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Sammanfattning 
 
Bakgrund: För subjektiva skattningar inom olika logopediska områden har olika typer av 
kortare självskattningsformulär utformats. I dagsläget finns inget kortare 
självskattningsformulär för kartläggning av upplevda talsymtom, förståelighet och 
kommunikativ delaktighet till följd av förvärvad talstörning. 
 
Syfte: Syftet med studien är att utforma ett kortfattat självskattningsformulär för 
förvärvade talstörningar för att kunna användas tidseffektivt, kostnadseffektivt och mindre 
belastande för patienter. Det kortfattade självskattningsformuläret ska kunna användas för 
självskattning av upplevd nedsättning vid initial kartläggning samt uppföljande bedömning.  
 
Metod: Studien inkluderade 86 deltagare fördelat mellan patientgrupp och kontrollgrupp. 
Kontrollgruppen bestod av 44 deltagare och patientgruppen bestod av 42 deltagare som 
hade en känd cerebrovaskulär sjukdom, neurodegenerativ sjukdom eller som var under 
pågående utredning via neurologmottagningen. Deltagarna fick besvara ett 
självskattningsformulär innehållande 71 påståenden där varje påstående skattades på en 
femgradig likertskala. Statistiska analyser genomfördes för reducering av antalet 
påståenden och skapande av kortare självskattningsformulär utifrån alternativa 
tillvägagångssätt. Upprepade mätningar genomfördes av samtliga självskattningsformulär 
som extraherats från det längre självskattningsformuläret TAL-71 för att undersöka 
samstämmigheten mellan den första och andra mätningen. 
 
Resultat: Denna studie resulterade i tre alternativ av kortare självskattningsformulär för 
förvärvade talstörningar där samtliga var jämförbara med det längre 
självskattningsformuläret TAL-71 i skattningen av upplevd nedsättning hos en viss 
deltagare. De upprepade mätningarnas korrelationer var statistiskt signifikanta för samtliga 
formulär. 
 
Slutsatser: Studiens resultat är vägledande i framtida studier för utvecklande av kortare 
självskattningsformulär för olika typer av förvärvade talstörningar. På grund av studiens 
urval av deltagare och antalet deltagare begränsas resultatens generaliserbarhet. 
 
Nyckelord: Neuromotoriska talstörningar, dysartri, självskattningsformulär, subjektiv 
skattning, faktoranalys. 
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Introduktion 
 
Enbart den person som drabbats av en sjukdom kan beskriva den individuella 
kombinationen av personliga-, sociala- och fysiska faktorer som uppstår (Baylor et al., 
2013). Patientens subjektiva upplevelse bör därför inkluderas vid logopedisk bedömning 
och utvärdering, bland annat genom självskattningsformulär. För subjektiva skattningar 
inom olika logopediska områden finns olika typer av självskattningsformulär som skiljer sig 
åt i utformning och omfattning (Belafsky et al., 2008; Hartelius, 2016; Jacobson et al., 
1997). I dagsläget finns inget kortare självskattningsformulär på svenska för kartläggning 
av upplevd kommunikativ delaktighet, talsymtom och förståelighet till följd av förvärvad 
talstörning. Studien undersöker möjligheten att utforma kortare självskattningsformulär 
för förvärvade talstörningar för att kunna användas tidseffektivt, kostnadseffektivt och vara 
mindre belastande för patienter. 

 
Bakgrund 
 
Vid talproduktion krävs god neural och muskulär funktion samt koordination av muskler 
som styr respiration och artikulation för precision i uttal. Den motoriska planeringen är en 
del av talprocessen och utförs genom signaler från hjärnans primära motorcortex via 
neurala nätverk till muskelfibrerna som kontraheras. Planeringen innefattar att samordna 
respiratoriska och artikulatoriska muskler som är involverade vid tal genom att koordinera 
muskulär räckvidd, styrka, hastighet och riktning (Duffy, 2005; Yorkston, Beukelman, 
Strand, & Hakel, 2010). Vid en skada i det centrala eller perifera nervsystemet som 
innerverar talmuskulaturen uppstår en neuromotorisk talstörning som kan härledas till 
svårigheter i det motoriska utförandet av tal, den talmotoriska planeringen och/eller 
neuromuskulär kontroll. Dysartri och talapraxi är två exempel på neuromotoriska 
talstörningar (Duffy, 2005; Mackenzie, 2011; Rampello, Rampello, Patti, & Zappia, 2016; 
Yorkston, et al., 2010) och en översikt av symtomens förekomst och egenskaper följer 
nedan. 

