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SAMMANFATTNING 
Det har tidigare rapporterats att icke-stammande personer har en tydlig vänstersidig 
cerebral lateralisering vad gäller talmotoriken, vilket visas genom ökad högersidig 
aktivering i läppmuskulaturen. Personer med stamning har å andra sidan föreslagits ha 
ett vänstersidigt eller bilateralt aktiveringsmönster av talmuskulaturen. Detta antas vara 
en av orsakerna till stamning. Testdeltagarna i aktuell studie bestod av 11 stammande 
och 13 matchade icke-stammande vuxna. Uppgifterna bestod av ordrepetition, 
ordgenerering samt att puta med läpparna. EMG-aktivitet från musklerna orbicularis 
oris och depressor labii inferior registrerades med elektroder på höger och vänster sida 
av läppmuskulaturen. Syftet med aktuell studie var att undersöka eventuell skillnad i 
läppasymmetri mellan stammande och icke-stammande vuxna personer. Resultatet 
kunde inte påvisa signifikanta gruppskillnader i grad av muskelaktivering för 
läppmuskulaturen. Båda grupperna uppvisade tvärtemot förväntan en nästintill bilateral 
aktivitet. En tendens till positiv korrelation, om än inte statistiskt signifikant, kunde 
observeras mellan grad av uppvisad stamning och något mer högersidig 
muskelaktivering.  
 
Nyckelord: stamning, lateralisering, talmotorik, EMG. 
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1. Bakgrund 

1.1. Inledande om stamning 

Stamning är en talmotorisk störning som påverkar talflytet och karakteriseras av avbrott 
i talproduktionen (American Speech-Language-Hearing Association, 2014). Alm (2005) 
beskriver stamning som en talstörning som kännetecknas av svårigheter att komma 
framåt i talet, när personen vet vad han eller hon vill säga. Det har historiskt sett 
figurerat många olika teorier om stamningens orsaksmekanismer med inslag från bl.a. 
den psykologiska och neurologiska skolan men någon definitiv orsak till stamning har 
ännu inte kunnat identifieras.  
 
Av alla barn i Sverige stammar cirka 5 % under en period som varar längre än 6 
månader och knappt 1 % av den vuxna befolkningen (Garsten & Lundström, 2008). 
Stamning kan delas in i yttre och inre stamning. Till inre stamning räknas fenomen 
såsom talängslan eller undvikandebeteende för att slippa tala.  Yttre stamning är de 
symptom som hindrar flytet i talet. De vanligaste symptomen är förlängningar, 
blockeringar och upprepningar av stavelser, ord eller fraser. Även medrörelser kan 
förekomma, t.ex. ögonblinkningar eller att spänna handen. Det finns en stor variation 
mellan olika personer vilken typ av symptom som uppvisas. För många är det 
oförutsägbart när och i vilka situationer stamning kan dyka upp (Garsten & Lundström, 
2008). 
 
1.2. Psykologiska teorier om stamningens orsak 

Yairi och Seery (2011) beskriver några olika psykologiska inriktningar om vad som kan 
orsaka stamning. Teorier från den psyko-emotionella skolan började dyka upp under 
1920-talet och var influerade av Sigmund Freuds psykoanalytiska teori. Dessa teorier 
utgick från att stamning har sin grund i psykologiska missanpassningar, t.ex. ett 
psykologiskt trauma eller en emotionell instabilitet. Detta har senare diskuterats kunna 
resultera i undantryckta behov och hämmade aggressioner, vilket kan leda till ett begär 
om att både prata och låta bli samtidigt.  De behavioristiska teorierna grundar sig på 
Ivan Pavlovs arbete med klassisk betingning och B. F. Skinners forskning på operant 
betingning. Kärnan i dessa teorier var att stamning är ett inlärt och inte ett medfött 
beteende. Exempelvis kan föräldrars missnöje över icke-flyt skapa en ängslighet som 
senare kan utlösa stamning. Dock förklaras inte hur stamningsbeteendet ändras vid t.ex. 
sång och körläsning. De psykolingvistiska teorierna tillhör en annan skola och förklarar 
stamning utifrån de underliggande kognitiva processer som föregår tal- och 
språkproduktionen. Fokus för forskning har här legat på fonologi, prosodi och betoning. 
 
1.3. Stamning och genetik 

Det faktum att stamning förekommer mer frekvent i vissa släkter har föranlett åtskillig 
forskning och diskussion kring ärftlighet och genetik vid stamning under de senaste 
årtiondena (Yairi & Ambrose, 1996). I en studie av Rautakoski et al. (2012) undersöktes 
stamning i tvillingpar med hjälp av självskattning. För de undersökta tvillingparen 
tillskrevs 82 % av ansvaret för stamning hos barn additiva genetiska komponenter 
medan 18 % tillskrevs en icke-delad miljöpåverkan. Även i andra tvillingstudier har en 
genetisk komponent kunnat observeras (Dworzynski et al., 2007; Falsenfeld, 2000). Då 
stamning är komplext kan det vara svårt att identifiera vad en gen eller gener kan ge 
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upphov till och hur de påverkas av miljöfaktorer. Det finns många olika möjligheter och 
flera gener kan gemensamt utgöra orsaken till stamning (Yairi & Ambrose, 1996). 
 
1.4. Stamning och cerebral lateralisering: en historisk översikt   

1.4.1. Lateralisering av språk och tal 

Ända sedan 1800-talet då Broca föreslog att språket har en tydlig lateralisering i vänster 
hjärnhalva hos de flesta högerhänta personer har detta varit en vida accepterad teori. 
Cerebral lateralisering innebär att en viss funktion till största del är lokaliserad till en 
specifik hjärnhalva. Många författare till samtida studier på vuxna har argumenterat för 
en tydlig vänstersidig lateralisering av språk och tal hos de flesta människor (Findlay, 
2012; Riecker et al. 2000; Riecker et al. 2002).  Det finns även vissa som argumenterar 
för att den vänstersidiga dominansen för auditiv språklig bearbetning uppkommer före 5 
års ålder (Ahmad et al., 2003).  
 
1.4.2. Hjärndominansteorin    

En av de första som intresserade sig för sambandet mellan höger- och vänsterhänthet 
och stamning var Lee Travis (Yairi & Seery, 2011). Han presenterade 1933 en teori om 
att orsaken till stamning är att det saknas en dominans i någon av hjärnhalvorna när det 
gäller talmotoriken. Detta leder till att hjärnan arbetar mindre koordinerat. När en 
hjärnhalva tar initiativet bör den andra följa med för att rörelsen ska bli synkroniserad. 
Enligt Travis uppkommer stamning av att ingen hjärnhalva tar kommandot, vilket leder 
till att talsekvensen blir osynkroniserad med avbrott som följd. När teorin lades fram 
fick den mycket stöd, bl.a. på grund av att teorin om vänster hjärnhalva som centrum för 
språk och tal hos de flesta högerhänta var vida accepterad. 

