

 

En återkommande egenskap i stavelserepetitionerna hos försöksdeltagarna var den 

bristande förberedande artikulation i de avbrutna försöken jämfört med det fullständiga 

försöket. I några fall noterades även felaktig artikulation vilket resulterade i produktion 

av schwa eller felaktig vokal. Oklarheter i var problematiken som leder till att den 

bristande koartikulationen uppstår kvarstår. Härrör problemet från bristande planering 

eller bristande genomförande av den motoriska planen? Det är möjligt att avbrotten och 

omstarterna effektueras av interna kontrollmekanismer i hjärnans talmotoriska system, 

som inte är beroende från feedback från hörsel eller kropp.  

Informationen från den här studien bidrar till utökade kunskaper inom 

stamningsområdet. Genom att åskadligöra den mängd olika avvikelser som förekommer 

hos personer som har stavelserepetitioner som stamningssymtom, är det möjligt att 

avfärda specifika stamningsteorier som hävdar att stamningens ursprung härstammar 

från en specifik avvikelse. Alla avvikelser måste beaktas sammantaget för att bilda en 

helhetsbild av stamningsproblematiken och dess ursprung. Repetitioner utgör endast en 

del av stamningsproblematiken. Förlängningar och blockeringar, vilka är andra 

förekommande stamningssymtom måste inkluderas för att få en helhetsbild av en 

persons stamningsprofil. 

 

4.8. Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom stamningsrepetitioner är önskvärd för att dokumentera fler 

exempel av den variation som förekommer hos personer som stammar och om möjligt 

kategorisera repetitioner. Framtida studier bör fokusera på att inkorporera och 

kombinera fler undersökningsmetoder. Det skulle vara av intresse att kombinera EGG-

mätningar med höghastighetsfilmning av de inre larynxmusklerna vid talavbrott för att 

tydligare se vad som händer i stämläpparna vid avbrott i en upprepad sekvens. Det 

skulle även vara av intresse att undersöka stamning med hjärnavbildningsstudier för att 

undersöka den motoriska nivån hos personer som stammar.  

 

Spektrogramstudier, liknande de i den här studien, av repetitioner hos barn som 

stammar skulle välkomnas för att få utökad kunskap om hur repetitioner yttrar sig i ett 

tidigt skede, där mer kunskap om förberedande eller utebliven artikulation eventuellt 

kan fungera som hjälp för tidig diagnostisering av stamning.  
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Fler deltagare skulle också kunna leda till en uppskattning om huruvida vissa utfall är 

vanligare än andra vid avbrott i stamningsrepetitioner. En dokumentation av fler 

variationer skulle leda till förbättrade terapimetoder på så vis att stamningsbehandlingen 

skulle kunna bli ännu mer individuellt anpassad beroende på den sammanlagda 

kartläggningen av stamningsprofilen med olika slags repetitioner, blockeringar och 

förlängningar. 
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Bilaga 2

Högläsning av målord i meningar

Skogen var tyst och lugn.

Skotern körde alldeles för fort.

Skuret kött är bra mat.

Skutan låg och guppade.

Skåda dessa vackra blommor!

Skål på dig min vän!

Skolan renoverades i maj.

Skryta är en dålig egenskap.

Skroten ligger bakom hörnet.

Skrovet på båten är grönt.

Skruven sitter väldigt löst idag.

Struten med glass var god.

Strosa gärna omkring på ängen.

Stryka kläder är alltid roligt.

Stupet var brant och otäckt

Stålet var hårdare än sten.

Stoet gick alltid framför mig.

Stora skor kan ge skavsår.

Stolen var gammal och grå.

Stuka inte foten på joggingrundan.

Stuva om sakerna i skåpet.

Styra utan ratt är svårt.

Styret hade lossnat från lådbilen.



Kråkan sitter i tallens topp.

Krogen är öppen på natten.

Kryper gör man som litet barn.

Kroka fast agnet på spöet.

Krokig är vägen till affären.

Krusbär växer på gröna buskar.

Kråkslott är dystra om hösten.

Kronan sitter på kungens huvud.

Krutet exploderade omedelbart.

Krukan gick sönder i bitar.

Tråna efter sin älskade.

Tråden var väldigt tunn.

Truga på någon något

Tronen var obekväm att sitta på.

Trynet var väldigt smutsigt.

Trosan låg kvar på stranden.

Trutar med munnen gör somliga.

Tryter tålamodet blir hon arg.

Trogen in i det sista.

Skriva ett långt brev.

Stilen var något gammaldags.

Stigen är svår att hitta.

Stiga upp för berget.



Striden var inte förlorad.

Skredet var utan dess like.

Skrevan var tio meter lång.

Streta inte emot imorgon.

Stenen kastades på rutan.

Trekant med prickar i mitten.

Trekvart senare börjar filmen.

Trebent är en skadad katt.

Trevlig kväll hoppas jag.

Trefald ökning av börsen.

Treva sig fram i mörkret.

Trio av vackra svanar.

Triumf att vinna loppet.

Tribut till den avlidne sångaren.

Kreta är en grekisk ö.

Kriga för att vinna.

Krigisk grupp av soldater.

Kriget var snart över.

Kriser av olika typ.

Kritan hade gått sönder.

Kritvit var den gamla bilen.

Kritblek efter karusellen.

Krimskrams utspritt överallt.



Högläsning av text

Kråkans första dag i skolan

Kråkan Pelle skulle börja skolan. Kravet för att Kråkan skulle få gå i skolan i Krylbo var att

han tränade tre gånger i veckan. Första skoldagen packade han sin trasiga väska full med

skräp. I den trasiga väskan la han: en krona- för att kunna köpa skolans gröt, en kruka som

han kunde fylla med något och en trasa, som han kunde skura skolans golv med. Vägen till

skolan var krokig. Kråkan hoppade på sin stora scooter och styrde till skolan. Krusbär växte

längs med vägen. Kråkan trånade efter bären! Åå vad han blev sugen på något gott! Tur att

han hade en krona för att köpa gröt, tänkte han. Väl framme på skolgården träffade han grisen.

Grisens tryne var mycket smutsigt eftersom grisen hade landat med trynet först när han

halkade i en grop med lera. Kråkan kramade grisen och gav grisen kronan som han hade i sin

trasiga väska. På vägen in märkte de att skolans tröskel var stulen! Kråkan kunde flyga över

gropen där tröskeln varit, men grisen kunde ju inte flyga! Kråkan och grisen bestämde sig

därför för att plocka krusbär istället. De lockade ut läraren och klassen och fyllde Kråkans

kruka med krusbär. Skönt att slippa skura skolans golv, tyckte Kråkan!



Bilder för berättande





Högläsning SSI-4 Bilaga 4
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