Dysartri är en symtomdiagnos som karaktäriseras av odistinkt artikulation vilket 
innefattar långsamma, svaga, oprecisa och okoordinerade rörelser av talmuskulaturen 
(Mackenzie, 2011; Yorkston, et al., 2010). Dysartri kategoriseras efter olika perceptuella 
parametrar, exempelvis röstläge, röststyrka, röstkvalitet, resonans, andning, prosodi och 
artikulation som ofta kan relateras till etiologin (Duffy, 2005). Förvärvad dysartri definieras 
utifrån progredierande eller icke-progredierande etiologi. Icke-progredierande dysartri 
uppstår bland annat vid stroke eller traumatiska hjärnskador medan progredierande 
dysartri är vanligt förekommande vid neurodegenerativa sjukdomar (Darley, Aronson, & 
Brown, 1975; Yorkston, et al., 2010). 

 
En översikt av progredierande dysartrityper 
 
Fyra olika dysartrityper kan vanligtvis relateras till de neurodegenereativa sjukdomarna 
Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom, amyotrofisk lateral skleros (ALS) och multipel 
skleros (MS). Dysartri till följd av Parkinsons sjukdom kännetecknas av odistinkt 
artikulation, monotont tal, kort fraslängd, låg röststyrka samt pressad-, läckande- och 
monoton röstkvalitet. Även talruscher och ofrivilliga pauseringar kan förekomma 
(Yorkston, et al., 2010). Förekomsten av dysartri vid Parkinsons sjukdom har enligt studier 
beräknats till 70 % (Hartelius & Svensson, 1994) och nära 90 % (Müller et al., 2001). Graden 
av dysartri varierar inom patientgruppen och forskning inom talpåverkan vid Parkinsons 
sjukdom har visat att 18 % hade en lätt nedsättning, 34 % hade en måttlig nedsättning och 



 
 

2 
 

22 % hade en grav nedsättning av röst, artikulation och talflyt (Ho, Iansek, Marigliani, 
Bradshaw, & Gates, 1998).  

Dysartri till följd av Huntingtons sjukdom karaktäriseras av pressad och läckande 
röstkvalitet, hypernasalitet, ofrivilliga förändringar i röststyrka samt nedsatt 
artikulationsförmåga (Darley, et al., 1975). Avbrott i talet kan ske till följd av ofrivilliga, 
överdrivna och oregelbundna rörelser (chorea) i den respiratoriska- och artikulatoriska 
muskulaturen (Yorkston, Miller, & Strand, 2004; Yorkston, et al., 2010). 

Dysartri till följd av ALS ger en slapp-spastisk symtombild. Vad som karaktäriserar 
dysartri i det tidiga sjukdomsförloppet beror på om det finns en övervikt av slapp eller 
spastisk påverkan. Dysartri i ett senare sjukdomsskede karaktäriseras av en genomgående 
svaghet med framförallt odistinkt artikulation, långsamt taltempo, kort fraslängd, 
monotoni, utjämnad betoning samt pressad- och hypernasal röstkvalitet (Darley, et al., 
1975; Francis, Bach, & DeLisa, 1999; Yorkston, et al., 2004). Ungefär en fjärdedel av dem 
som drabbas av ALS upplever bulbär svaghet med dysartri och/eller dysfagi som följd, dessa 
kan även vara initiala sjukdomssymtom (Yorkston, et al., 2004). Mellan 17 och 25 % av 
personer som drabbas av ALS har bulbära symtom initialt och dessa siffror ökar i takt med 
en stigande ålder. Vidare upplever ungefär 80 % av alla som drabbas av ALS bulbära 
symtom någon gång under sin sjukdomstid (Francis et al., 1999).  

Avslutningsvis har dysartri vid MS vanligtvis en blandad, spastisk-ataktisk karaktär 
där svårigheter att kontrollera röststyrkan, skrapig röstkvalitet och avvikande 
betoningsmönster är vanligt förekommande symtom (Darley, et al., 1975; Hartelius, 
Runmarker, & Andersen, 2000). Prevalensen för dysartri hos patientgruppen uppges till 51 
% (Hartelius et al., 2000). Hos ungefär 85 % av dem som drabbas fortgår sjukdomen i skov 
där symtomen uppkommer i perioder som varvas med symtomfria perioder (Rampello et 
al., 2016). 
 