 

1.4.3. Cerebral asymmetri  

Det har föreslagits att redan under fosterstadiet kan ultraljud visa vilken hand som 
fostret föredrar att suga på och gestikulera med (Corballis, 2014). Mellan 95 och 99 % 
av alla högerhänta antas ha vänstersidig dominans för språk, men det kan gälla även för 
upp till 70 % av de vänsterhänta.  I en översikt av Kushner (2012) lyfts det fram att det 
finns stöd för samband mellan stamning och att inte ha en tydlig preferens för någon 
hand, alternativ att höger och vänster hand är lika bra. Detta föreslås bero på bristande 
cerebral dominans som visar sig genom att personen inte föredrar någon hand. Enligt 
Kushner finns det ett förnyat intresse inom stamningsforskning för att det skulle finnas 
ett samband mellan cerebral asymmetri och stamning, såsom det föreslogs av Lee 
Travis på 1930-talet.  
 
1.5. Samtida studier på stamning och lateralisering 

1.5.1. Strukturella avvikelser 

Ett antal studier har rapporterat om anatomiska avvikelser i hjärnan hos stammande 
personer (Sommer et al., 2002; Watkins et al., 2008; Foundas et al., 2001). Skillnaderna 
inbegriper bl.a. avvikande organisation i den vita hjärnvävnaden, vilket antas leda till 
långsammare signalöverföring (Watkins et al., 2008). Det har observerats ytterligare 
vindlingar i hjärnbarken hos stammande personer i områdena kring fissura sylvii och 
operculum frontalis jämfört med icke-stammande personer (Foundas et al., 2001). Hos 
stammande personer noterades även större planum temporale i båda hjärnhalvor jämfört 
med icke-stammande personer. Chang (2014) har argumenterat för att fasciculus 
arcuatus som förbinder främre och bakre språkcentra, utvecklas annorlunda hos 
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stammande barn. Detta påverkar den talmotoriska planeringen samt utförandet som 
krävs för att uppnå flytande tal. I vanliga fall är den kraftigare utvecklad i vänster 
hjärnhalva medan den hos stammande förskolebarn är kraftigare utvecklad på höger 

sida.   
 
1.5.2. Fysiologiska avvikelser 

Många studier har genomförts på stammande personer med hjälp av funktionella 
hjärnavbildningsmetoder, såsom functional magnetic imaging (fMRI) och positron 
emission tomography (PET) som mäter hjärnans blodflöde. Författarna till dessa studier 
är eniga om att stammande personer har ett annorlunda cerebralt aktiveringsmönster av 
talet jämfört med icke-stammande personer. Exakt vilka strukturer som aktiveras när 
och under vilka betingelser lateraliseringen är högersidig hos stammande personer finns 
det dock ingen konsensus kring. Vissa har observerat att aktiviteten är bilateral eller 
högersidig hos stammande personer vid både stammat och flytande tal (Mori et al., 
2003, Chang et al., 2009). Andra har rapporterat om en högersidig aktivitet endast vid 
flytande stamningsfritt tal (Blomgren et al., 2003; Chang et al., 2009; Mori et al., 2003; 
Fox et al., 1996; Braun et al., 1997). Därför har det föreslagits att den högersidiga 
aktiveringen fungerar som en kompensatorisk mekanism för att framkalla flytande tal.  
(Braun et al., 1997; Fox et al., 1996; Kell et al., 2009).  
 
Flera studier har gett stöd åt att högersidig aktivering fungerar som en kompensatorisk 
mekanism hos stammande personer för att få flytande tal (Preibisch et al., 2003; 
Sommer et al., 2002; Krishnan et al., 2008). Det är dock fortfarande oklart huruvida den 
avvikande lateraliseringen beror på att höger hjärnhalva är för dominant eller om det är 
en dysfunktion i vänster hjärnhalva som gör att höger sida tar kommandot. Enligt Kell 
et al. (2009) är dock den högersidiga aktiveringen en otillräcklig kompensation eftersom 
höger hjärnhalva egentligen saknar specialisering för språk och tal. Studien av Kell et 
al. jämförde lateralisering före och efter intensiv flytfokuserad stamningsterapi. De 
personerna som uppvisade mest talflyt uppvisade tillfällig dominans av höger 
hjärnhalva. Effekten var dock inte långvarig, varför kompensationen bedömdes vara 
otillräcklig. I studier på lateralisering har även signifikanta skillnader i icke-verbala 
uppgifter, såsom att puta med läpparna, observerats (Chang et al., 2009; Braun et al; 
1997).  Lateralisering av tal och språk har även undersökts på stammande barn (Mori et 
al., 2003). Liknande avvikelser som hos de vuxna kunde även observeras hos barnen, 
vilket kan tyda på att den avvikande lateraliseringen uppkommer tidigt hos personer 
som stammar. Huruvida detta är något som uppstår som en sekundär effekt av 
stamningen eller är dess grundorsak är inte klarlagt.  
 
Det har även gjorts studier på stammande personer med hjälp av transkraniell 
magnetstimulering (Alm et al., 2013; Neef et al., 2014). Det har föreslagits att 
nervcellerna som ansvarar för motorisk aktivitet har annorlunda trösklar hos stammande 
personer. Detta innebär enligt författarna att stamning är sammanlänkat med en nedsatt 
motorisk förmåga i vänster hjärnhalva. De icke-stammande personerna uppvisade en 
gradvis ökande aktivitet i vänstra motoriska cortex innan den kritiska punkten nås då en 
motorisk impuls skickas iväg. Liknande mönster kunde ses i den högra motoriska 
hjärnbarken men i betydligt mindre utsträckning. De stammande personerna uppvisade 
däremot ingen förberedande aktivitet i vänstra motoriska cortex. Dock noterades en viss 
förberedande aktivitet i högra motoriska cortex.    
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1.5.3. Korrelation mellan stamningens svårighetsgrad och avvikande lateralisering 
Det finns visst stöd för att en negativ korrelation mellan grad av hörbara stamningssymptom 
och högersidig lateralisering, d.v.s. ju mer hörbar stamning desto mindre högersidig 
aktivitet i hjärnan (Kell et al., 2009; Preibisch et al., 2003).  Kell et al. (2009)  undersökte 
effekten av stamningsterapi och noterade en signifikant positiv korrelation mellan grad av 
hörbar stamning och en ökad aktivitet i vänstra regioner vid främre delen av lateralfåran och 
bilateral aktivitet i delar basala ganglierna. En negativ korrelation mellan grad av stamning 
och övervägande högersidig aktivitet hittades i bl.a. bilaterala mediala gyrus frontalis och 
bilaterala gyrus angularis. I en fMRI-studie av Preibisch et al. (2003) rapporterades det 
också om en negativ korrelation mellan stamningens svårighetsgrad och högersidig cerebral 
aktivitet vid högläsning. Detta indikerade enligt Preibisch et al. att högersidig eller bilateral 
aktivering är en kompensatorisk mekanism som minskar mängden hörbar stamning.  