En översikt av talapraxi 
 
Talapraxi innebär en nedsatt förmåga att planera eller programmera viljemässiga 
talrörelser (Yorkston, et al., 2010). Den vanligaste orsaken till talapraxi är stroke men kan 
även orsakas av neurodegenerativa sjukdomar, trauma eller infektion (Duffy & Josephs, 
2012). Talapraxi orsakar svårigheter att genomföra talsekvenser trots en intakt 
talmuskulatur och karaktäriseras av störningar i artikulation, talhastighet och talrytm. De 
artikulatoriska bristerna är inkonsekventa och det mest utmärkande artikulatoriska 
svårigheterna är vokal- och konsonantdistortioner. Det förekommer även utelämningar, 
utbyten och tillägg av ljud. Talhastigheten är långsam vilket påverkar prosodin då 
hastigheten leder till en mer utjämnad betoning på ord och stavelser. Vid talapraxi finns 
även svårigheter med koartikulation vilket ger en avvikande talrytm (Yorkston, et al., 2010). 

 
Klassifikation och subjektiv skattning vid neuromotoriska talstörningar 
 
För att beskriva symtombilden hos bland annat personer med neuromotoriska talstörningar 
används den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa (ICF) (Threats, 2006). Klassifikationen möjliggör en struktur för att beskriva hälsa 
och hälsorelaterade tillstånd utifrån (1) kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt (2) 
aktiviteter och delaktigheter (World Health Organization [WHO], 2001). ICF kan vara 
vägledande vid kartläggning av patienters behov samt vid vidare utveckling av klinisk 
relevant forskning (Threats, 2006). Patientrapporterade utfallsmått kommer direkt från 
patienten och kan användas för att undersöka funktion, aktivitet och delaktighet till följd av 
ett sjukdomstillstånd (Francis et al., 2017). Enbart den person som drabbats av en sjukdom 
kan beskriva den individuella kombinationen av personliga, sociala och fysiska faktorer som 
uppstår (Baylor et al., 2013). För att mäta funktion och aktivitet vid förvärvad talstörning 
kan objektiva mätmetoder användas men när det kommer till att mäta kommunikativ 
delaktighet bör patientens egna uppfattning inkluderas bland annat genom 
självskattningsformulär (Hartelius, Elmberg, Holm, Lövberg, & Nikolaidis, 2008).  
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Ett kortare självskattningsformulär eller screeningmaterial behöver vara tidseffektivt, 
lätt att administrera och icke-invasivt. Det är också viktigt att självskattningsformulär har 
hög validitet och reliabilitet (Abu-Ghanem et al., 2017). För subjektiva skattningar inom 
olika logopediska områden finns olika typer av självskattningsformulär, exempelvis The 
Communicative Participation Item Bank (CPIB) (Baylor et al., 2013), Voice Handicap 
Index (VHI) (Jacobson et al., 1997), Eating assessment tool (EAT-10) (Belafsky et al., 2008) 
och Självsvarsformulär om förvärvade talsvårigheter (SOFT) (Hartelius, 2016). The 
Communicative Participation Item Bank (CPIB) är ett självskattningsformulär på engelska 
som utvecklats för personer som drabbats av olika typer av tal och röststörningar eller andra 
språkliga eller kognitiva sjukdomar. CPIB består av 46 påståenden som innefattar olika 
aspekter av kommunikativ delaktighet. Ett kortare självskattningsformulär som innehåller 
10 påståenden har utformats utifrån CPIB, The General Short Form of the CPIB, i syfte att 
kunna identifiera olika typer av kommunikativa nedsättningar. Antalet påståenden i det 
kortare självskattningsformuläret valdes ut med hänsyn till att vara tillräckligt många 
påståenden för att kunna fånga upp olika aspekter av kommunikation samtidigt som 
belastningen på patienten skulle vara låg. För att säkerställa reliabiliteten mellan CPIB och 
The General Short Form of the CPIB genomfördes Pearsons korrelationskoefficient vilket 
visade att det kortare självskattningsformuläret motsvarade CPIB och kunde identifiera 
patienters upplevda svårigheter utifrån kommunikativ delaktighet (Baylor et al., 2013).  