1.6. Lateralisering och läppasymmetrier 

1.6.1. Studier av läppasymmetrier hos icke-stammande personer 

Många funktioner i kroppen styrs kontralateralt, dvs. av motsatt hjärnhalva (Code et al., 
2005). Munöppning styrs kontralateralt av facialisnervens motoriska gren. Munrörelser 
styrs av 10 olika muskler beroende på typ av munrörelse. Orbicularis oris (OO) stänger, 
rundar och skjuter fram läpparna. Depressor labii inferior (DLI) sänker underläppen. 
Flertalet studier har pekat på antingen en större munöppning eller snabbare munrörelser 
på höger sida av munnen vid tal hos icke-stammande personer, vilket är analogt med en 
vänstersidig dominans (Graves och Landis, 1990; Graves et al., 1982; Graves et al., 
1985, Wolf et al., 1998). Metoden har varit att granska stillbilder från videofilmning. 
Även stammande personer uppvisade större munöppning på höger sida, oberoende av 
om de var vänster- eller högerhänta respektive män eller kvinnor. Trots att studier har 
visat på en läppasymmetri har omfattningen varierat. Faktorer som ansetts påverka har 
varit metod, hänthet, kön och val av verbal uppgift. Det har också observerats att även 
icke-verbala uppgifter relaterade till munmotorik ger liknande gruppskillnader (Wolf et 
al., 1986). Detta skulle tyda på att den avvikande lateraliseringen återfinns vid fler 
tillfällen än tal.  
 
Forskare har argumenterat för att det finns könskillnader när det gäller läppasymmetrier. 
(Hausman et al., 1998). Vid repetitioner av samma ord flera gånger i följd har det 
noterats en fortsatt asymmetri åt höger mungipa för männen medan kvinnorna inte 
uppvisade någon asymmetri. Större läppasymmetrier kunde generellt observeras hos 
kvinnor samt när undersökta rörelser låg i mitten av ett ord eller en mening. Flera har 
också hävdat att aktivering av höger respektive vänster hjärnhalva är beroende av 
känslor hos individen (Wyler et al., 1987; Borod et al., 1983). Verbala uppgifter som 
var kopplade till emotioner och synintryck, t.ex. återberättande av en känslosam 
händelse gav upphov till en mindre cerebral dominans av någon hjärnhalva. Starka 
känslor såsom rädsla har visat sig vara främst lokaliserad till höger hjärnhalva, varför 
uppgifter med starkt känsloinnehåll bör undvikas vid studier av talmotorisk aktivering.  
 
1.6.2. Studier av läppasymmetrier hos stammande personer 

Ett fåtal läppasymmetristudier har genomförts på stammande personer där både 
videoinspektion och elektromyografi (EMG) har använts (Choo et al., 2010; de Felício 
et al., 2007; Denny & Smith, 2009; Code et al., 2005). EMG är en metod som mäter 
muskelaktivitet genom elektroder på huden. Dock har resultaten varit motstridiga.  
Somliga har funnit signifikanta sidoskillnader mellan stammande och icke-stammande 
personer endast i överläppen (Choo et al., 2010). Andra har noterat signifikanta 
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skillnader endast i underläppen (de Felício et al., 2007). Metoderna för dessa studier har 
också skiljt sig åt väsentligt vad gäller urval av deltagare, uppgifter samt utrustning 
(video eller EMG). Författarna av dessa studier argumenterar för att deras resultat 
stödjer att stammande personer har ett högersidigt cerebralt lateraliseringsmönster för 
både verbala och icke-verbala munrörelser.  

 
1.7. Bakgrund till studien 

Sammanfattningsvis har det i flertalet studier med hjälp av funktionella 
hjärnavbildningsmetoder observerats att höger hjärnhalva aktiveras vid tal. Detta skiljer 
sig från icke-stammande personer som tenderar att aktivera vänster hjärnhalva. Hur 
detta förklaras och sker i detalj finns det ingen konsensus kring. När det kommer till 
studier av lateralisering av talet genom att undersöka läppasymmetrier på stammande 
och icke-stammande personer finns det stora kunskapsluckor. De studier som finns är få 
och resultaten motstridiga. Därför vore det av värde att vidare undersöka 
läppasymmetrier både stammande och icke-stammande personer. Lundbäck och Svahn 
(2011) undersökte i en magisteruppsats i logopedi vid Uppsala universitet 
läppasymmetrier hos stammande personer med hjälp av EMG. På grund av 
metodproblem med bl.a. elektrodplacering uppvisades enligt författarnas teori inga 
signifikanta resultat. Lundbäck och Svahn föreslog ett upprepande av studien fast med 
förbättrad elektrodplacering och lämpligare val av uppgifter som inte bör framkalla 
skratt.  
 
1.8. Syfte och hypotes 

Syftet med denna studie var att undersöka eventuella skillnader mellan stammande och 
icke-stammande personer i lateralisering av talmotoriken vid flytande tal med hjälp av 
läpp-EMG. Hypotesen var att stammande personer skulle ha en starkare vänstersidig 
eller bilateral aktivieringsgrad i orbicularis oris och depressor labii inferior jämfört med 
icke-stammande personer. 
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2. Metod 

2.1. Deltagare   

Rekrytering. Informationsblad sattes upp i Uppsala samt två annonser i Upsala Nya 
tidning. Deltagare i tidigare stamningsstudier vid Uppsala universitet kontaktades per e-
post. Ett e-postmeddelande skickades även ut till medlemmar av Stockholms 
stamningsförbund. Kontrollpersoner rekryterades genom annonser, affischer och 
bekanta till testledarna. Informationsbrev skickades till de som anmält intresse (se 
bilaga 1 och 2).  

Inklusionskriterier. Alla testdeltagare skulle vara mellan 18 och 65 år. Detta för att få 
personer som är myndiga men där ålderspåverkan inte var alltför stor. Grupperna var 
matchade för ålder och kön samt hänthet. Ett annat inklusionskriterierium för 
stamningsgruppen var att de skulle ha stammat sedan barndomen och anse sig själva 
som stammande. Vidare skulle de av testledarna bedömas som stammande vid 
undersökningstillfället genom hörbara stamningssymptom såsom repetitioner, 
blockeringar eller förlängningar 

Exklusionskriterier. Testdeltagarna skulle inte ha ansiktsbehåring eller vara beredd att 
raka av det. De skulle inte heller ha piercing i anslutning till munnen. Detta för att 
elektroderna lättare skulle gå att fästa runt munnen. Vidare fick de inte ha 
kända lässvårigheter (t.ex. dyslexi), neurologisk sjukdom eller påtaglig 
hörselnedsättning. De icke-stammande personerna skulle inte ha stammat eller ha en 
nära släkting som har stammat. 

Bortfall. De 2 första testningarna genomfördes med 8 millimeters elektrodavstånd, men 
för att öka chansen för tillförlitlig data ändrades avståndet till 10 millimeter i alla 
följande fall. Detta föranledde att de 2 första deltagarna exkluderades för att metoden 
skulle vara konsekvent. Under en testning i stamningsgruppen lossnade en av 
elektroderna varpå testdeltagarens data exkluderas ur analysen. Ur stamningsgruppen 
exkluderades 2 personer då de inte uppvisade tillräckligt många flytande ord som 
behövdes för analysen. 