VHI består av 30 påståenden som behandlar funktionella-, fysiska- och emotionella 
aspekter av de upplevda svårigheterna med rösten (Jacobson et al., 1997). 
Rösthandikappindex (RHI) är den svenska versionen av VHI (Ohlsson & Dotevall, 2009). 
Utifrån VHI skapades det kortare självskattningsformuläret VHI-10 som beskrevs av Rosen, 
Lee, Osborne, Zullo och Murry (2004). I studien av Rosen et al. (2004) deltog en 
patientgrupp med kända röststörningar och en kontrollgrupp utan röststörningar. För att 
reducera antal påståenden användes faktoranalys samt resultatet från en klinisk konferens 
med experter inom området. Expertgruppen ombads först individuellt välja 10 påståenden 
som de ansåg hade störst klinisk relevans för kartläggning och utvärdering vid röstbesvär 
för att sedan tillsammans enas om totalt 10 påståenden. En upprepad mätning utfördes för 
att säkerställa reliabiliteten hos formuläret. De sammantagna resultaten i studien visade att 
VHI-10 var lika stabilt som VHI, både vid initial kartläggning av patientens upplevda 
röstbesvär men även som ett uppföljande verktyg efter genomförd röstbehandling (Rosen 
et al., 2004). Ett gränsvärde för VHI-10 presenterades av Arffa, Krishna, Gartner-Schmidt 
och Rosen (2012) som innebär att >11 poäng räknas som ett avvikande resultat och detta 
värde kan användas för att identifiera personer som riskerar att drabbas av röststörningar. 

EAT-10 är ett självskattningsformulär för att skatta dysfagisymtom som 
presenterades av Belafsky et al. (2008). Formuläret utformades av en grupp experter med 
logopeder, gastroenterologer, öron-näsa-halsläkare och dietister som skapade 35 
påståenden vilka genom röstning reducerades till 20 påståenden och bildade EAT-20. En 
upprepad mätning utfördes för att säkerställa reliabiliteten hos formuläret. Både en 
patientgrupp med dysfagi eller röststörningar och en kontrollgrupp fick utföra EAT-20 två 
gånger och sedan skapades EAT-10 genom reliabilitetsanalys som exkluderade de mest 
överflödiga och minst reliabla påståendena ur formuläret. De sammantagna resultaten i 
studien visade att det kortare formuläret var mer tidseffektivt och samtidigt tillförlitligt i 
jämförelse med det längre självskattningsformuläret. Ett värde ≥ 3 poäng på EAT-10 räknas 
som ett avvikande resultat och kan indikera dysfagi (Belafsky et al., 2008).  

Vid förvärvade talsvårigheter kan SOFT användas för att kartlägga den egna 
uppfattningen om talsymtom, förståelighet och kommunikativ delaktighet. SOFT 
innehåller 30 påståenden där patienten skattar sina svårigheter på en fyrgradig likertskala 
(Hartelius, 2016). Vid utvecklandet av SOFT genomfördes först en granskning av den 
forskning som innefattar utvecklandet av skalor och självskattningsformulär inom tal och 
språk. Sedan genomfördes intervjuer med personer som drabbats av MS i syfte att få en bild 
av hur kroniska sjukdomstillstånd påverkar kommunikation i vardagen för att tillföra 
ytterligare aspekter i självskattningsformuläret (Hartelius et al., 2008). Tidigare ansatser 
har genomförts för att utveckla ett kortare självskattningsformulär för förvärvad talstörning 
till följd av MS (Kandic, 2017). Självskattningsformuläret benämndes som TAL-11 och 
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utformades från 82 påståenden från befintliga självskattningsformulär. Påståendena 
reducerades initialt till 71 påståenden av nätverket för neurologopedisk forskning. För att 
reducera antalet påståenden ytterligare utförde Kandic (2017) principalkomponentanalys 
(PCA) samt Cronbachs alfa vilket slutligen resulterade i 11 påståenden. Studiens 
generaliserbarhet begränsades av det låga antalet deltagare (n=49). 
Självskattningsformuläret utprovades enbart på personer som drabbats av MS (Kandic, 
2017) vilket begränsar applicerbarheten för olika typer av förvärvade talstörningar. 