Sammanlagda antalet deltagare. Totalt inkluderas 11 stammande och 13 icke-
stammande personer. Stamningsgruppen bestod av 3 kvinnor och 8 män (19-57 år, 
medelålder 37,5 år). Icke-stammande gruppen utgjordes av 3 kvinnor och 10 män (24-
54 år, medelålder 36,5 år). I respektive grupp fanns en vänsterhänt person enligt 
självrapport med hjälp av Edinburgh Handedness Scale (se bilaga 3).  
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Figur 1. Hantering av intresseanmälda och testdeltagare. 
 
I figur 1 illustreras hur många deltagare som totalt anmälde intresse för att delta i 
studien samt hur många som testades respektive ingick i den statistiska analysen. Det 
var totalt 29 personer som anmält intresse men som inte testades. Anledningen var att de 
inte uppfyllde inklusionskriterierna, att de skulle skapa obalans vid matchning av kön 
och hänthet eller att personerna i fråga inte kunde komma på aktuella tider för testning. 
 
 
2.2. Utrustning 

2.2.1. Pilottestning av EMG‐utrustning 

En pilottestning gjordes på testledarna innan testningarna började. Totalt genomfördes 
cirka 10 pilottestningar med elektrodpreparation och applicering. Detta var viktigt för 
att undersöka huruvida utrustningen fungerade. Det var även viktigt att testledarna 
skulle få en inblick i hur lång tid det tog att applicera elektroderna samt om preparation 
och applicering av elektroderna var obehaglig eller irriterande för huden. Vid de senare 
pilottestningarna testades även inspelning av ljud och video. 
 
2.2.2. Registrering av EMG 

EMG användes för att mäta muskelaktiviteten kring munnen på deltagarna. De 8 
elektroder som användes var av märket EasyCap E271 circular flat 4mm Ag/AgCl 
electrode och anslöts med en 1,2-meterskabel. Elektroderna applicerades med ett 
avstånd på 10 mm centrum till centrum enligt principer från Lapatki et al. (2003). En 
Dubbelhäftande tejp av fabrikat NITTO 5000NS användes för att avståndet mellan 
elektroderna skulle bli exakt. För ytterligare skrubbning på de specifika punkter där 
elektroderna skulle appliceras användes en skrubbing-gel av fabrikat Nuprep Skin Prep 
Gel. För att fästa elektroderna och få en god kontakt användes en electrodpasta av 
fabrikatet Grass, EC2 adhesive electrode creme. En tejp av märket Fixomull användes i 
olika storlekar för att fästa elektroderna.  En rund engångsjordelektrod av märket Spes 
Medica CDES000024, Ag/AgCl, med en diameter på 24 mm applicerades på 
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mastoidutskottet bakom höger öra. EMG registrerades med datorprogrammet 
AcqKnowledge 3.8.2 (Biopac, Inc.). Samplingsfrekvensen var 1000 Hz och 
registreringen gjordes med datainsamlingssystemet Biopac MP100 (Biopac, Inc.) med 
fyra EMG-förstärkare av typen EMG100. 
 
2.2.3. Audiovisuell registrering 

Video och ljud registrerades för att kunna exkludera sekvenser med t.ex. leenden och 
tysta blockeringar. Videodata registrerades med en Samsung SCO-2370 kamera med 
fjärrstyrt stativhuvud av modellen Hague Power Head PH. Deltagarnas ansikten 
filmades med en upplösning på 768 x 494 effektiva pixelar samt 37 x optisk zoom och 
600 linjers upplösning. Videosignal komposit samplades av 
videoregistreringsutrustningen Pinnacle Dazzle Platinum, till videoformatet mpeg2 med 
720 x 576 pixlar och 25 bilder per sekund. Datahastigheten låg på 6 mbit och 
ljudinspelningen på 48000 Hz, 16 bitars ljud. Tal spelades in med mikrofonen 
Earthworks M30 i ljuddämpad kammare. En mikrofonförstärkare av märket Sonifex 
Redbox RB-MA2 användes vid ljudinspelningen. 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 48 000 Hz och 24 bitars upplösning. 
 
2.2.4. Utrustning för synkronisering av ljud, EMG och video 

För att kunna undersöka vad som hände vid eventuell avvikande aktivitet i EMG-data 
behövde ljud, EMG och video synkroniseras. Registreringen av EMG från Biopac 
bearbetades och konverterades till en wav-ljudfil med hjälp av programmet 
AcqKnowledge 4.4 med tillägget Biopac Basic Scripting, ACK100W-BAS. För att 
kunna synkronisera ljud, EMG och video användes en signal från en triggerbox. Då 
experimentledaren tryckte på knappen på triggerboxen i början och slutet av 
inspelningen skapades en gemensam tidsreferens för alla olika program. Signalen 
mixades med EGG-signalen i mixern Rolls MX28 Mini-Mix VI. Denna mixade signal 
gick dels till ljudkortet AVID M-Audio Fast Track C600, för inspelning av signal med 
hög kvalitet, dels till distributionsförstärkaren Radio Design Labs RU-ADA4D som 
skickade signalen vidare till Biopac och till videoinspelningsutrustningen. Videon 
spelades in med två kanalers ljudspår, där den ena kanalen innehöll mikrofonsignal och 
den andra kanalen EGG med inmixad tidsreferens. Ljudet till videon kom från 
dynamisk mikrofon Shure Beta SM58A, via mikrofonförstärkaren Radio Design Labs 
STM-2. 
 

2.3. Procedur 

2.3.1. Inledande testprocedur 

Samtliga tester utfördes på Fonetiklab på Humanistiskt centrum på institutionen för 
lingvistik och filologi vid Uppsala universitet. Varje testomgång tog ungefär 1,5 timme 
i anspråk per deltagare. När testdeltagarna hade anlänt informerades de om syftet med 
studien och om applikationen av EMG-elektroderna. Testdeltagarna påmindes om att de 
när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att behöva ange orsak. Efter detta gav 
testdeltagarna muntligt och skriftligt samtycke (se bilaga 4). För att elektroderna skulle 
fästa bättre ombads de manliga deltagarna att raka sig eftersom elektroderna fäster 
bättre om man är helt nyrakad. Därefter rengjordes fästområdena med 
desinfektionsservetter och skrubbades med en tejp avsedd för preparation av EMG-
utrustning. En jordelektrod placerades på mastoideusutskottet bakom höger öra och 
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elektroderna fästes parvis på musklerna orbicularis oris (OO) repektive depressor labii 
inferior (DLI) på båda sidor enligt figur 1. För att elektroderna skulle sitta på rätt 
avstånd ifrån varandra och för att de skulle komma på rätt plats, fästes en 
dubbelhäftande tejp med urklippta hål med 10 mm avstånd mellan elektroderna. Hålen 
skrubbades sedan ytterligare med skrubbpasta på en bomullstops. Därefter applicerades 
elektrodpasta på elektrodernas upptagningsyta och applicerades med en tejp. Efter att 
varje elektrodpar hade applicerats kontrollerades impedansen för att försäkra god signal 
från elektroderna med hjälp av en impedansmätare. Impedansen skulle vara under 10 
kOhm för alla elektroder. I annat fall gjordes appliceringen om. Först mättes signalen 
mellan elektrodparen och därefter mot jordelektroden för varje enskild elektrod. Vid 
testningarna även 4 andra logopedstudenter som skrev examensarbete och använde data 
från samma testdeltagare. En uppsatsgrupp använde sig av EGG -analys, varför sådana 
elektroder fästes kring struphuvudet. Testningstillfället bestod även av andra uppgifter 
utöver de relevanta för vår studie. Alla uppgifter tog totalt mellan 20-30 minuter. För att 
öka reliabiliteten användes standardiserade instruktioner för uppgifterna i form av en 
text som visades på skärmen där uppgifterna också fanns. För varje deltagare 
registrerades EMG- och EGG-aktivitet under 5 block, alternativt 6 om personen var 
stammande och endast uppvisade få stamningssymptom (som behövdes för EGG-
studien). Efter att uppgifterna var klara testades impedans för samtliga elektroder igen. 

 

Figur 2.  Elektrodplacering parvis på höger respektive vänster sida av orbicularis oris och depressor labii 
inferior. 

2.3.2. Uppgifter 

Testdeltagarna utförde 3 uppgifter, varav 2 verbala och 1 icke-verbal. De ord som skulle 
aktivera DLI hade initialt [b] (som t.ex. i ”boll”) och [m] (som t.ex. i ”mat”).  OO 
aktiverades av ord med initialt [u] (som t.ex. i ”otur”) och [�] (som i t.ex. ”urna”).  Den 
ena verbala uppgiften var att repetera tvåstaviga ord som testledaren läste upp från en 
lista som bestod av 32 ord med de aktuella fonemen initialt (se bilaga 5). Orden som 
valdes ut skulle i största mån vara neutrala för att minimera risken att de skulle 
framkalla starka känslor. För att maximera utslag av muskelaktivitet blandades orden 
för att inte fler ord efter varandra skulle ha samma fonem initialt. Den andra verbala 
uppgiften var i form av ordgenerering, vilket innebar att testdeltagarna skulle säga så 
många ord de kunde komma på som började på de aktuella fonemen. Syftet med 
ordgenerering var att aktivera vänster hjärnhalva mer eftersom det är en komplexare 
uppgift språkligt än ordrepetition. Testdeltagarna ombads uppge c:a 12 ord med de 
respektive fonemen initialt. Vokalerna i fråga kunde realiseras som både långa och korta 
fonem men det bedömdes inte spela någon roll för syftet eftersom OO aktiveras ändå. I 
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de fall där deltagaren inte kunde uppge 12 ord fortsatte testet till nästa uppgift. För att 
undersöka icke-verbal muskelaktivitet i OO ombads testdeltagaren puta med läpparna 
10 gånger i cirka 3 sekunder. 
 
2.4. Bedömning av stamningens svårighetsgrad 

Som mått på stamningens svårighetsgrad hos testdeltagarna användes Stuttering 
Severity Instrument 4 som är ett standardiserat och internationellt vedertaget test inom 
stamningsforskning (Riley, 2009). Testdeltagarna gjorde 2 uppgifter där andel 
stammade stavelser och medellängd på de 3 längsta stamningssekvenserna beräknades. 
En högläsningsuppgift bestod av att läsa en text på 501 stavelser. Ifall testledarna 
bedömde att testdeltagarna uppvisade mycket stamning behövde de inte läsa hela texten. 
Dock läste alla testdeltagare minst 165 stavelser. Texten handlade om Ronja 
Rövardotter. En spontantalsuppgift gjordes i form av samtal mellan testdeltagare och 
testledare om resa, jobb eller fritidsintresse. Under uppgifterna bedömdes också grad av 
medrörelser (såsom blinkningar, huvudrörelser, spänningar kring munnen och dylikt). 
Baserat på resultatet från ovanstående uppgifter bedömdes deltagarnas stamning på en 
skala från very mild till very severe. Testdeltagarna bedömdes ligga mellan very mild 
och severe. Talet analyserades i efterhand av 2 stycken av testledarna oberoende av 
varandra. Interbedömarreliabiliteten beräknades till 98,7 %. En förklaring till den höga 
interbedömarreliabiliteten kan vara att spontantalet transkriberades. Först räknades det 
totala antalet stavelser ut och därefter andelen stammade stavelser. Med hänsyn till 
andra uppsatsgrupper som deltog i studien fick testdeltagarna fylla i ett 
självskattningsformulär om sin stamning. Detta användes inte i aktuell studie då 
bedömning av stamningens svårighetsgrad krävde ett mer objektivt mätinstrument.  

2.5. Databearbetning och statistik 

När datainsamlingen var slutförd synkroniserades ljud-, EMG- och videofilerna med en 
fil per deltagare. De färdiga skrivskyddade filerna som förvarades avidentifierade och 
lösenordsskyddade säkerhetskopierades till en extern hårddisk. Vid databearbetningen 
valdes 10 ord ut från repetitionsuppgiften för varje muskel samt 10 ord för varje muskel 
från ordgenereringsuppgiften (totalt 40 stycken ord per deltagare). Endast de initiala 
fonemen analyserades. Då aktiviteten i vokaler är mer spridd än i klusiler inkluderades 
utöver fonemet även 200 millisekunder före fonemets början för vokaler i 
datasekvensen. I enlighet med studiens syfte utvaldes endast ord utan stamning. 
Dessutom exkluderades ord där testdeltagaren log medan de talade för att minimera 
eventuell påverkan av emotioner på lateralisering. Sekvenser uteslöts där testdeltagaren 
yttrade tveksamhetsmarkörer i anslutning till målordet (t.ex. “hmm”). Från 
ordgenereringsuppgiften utvaldes de 5 första orden och av de 10 läpputningarna de 5 
första sekvenserna. Ifall aktiviteten i de 5 första var kraftigt avvikande, t.ex. för att 
testdeltagaren inte genast förstod vad uppgiften gick ut på, valdes senare sekvenser 
istället. Som mått på lateralisering användes en lateraliseringskvot (LQ) för att illustrera 
förhållandet i aktivitet mellan höger och vänster sida av munnen (Se figur 3). Skalan går 
från 100 till -100. Positiva värden indikerar högersidig läppmuskelaktivering och 
negativa värden indikerar vänstersidig läppmuskelaktivering. Om LQ är 0 råder total 
asymmetri. Efter att data hade sammanställts beräknades lateraliseringkvoter ut för de 
båda musklerna och alla uppgifter. 
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Figur 3. Formel för lateraliseringskvot (LQ) H = erhållna EMG-värdet för höger sida av 
läppmuskelaktiviteten. V = erhållna EMG-värdet för vänster sida av läppmuskelaktiviteten.    

            
 
För OO räknades lateraliseringskvoten ut på medelvärden av aktiviteten då aktiveringen 
för vokaler pågår under en längre tid. För att beräkna lateraliseringskvoten för DLI 
valdes maxvärden då aktiveringen av klusiler har ett kortare tidsintervall. För statistisk 
analys användes programmet Statistica. Eftersom syftet var att undersöka gruppskillnader 
användes ett oberoende t-test (p = <0,05). Signifikansprövning gjordes i första hand på en 
sammanlagd lateraliseringskvot av alla uppgifter och muskler. 
 