För att utforma självskattningsformulär kan olika metoder vara lämpliga att tillämpa, 
exempelvis exploratorisk faktoranalys (EFA). Faktoranalys är en statistisk analys som utgår 
från att det finns ett samband mellan items och att de grupperar sig mot underliggande 
faktorer utifrån bakomliggande dimensioner eller egenskaper (Worthington & Whittaker, 
2006). Faktoranalys kan till exempel användas då syftet är att flera frågor ska mäta ett 
mindre antal karaktärsdrag eller förmågor (Borg & Westerlund, 2012). Vid EFA kan 
extraktionsmetoden principalkomponentanalys (PCA) användas för att identifiera 
underliggande faktorer samt för att reducera antalet items och samtidigt bevara så mycket 
som möjligt av den ursprungliga variansen (Worthington & Whittaker, 2006). Varians 
innebär en spridning i svar på ett givet item och vid utvecklande av skalor är en relativt hög 
varians eftersträvansvärd (DeVellis, 2003). Vid EFA och PCA framkommer även 
faktorladdningar vilket innebär korrelationen mellan item och faktor (Borg & Westerlund, 
2012). För att på ett enklare sätt tolka komponentmatrisen och faktorladdningarna som 
framkommer vid PCA kan en ortogonal rotation genomföras vilket gör att alla enskilda 
items får en tydligare laddning mot en enskild faktor (DeVellis, 2003). Den mest frekventa 
metoden som används för att utföra en ortogonal rotation benämns som Varimax (Borg & 
Westerlund, 2012). Genom EFA framkommer även kommunaliteter som förklarar hur stor 
del av variansen som enskilda items kan förklara utifrån samtliga faktorer (Worthington & 
Whittaker, 2006). Ett annat värde som framkommer i faktoranalysen är egenvärde. 
Egenvärde relaterar till hur stor del av variansen som alla items i en faktor förklarar där en 
faktor med egenvärde 1 har samma proportion varians som ett typiskt item i faktorn 
(DeVellis, 2003). En riktlinje för att välja ut faktorer vid faktoranalys är att man extraherar 
faktorer som har egenvärde >1. En annan del av faktoranalysen som kan användas för att 
extrahera faktorer är scree-plot. Scree-plot är en figur över egenvärden där faktorer ovanför 
linjens kurva s.k. “knä” extraheras (Figur 1) (Borg & Westerlund, 2012).  

I dagsläget finns inget kortare självskattningsformulär på svenska för kartläggning av 
upplevd kommunikativ delaktighet, talsymtom och förståelighet till följd av förvärvad 
talstörning. Ett kortare formulär kan användas på ett effektivt sätt vid bedömning, 
utvärdering av behandlingseffekt samt vid insamling av statistik. Genom att sammanföra 
påståenden och likertskalor från bland annat RHI och SOFT kan ett mer lätthanterligt 
självskattningsformulär skapas på ett liknande sätt som vid tidigare utvecklande av kortare 
självskattningsformulär. Studien är en vidare ansats från det examensarbete som 
genomfördes av Kandic (2017). 

 
Syfte 
 
Syftet med denna studie är att ta fram ett kortfattat självskattningsformulär för förvärvade 
talstörningar för att kunna användas tidseffektivt, kostnadseffektivt och vara mindre 
belastande för patienter. Det kortfattade självskattningsformuläret ska kunna användas för 
självskattning av upplevd nedsättning vid initial kartläggning samt uppföljande bedömning. 

 
Metod 
 
Material 
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Påståendena som studien utgick från bestod av en kombination av påståenden från de två 
självskattningsformulären Rösthandikappindex (RHI) (Ohlsson & Dotevall, 2009) och 
Självsvarsformulär om förvärvade talsvårigheter (SOFT) (Hartelius, 2016) samt 
påståenden framtagna av nätverket för neurologopedisk forskning. 
Självskattningsformuläret innehöll 71 påståenden fördelade inom 10 områden: andning (4 
påståenden), fonation (11 påståenden), resonans (3 påståenden), artikulation (6 
påståenden), prosodi (6 påståenden), förståelighet (5 påståenden), fatigue (8 påståenden), 
språk och kognition (9 påståenden), kommunikativ delaktighet (11 påståenden) samt 
kontextuella faktorer (8 påståenden). Varje påstående skattades på en femgradig 
likertskala: aldrig (0), nästan aldrig (1), ibland (2), nästan alltid (3), alltid (4) (Appendix A). 
Materialet som studien utgick från innefattar samma områden som utarbetades i 
examensarbetet av Kandic (2017), ett undantag är området emotionella/personliga faktorer 
som i den aktuella studien benämns som kontextuella faktorer. Studiens påståenden 
motsvarar i hög grad det TAL-71 som Kandic (2017) utgick från där skillnader framförallt 
är omformuleringar av påståenden. 
 