2.6. Etiska överväganden 

Den här studien beräknades ingå i ett större forskningsprojekt om stamning som redan 
var godkänt av den regionala etiknämnden vid Uppsala universitet. En potentiell 
risk med studien var att forskningspersonerna skulle uppleva obehag av att få elektroder 
fästa i ansiktet. För att förebygga detta gavs omfattande information om testningens 
genomförande både i informationsbrevet samt vid testningens början. Efter att en av 
deltagarna hörde av sig om att irritation uppstått där elektroderna suttit iakttogs extra 
försiktighet vid skrubbningen.  En annan potentiell risk var att forskningspersonernas 
integritet och anonymitet hotas. För att motverka detta behandlades all data från 
testningen konfidentiellt med avidentifierade nummer på lösenordsskyddade filer. Varje 
deltagare fick ett avidentifierat nummer. Resultaten redovisades på gruppnivå, utan 
möjlighet att koppla resultat till en viss individ. Detsamma gäller även i händelse av att 
resultatet skulle bli aktuellt för publicering i t.ex. vetenskaplig tidskrift. 
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3. Resultat  

3.1. Deskriptiv statistik 

I analysen inkluderas data från 11 stammande och 13 icke-stammande personer. Som 
mått på lateralisering användes lateraliseringskvot (LQ) för att illustrera förhållandet i 
aktivitet mellan höger och vänster sida av munnen. I både de verbala uppgifterna och 
den icke-verbala uppgiften uppvisade båda grupper en påfallande symmetri med en LQ 
kring 0, vilket framgår av tabell 1.  Figur 2 illustrerar att aktiviteten i läppmuskulatur för 
båda grupper var nästintill normalfördelad. 
 
Tabell 1. Deskriptiv statistik över medelvärden för uppmätta lateraliseringskvoter (LQ) för stammande 
och icke-stammande personer. OO = Orbicularis oris, DLI = Depressor labii inferior.                               

 
                                                                                                         LQ                                    SD 

 Stammande Kontroll Stammande Kontroll 

Repetition OO 
Generering OO 
 

 1,6 
-0,3 

-0,9 
1,0 

7,5 
9,2 

 7,5
7,7 

Repetition DLI 
Generering DLI 
 

 -0,6 
-2,1 

5,1 
6,1 

23,0 
23,6 

 19,9 
15,5 

Putning  4,0 -2,6 3,4  2,7 

Båda muskler och alla uppgifter  0,5 1,7 11.7  9,4 

 
 

LQ för genomsnitt på alla uppgifter och båda muskler
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Figur 2. Antal personer fördelade enligt genomsnittlig lateraliseringskvot för båda musklerna och alla 
uppgifter. LQ = Lateraliseringskvot. 



  
 

14 

3.2. Hypotesprövning 

Hypotesen var att de stammande testdeltagarna skulle ha en större vänstersidig eller 
bilateral aktiveringsgrad i orbicularis oris och depressor labii inferior jämfört med de 
icke-stammande kontrollpersonerna. Medelvärdena pekade på en relativt symmetrisk 
aktivitet i båda grupperna. Vid signifikansprövning med oberoende t-test mellan 
gruppernas medelvärde för alla uppgifter och båda muskler erhölls p = 0,75. Skillnaden 
var därmed inte statistiskt signifikant och studiens hypotes kunde inte bekräftas. Inte 
heller vid jämförelse mellan de olika uppgifterna och musklerna var för sig noterades 
någon signifikant skillnad.  
 
3.3. Stabilitet i mätvärden 

Stabila mätvärden påvisades med hjälp av Pearsons korrelationstest, då 
lateraliseringskvoter från olika uppgifter och samma muskel ställdes mot varandra. 
Syftet med detta var att undersöka om mätningarna var konsekventa. Uppgifterna var 
repetition av ord som testledaren läste upp samt ordgenerering, d.v.s. att själv komma på 
ord som börjar på ett specifikt språkljud. För OO erhölls ett r-värde på 0,93 och för DLI 
ett r-värde på 0,85. Som det framgår i figur 4 och 5 låg båda grupperna nära nollpunkten 
och uppvisar därmed en nästan symmetrisk EMG-aktivitet i både OO och DLI.  

LQ för OO baserat på medel vid upprepning
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Figur 3. Korrelation av lateraliseringskvot mellan repetitions- och ordgenereringsuppgifterna. OO = 
Orbicularis oris, LQ = Lateraliseringskvot. 
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LQ för DLI baserat på maxvärde vid upprepning
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Figur 4. Korrelation av lateraliseringskvot mellan repetitions- och ordgenereringsuppgifterna.  DLI = 
Depressor labii inferior, LQ = Lateraliseringskvot. 
 
3.4. Korrelation mellan grad av stamning och lateralisering 

I figur 5 syns en tendens till positiv korrelation (r = 0,58; p = 0,06) mellan grad av 
hörbar stamning utifrån SSI-bedömning och högersidig läppaktivering. För 
uträkningarna användes Pearsons korrelationstest.
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Figur 5. Korrelation mellan grad av stamning utifrån SSI-poäng och lateraliseringskvot. LQ = 
Lateraliseringskvot, SSI = Stuttering Severity Instrument. 
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3.5. Post hoc-test 

3.5.1. Undersökning av initial aktivering 

LQ för DLI baserat på maxvärde vid ordgenerering 30 ms
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Figur 6. Histogram över lateraliseringskvoter för DLI baserat på maxvärden från de första 30 
millisekunderna vid ordgenerering. DLI = Depressor labii inferior, LQ = Lateraliseringskvot. 
 
För att enklare kunna göra en jämförelse mellan läppasymmetristudier som har använt 
sig av EMG med studier som använt videostillbilder gjordes ytterligare en beräkning av 
lateraliseringskvoten. Denna baserades på de 30 första millisekunderna efter synbar 
muskelaktivering på DLI under ordgenerering av [b]-ord. Detta var för att [b]-ord ger en 
distinkt läppaktivering. I figur 6 och 7 syns en tendens till mer högersidig 
läppaktivering hos båda grupperna. En svag positiv men inte signifikant korrelation 
uppvisades mellan de olika tidsintervallen (r = 0,28, p = 0,19). Vid ett t-test för single 
sample means framkom det dock att den aktuella fördelningen sannolikt kan ha 
uppkommit av en slump (p = 0,66).  
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LQ för DLI baserat på maxvärdevid ordgenerering 30ms
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Figur 7. Korrelation mellan endast de första 30 millisekunderna av ord och hela ordet. DLI = Depresor 
labii inferior, LQ = Lateraliseringskvot. 
 
3.5.2. Annorlunda lateralisering på stammade ord? 

För att undersöka om aktiviteten var annorlunda på stammade ord gjordes ytterligare en 
analys av lateraliseringskvoterna. Då uppgifterna inte var utformade för att framkalla 
stamning förekom endast få stammade ord och totalt analyserades 10 ord från olika 
testdeltagare. Lateraliseringskvoterna för de få stammade ord som fanns till förfogande 
låg nästan i linje med de kvoter som erhållits från analys av ord vid flytande tal. För 
DLI var lateraliseringskvoten M = 12,0 (SD = 13,2) och för OO M = 9,7 (SD =22,6).  
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4. Diskussion 

Resultaten kunde inte bekräfta hypotesen om gruppskillnader mellan stammande och 
icke-stammande personer när det kommer till läpp-asymmetrier (p = 0,75). Däremot 
uppvisades en relativt symmetrisk läppmuskelaktivering i båda grupperna. Ett bilateralt 
aktiveringsmönster kunde även observeras vid initial aktivering av DLI. Korrelationen 
mellan de olika uppgifterna i samma muskel var positiv (r = 0,93 för OO, 0,85 för DLI). 
Därför bör mätningarna ses som reliabla. En positiv korrelation mellan grad av hörbar 
stamning och högersidig aktivering observerades (r = 0,58). Vid mätning på stammade 
ord observerades ingen skillnad jämfört med flytande tal. 
 
4.1. Oväntad symmetri bland icke‐stammande personer 

Ett oväntat resultat var att data gav stöd åt en nästintill bilateral aktivitet bland de icke-
stammande personerna. Författare till tidigare studier av munasymmetrier hos icke-
stammande personer har argumenterat för en tydlig högersidig styrning av 
läppmuskelaktivering (Wolf et al., 1986; Graves & Landis, 1990). Vid post hoc-mätning 
av de 30 första millisekunderna i ett antal [b]-ord observerades inte heller någon 
signifikant gruppskillnad (p = 0,19) Genom att studera ett kort initialt intervall kan en 
indikation ges angående vilken sida som aktiveras först, snarare än vilken sida som 
aktiveras starkast under hela munöppningen. Dock syntes en tendens till en högersidig 
förskjutning hos båda grupperna vid denna mätning. Det går inte att utesluta att det hos 
befolkningen finns en liten tendens till högersidig dominans för läppaktivering vid 
början av ord, men de testade orden är i så fall för få för att kunna visa det. Det 
förefaller tveksamt att denna svaga tendens skulle kunna ge en tydlig asymmetri vid 
videoinspelning.  
 
4.2. Jämförelse med tidigare EMG‐studier 

Denna studie har fått ett annorlunda resultat jämfört med tidigare läppasymmetristudier 
som har rapporterat om signifikanta skillnader mellan stammande och icke-stammande 
personer. (Choo et al., 2010; de Felício et al., 2009; Code et al., 2005). Detta skulle 
kunna förklaras med tendensen att studier med signifikanta resultat premieras och 
publiceras i vetenskapliga tidskrifter framför de studier som inte uppvisar signifikans 
(s.k. ”publication bias”). Detta innebär att läppasymmetristudier som inte har lyckats 
påvisa gruppskillnader kan ha genomförts utan att ha blivit publicerade. Det bör även 
påpekas att studien av Choo et al. (2010) endast bestod av 5 stammande personer. 
Skillnaderna i resultat kan också härledas till metodologiska aspekter såsom vilka 
muskler som mäts, hänthet, kön, typ av uppgifter samt utifall det är flytande eller 
stammat tal som undersökts. Det har föreslagits att alla dessa faktorer spelar en 
avgörande roll för resultatet i lateraliseringsstudier (Graves & Landis, 1985). Våra data 
uppvisade ingen signifikant skillnad beträffande orbicularis oris, men vi har endast mätt 
övre delen av orbicularis oris. Choo et al. mätte både övre och nedre orbicularis oris för 
sig. De fick signifikanta skillnader i underläppen men inte i överläppen, vilket vi heller 
inte har gjort.  

Studien av de Felício et al. (2007) resulterade till skillnad från Choo et al. (2010) 
signifikanta skillnader mellan grupperna vid mätning på överläppen men inte på 
underläppen. Andra viktiga skillnader jämfört med vår studie är att medelåldern var 
betydligt lägre (13 år) i jämförelse med vår studie (37 år). Hos de Felício et al. användes 
dock liknande uppgifter som i vår studie (upprepning av ord och oralmotoriska 
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uppgifter). De undersökte dock, till skillnad från vår studie, inte flytande tal utan 
stammade sekvenser. Det finns många som har argumenterat för olika 
lateraliseringsmönster vid stammat jämfört med flytande tal (Braun et al., 1997; Fox et 
al., 1996; Kell et al., 2009). Studien av Code et al. (2005) undersökte i första hand 
flytande tal men deltagarna ombads använda flytskapande tekniker vilket kan påverka 
lateraliseringen.   

Att tidigare publicerade studier av läppasymmetrier på stammande personer uppvisar 
motstridiga resultat kan bero på att de har fått slumpresultat. I ingen av de nyss nämnda 
studierna finns heller uppgifter om huruvida data där testdeltagarna ler har uteslutits. 
Detta är något som har hävdats skulle kunna påverka aktivitet i höger hjärnhalva 
(Graves & Landis, 1990). 
 
4.3. Korrelation mellan grad av stamning och asymmetri 

Resultaten visade på en tendens till en positiv korrelation mellan ökad grad av hörbar 
stamning och högersidig lateralisering av läppaktivering, om än inte signifikant. Ju mer 
hörbara stamningssymptom testdeltagarna hade desto mer högersidig lateralisering 
uppvisades. Detta skulle alltså betyda att ju svårare stamningen är desto mer styrs talet 
från vänster hjärnhalva. Detta ligger i linje med tidigare studiers resultat i vilka en 
negativ korrelation mellan grad av stamning och högersidig cerebral lateralisering 
kunde observeras. Den avvikande lateraliseringen har argumenterats fungera som en 
flytskapande mekanism för stammande personer att uppnå flytande tal (Preibisch et al., 
2003; Kell et al., 2009).  
 
4.4. Skillnad mellan planering och utförande 

En tänkbar förklaring till att våra data har visat bilateral aktivitet i båda grupperna kan 
vara att slutsteget i talmotoriken sker bilateralt, till skillnad från planeringsstadiet. 
Cogan et al. (2014) genomförde en studie på epilepsipatienter med hjälp av 
electrocortografi som mäter elektrisk aktivitet direkt på hjärnbarken. Utgångspunkten 
för Cogan et al. var att ett växande antal studier talar emot modellen med Wernickes och 
Brocas areor i vänster hjärnhalva som centrum för språk och tal. Det finns numera visst 
stöd för att auditiv talperception är bilateralt lokaliserad. Resultatet från testningarna på 
epilepsipatienterna indikerade att planeringen av högre språkliga funktioner tenderade 
att vara vänstersidig hos alla testdeltagare. Det motoriska utförandet av talproduktionen 
däremot såg ut att utföras bilateralt där båda hjärnhalvorna var lika mycket aktiverade.  
 
Dock bör resultaten av Cogan et al. räknas som preliminära då testdeltagarna var 
patienter med svår epilepsi som kan påverka den kortikala aktiviteten. Men studien är 
ändå intressant eftersom Cogan et al., likt vår studie, testar bl.a. ordrepetition. Det kan 
förklara varför vi har funnit stöd för bilateral aktivitet i både stamnings- och 
kontrollgrupp när det kommer till läppaktivering samtidigt som många funktionella 
hjärnavbildningsstudier funnit stöd för omvänd asymmetri vid tal hos stammande 
personer.  
 