Deltagare 
 
Studiens patientgrupp innefattade vuxna (≥18 år) som hade en känd cerebrovaskulär 
sjukdom, neurodegenerativ sjukdom eller som var under pågående utredning via 
neurologmottagningen. Patientgruppen rekryterades via Norrlands universitetssjukhus i 
Umeå. De patienter som kontaktades var sedan tidigare kända för logopedmottagningen 
(n=32), neurologmottagningen (n=11), neurorehabavdelningen (n=1) eller 
samvårdsavdelningen (n=1). Verksamhetschefen och respektive avdelningschefer gav sitt 
tillstånd innan rekrytering för godkännande av kontakt med deltagarna samt för att 
informera om studiens syfte.  

Studiens kontrollgrupp innefattade vuxna (≥18 år) utan känd talstörning eller andra 
kända kommunikativa nedsättningar. Rekrytering av kontrollgruppen skedde via 
Pensionärernas riksorganisation i Västerbotten (n=5), Senioruniversitetet i Umeå (n=34) 
och Svenska kyrkans aktivitetsgrupper i Umeå landsförsamling (n=12). Deltagare som 
exkluderades var personer som drabbats av afasi (n=1), demenssjukdom (n=0) och/eller 
traumatisk hjärnskada (n=1). Deltagare som inte fullföljt samtliga påståenden i 
självskattningsformuläret exkluderades (n=8). Samtliga deltagare delgavs under 
rekryteringen skriftlig information om studien och 76 deltagare fick även muntlig 
information (patientgrupp n=25, kontrollgrupp n=51). Deltagarna tillfrågades i samband 
med deras medverkan om att delta vid ett upprepat skattningstillfälle av 
självskattningsformuläret TAL-71 inom 17 dagar från första tillfället. De upprepade 
skattningarna genomfördes så att en undersökning av reliabiliteten i det framtagna 
självskattningsformuläret skulle vara möjlig att utföra. Utöver självskattningsformuläret 
fick deltagarna fylla i samtyckesblankett (Appendix B) samt kryssa i ett dokument som 
innehöll frågor om exklusionskriterierna, födelsedatum och kön samt eventuell tidigare 
logopedkontakt (Appendix C). 

Studien inkluderade slutligen 86 deltagare. Patientgruppen bestod av 42 deltagare, 
20 män i åldrarna mellan 39;6-93;8 (år;månader) (M=69;4; SD=11,41) och 22 kvinnor i 
åldrarna 49;5-88;2 (M=70;1; SD=8,81). Medelåldern för patientgruppen var 69;8 år 
(SD=10,14). Fördelningen av diagnoser inom patientgruppen och antal år sedan diagnos 
varierade inom gruppen (Tabell 1). Kontrollgruppen bestod av 44 deltagare, 16 män i 
åldrarna mellan 36;2–81;0 (M=71;4; SD=9,77) och 28 kvinnor i åldrarna mellan 62;9–92;9 
(M=76;3; SD=6,66). Medelåldern för kontrollgruppen var 74;6 år (SD=8,25). 
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Tabell 1. Fördelning av patientgrupp utifrån diagnos och antal år sedan diagnos. 