Något annat som talar för avsaknad av lateralisering av det talmotoriska utförandet är 
studier som undersökt rollen för primära motorcortex och supplementära motorarean 
(SMA) (Ball et al., 1999; Cunnington et al., 1996; Romo & Schultz 1992).  Primära 
motorcortex återfinns i bakre delen av frontalloben och ansvarar för planering och 
utförande av rörelser. SMA är lokaliserad precis framför primära motorcortex och 
kontrollerar rörelser.  Rent anatomiskt är primära motorcortex i princip symmetrisk i 
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båda hjärnhalvorna, likaså SMA som är överordnad primära motorcortex när det gäller 
sekvensering av talrörelser. Neef et al. (2010) undersökte vad som hände i dorsolaterala 
premotorcortex vid fingerknackning med höger respektive vänster hand.  Personerna 
som stammade hade större aktivitet i höger hjärnhalva än kontrollgruppen trots att alla 
deltagare var högerhänta. Författarna argumenterar för att det finns ett samband mellan 
avvikande lateralisering i icke-verbala motoriska uppgifter och stamning. En annan 
studie (Blomgren et al. 2003) undersökte språkprocessande och produktion av enskilda 
ord med hjälp av fMRI på stammande personer. De observerade en övervägande 
aktivitet i vänster hjärnhalva hos icke-stammande personer. De stammande personerna 
uppvisade en tendens till bilateral aktivering i primära motorcortex och supplementära 
motorcortex.  Neef et al. (2014) undersökte med hjälp av transkraniell 
magnetstimulering (TMS) skillnaden mellan stammande och icke-stammande personer 
avseende excitabilitet i motoriska cortex. Fynden tyder på att de icke-stammande 
personerna har en gradvis ökande aktivitet i den vänstra motoriska cortex innan den 
kritiska punkten nås då en motorisk impuls faktiskt skickas iväg. Liknande mönster 
kunde ses i den högra motoriska hjärnbarken men i betydligt mindre utsträckning. De 
stammande personerna visade däremot ingen förberedande aktivitet i vänstra motoriska 
cortex. Däremot uppvisades viss förberedande aktivitet i högra motoriska cortex.   

4.5. Begränsningar med studien 

4.5.1. Validitet och reliabilitet 

Ett potentiellt validitetsproblem var att testsituationen inte kan representera hur personer 
talar till vardags. En annan begränsning var att resultatet inte är fullt generaliserbart till 
hela den stammande populationen på grund av de exklusionskriterier som tillämpades 
vid val av testdeltagare (t.ex. ålder, andra sjukdomar och funktionshinder). De 
omfattande exklusionskriterierna behövdes dock för att reducera risken för 
ovidkommande variabler. Vad reliabiliteten beträffar förefaller det inte ha uppstått 
några metodologiska problem med mätningarna. Innan varje testning inspekterades 
signalen. Impedansen hos EMG-elektroderna testades både före och efter uppgifterna 
för att garantera god hudkontakt. För att öka reliabiliteten under uppgifternas 
genomförande gavs standardiserade instruktioner på en dataskärm framför deltagarna. 
Reliabiliteten stärktes ytterligare av att en pilotstudie gjordes för att undersöka huruvida 
utrustningen var lämplig och fungerade. 

4.5.2. Ovidkommande variabler 

Dagsform. En tänkbar ovidkommande variabel som kunde påverka resultatet var 
testdeltagarnas dagsform. För många stammande personer är det oförutsägbart när 
stamning dyker upp och det kan variera i olika situationer. Det hade därför varit 
fördelaktigt att testa alla deltagare vid flera tillfällen och beräkna reliabilitet från gång 
till gång, men resurser för detta fanns inte inom ramen för denna magisteruppsats. 
Många av de stammande personer uppgav att de har olika språkljud som tenderar att ge 
stamning, men eftersom detta varierar från person till person kunde inte testuppgifterna 
anpassas efter detta. 

Testsituation. En annan möjlig faktor som kunde påverka resultatet är att situationen 
kan framkalla eventuella obehagskänslor hos testdeltagarna. Det är känt att det kan leda 
till talängslan hos stammande personer.  Det finns visst stöd för att obehagskänslor kan 
påverka aktivering av höger hjärnhalva (Borod et al., 1983). Detta kunde dock inte 
åtgärdas då EMG-mätningar inte kan utföras i personers vardag utan kräver en 
kontrollerad situation i ett särskilt ljudisolerat rum med teknisk utrustning. Vidare 
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kunde det för testdeltagarna ha känts onaturligt att tala som vanligt när de hade 
elektroder fasttejpade kring munnen.  

Eventuell påverkan av stamningsbehandling. Nu för tiden är det i princip omöjligt att 
hitta vuxna stammande personer som inte har gått i logopedisk stamningsterapi (Kell et 
al., 2009; Code et al., 2005). Effekterna av behandling kan påverka lateraliseringen 
varför det är svårt att dra slutsatser om huruvida avvikande lateralisering orsakar 
stamning eller uppstår som en konsekvens av det. För att undersöka detta bör studier 
göras på barn och ungdomar som inte har gått i stamningsbehandling. 

 Användning av flytskapande tekniker. Innan uppgifterna genomfördes stod det 
på instruktionerna på dataskärmen att testdeltagarna skulle försöka att tala som det 
kändes naturligt. Det är dock tänkbart att det kan vara svårt att låta bli att tillämpa 
eventuella flytskapande tekniker om det har blivit en del av ens vanliga sätt att tala. 

4.6. Förslag på vidare forskning 

Det finns få studier på läppasymmetrier på barn och ungdomar som inte har gått i 
stamningsbehandling. Det skulle kunna säga något om huruvida eventuell avvikande 
lateralisering orsakar stamning alternativt uppstår som en konsekvens av den. I en mer 
omfattande studie skulle testdeltagarna kunna testas före och efter stamningsbehandling 
för att utvärdera effekten av olika typer av behandlingar. Samma person skulle också 
kunna testas flera gånger för att öka tillförlitligheten i data. Det vore också av värde att 
testa andra typer av uppgifter såsom meningar, texter och spontantal. Fler muskler 
skulle också kunna testas.  

4.7. Slutsats 

Resultaten kunde inte bekräfta hypotesen att stammande personer har en större 
vänstersidig eller bilateral aktivitet i läppmuskulaturen jämfört med icke-stammande 
personer. Däremot iakttogs att läppmuskulaturen aktiveras bilateralt hos både 
stammande och icke-stammande personer. Vidare kunde en högersidig förskjutning 
observeras hos samtliga testdeltagare initialt vid aktivering av DLI. En positiv 
korrelation mellan grad av hörbar stamning och högersidig läppaktivering kunde också 
noteras, vilket ligger i linje med tidigare förslag om ökad högersidig cerebral 
lateralisering som en kompenserande mekanism för stammande personer för att få 
flytande tal.  
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