Diagnos                              Antal Antal år sedan diagnos  

Parkinsons sjukdom                                                        26 M=5;8 (SD=4,5)  

Multipel systematrofi 1 4;0  

Progressiv supranucleär pares 2 M=1;4 (SD=0,4)  

Huntingtons sjukdom 1 1;0  

Amyotrofisk lateralskleros 3 M=1;9 (SD=0,9)  

Primär lateral skleros  2 M=18;5 (SD=0,1)  

Multipel sklerosliknande myotoni 1 6;0  

Blödning i hjärnstam 1 0;6  

Infarkt i medulla 1 0;2  

Cerebellärt syndrom 1 Okänt  

Inklusionsbodymyosit 1 Okänt  

Pågående neurologisk utredning 2 -   

 
Genomförande 
 
Datainsamlingen pågick mellan 180202–180402. Deltagarna besvarade 
självskattningsformuläret enligt det alternativ som passade deltagaren vid samtliga 
tillfällen. Vid första tillfället genomförde deltagarna självskattningsformuläret antingen via 
personligt möte (patientgrupp n=6, kontrollgrupp n=41), brev (patientgrupp n=17, 
kontrollgrupp n=0) eller telefonkontakt (patientgrupp n=19, kontrollgrupp n=3). I 
patientgruppen var det 16 av 42 deltagare som besvarade självskattningsformuläret vid 
ytterligare ett tillfälle (telefon n=10, personligt möte n=2, brev n=4). I kontrollgruppen var 
det 28 av 44 deltagare som besvarade självskattningsformuläret vid ytterligare ett tillfälle 
(telefon n=24, personligt möte n=4, brev n=0). Deltagare som besvarade 
självskattningsformuläret via telefonkontakt fick påståendena upplästa i turordning av en 
av denna rapports författare och deltagaren uppmanades att muntligt svara med 
likertskalans alternativ och uppmuntrades att ha svarsalternativen skriftligt framför sig som 
stöd. Samtliga deltagare uppmanades att genomföra alla delar av självskattningsformuläret 
och informerades skriftligt och/eller muntligt att utgå från hur det varit de senaste veckorna 
i sina svar. Genomförandet av självskattningsformuläret tog uppskattningsvis 15 minuter 
per deltagare. Självskattningsformulären kodades och behandlades i avidentifierad form. 
Deltagarnas självskattningsformulär kodades enligt kön och grupptillhörighet samt i 
nummerordning enligt följande: kvinna, kontrollgrupp, nummer (KKX); man, 
kontrollgrupp, nummer (MKX); kvinna, patientgrupp, nummer (KPX); man, patientgrupp, 
nummer (MPX). Fem deltagare exkluderades från samtliga dataanalyser på grund av 
nollsvar vid första mätningstillfället. 

 
Analys 
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Deltagarnas svar sammanställdes i Microsoft Excel och deskriptiv analys av insamlade data 
genomfördes med Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Utifrån EFA 
genomfördes analyser och tolkningar för att presentera alternativa metodlösningar på 
kortare självskattningsformulär för att sedan utifrån resultatet utforska vilket 
tillvägagångssätt som skapat det mest tillförlitliga självskattningsformuläret utifrån 
studiens syfte. För att undersöka hur påståendena samvarierade och för att reducera 
påståenden genomfördes EFA där påståendena extraherades enligt PCA. Resultaten 
roterades med ortogonal rotation Varimax och faktorer med egenvärde >1 inkluderades 
vilket innebär att alla faktorer förklarade minst 1,4 % av påståendenas totala varians. 
Spearmans korrelationskoefficient användes för att undersöka hur de kortare 
självskattningsformulären motsvarade TAL-71. Om påståenden korrelerade så pass starkt 
med varandra att multikollinearitet uppstod, vilket innebär att påståendena kan antas mäta 
samma sak, sparades det påstående som förklarade störst del av variansen i svaren. Gränsen 
för multikollinearitet sattes till 0,8. Om ett påstående laddade mot flera faktorer utgick 
analysen från den starkaste faktorladdningen. Spearmans korrelationskoefficient användes 
även för att undersöka samstämmigheten mellan första och andra mätningen av de kortare 
självskattningsformulären. 

 
Alternativ 1 

 
I det första av tre tillvägagångssätt reducerades antalet påståenden genom att de 10 
påståenden som hade högst korrelation mot någon av de faktorer som förklarade störst del 
av variansen valdes ut och inkluderades i det kortare självskattningsformuläret.  
 

Alternativ 2 
 
I det andra tillvägagångssättet reducerades antalet påståenden genom att utgå från de 
identifierade faktorerna från genomförd ortogonal rotation. Minsta möjliga antal 
påståenden valdes ut där samtliga faktorer var representerade. De påståenden som hade 
högst laddning i varje enskild faktor inkluderades i det kortare självskattningsformuläret. 
Antalet påståenden som valdes ut från faktorerna stod i relation till hur stor del av den totala 
variansen som faktorn förklarade. 

 
Alternativ 3 

 
Det tredje tillvägagångssättet utgick från kommunaliteter där påståenden reducerades 
genom att de 10 påståenden som förklarade störst del av variansen i svaren totalt sett i alla 
faktorer valdes ut och inkluderades i det kortare självskattningsformuläret. 

 
Resultat 
 
Den exploratoriska faktoranalysen resulterade i 14 bakomliggande faktorer som förklarade 
den totala variansen i svaren (84,12 %). Utifrån scree-plot (Figur 1) och tabellen över den 
totala variansen (Tabell 2) förklarades majoriteten av svarsvariansen av faktor 1 och faktor 
2 (53,04 %). Den roterade komponentmatrisen visar påståendenas laddning gentemot 
faktorerna (Appendix D). 
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Tabell 2. Total varians utifrån faktorer och dess egenvärden. 

Faktor Total varians % av varians Kummulativ % 

1 31,89 44,92 31,89 

2 5,77 8,12 53,04 

3 3,79 5,34 58,38 

4 2,51 3,54 61,92 

5 2,31 3,25 65,17 

6 2,13 3,01 68,17 

7 2,02 2,84 71,01 

8 1,89 2,66 73,67 

9 1,48 2,09 75,75 

10 1,42 2 77,76 

11 1,27 1,79 79,55 

12 1,14 1,61 81,15 

13 1,1 1,55 82,7 

14 1,01 1,42 84,12 

 
 

 
Figur 1. Scree-plot över egenvärden. X-axeln visar påståendena och Y-axeln visar 
egenvärden. 
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Alternativ 1 
 
Enligt det första tillvägagångssättet reducerades antalet påståenden genom att de 10 
påståenden som hade högst korrelation mot någon av de faktorer som förklarade störst del 
av variansen valdes ut och resulterade i TAL-10:1 (Tabell 3). Samtliga påståenden laddade 
mot faktor 1 som förklarade 44,92 % av den totala variansen i svaren (Appendix D). 
Påståendena i TAL-10:1 fördelades inom 4 områden. Figur 2 visar överensstämmelsen 
mellan deltagarens grad av nedsättning skattad med hjälp av TAL-71 och med hjälp av TAL-
10:1. Resultaten har normaliserats till en skala 0–100 baserad på det maximala procentuella 
resultatet en deltagare kunde få inom de två testen enligt formeln skattad poäng/möjlig 
maxpoäng×100. Horisontella linjer i Figur 2 påvisar därmed en hög grad av 
samstämmighet mellan de två uppsättningarna påståenden i skattningen av upplevd 
nedsättning hos en viss deltagare. Linjer som avviker från den önskade horisontella 
riktningen påvisar en avvikelse i hur deltagaren skulle ha skattat sig själv med TAL-10:1 
relativt de svar deltagaren nu angett i TAL-71. Korrelationen mellan TAL-10:1 och TAL-71 
var statistiskt signifikant (rs=0,914 p<0,0001). Korrelationen mellan den första och andra 
mätningen av TAL-10:1 som extraherats från TAL-71 var statistisk signifikant (rs=0,91 
p<0,0001).  
 
Tabell 3. Alternativ 1. De 10 påståenden med högst faktorladdning i rangordning samt 
fördelning över områden. 

TAL-10:1 Område 

2.5 Jag låter hes. Fonation 

2.2 Min röst låter annorlunda sedan jag blev sjuk. Fonation 

2.9 Jag måste anstränga mig för att andra ska höra mig. Fonation 

2.4 Jag har svårt att kontrollera röststyrkan. Fonation 

1.4 Min röst kan helt plötsligt bli svagare när jag talar. Andning 

2.6 Jag har svårt att förutsäga hur mitt tal kommer låta. Fonation 

2.11 Min röst låter konstig. Fonation 

5.2 Mitt tal låter annorlunda sedan jag blev sjuk. Prosodi 

2.10 Min röst låter spänd. Fonation 

6.1 Andra har svårt att uppfatta vad jag säger. Förståelighet 

*Områden som inte är representerade: Resonans, Artikulation, Fatigue, Språk och 
kognition, Kommunikativ delaktighet, Kontextuella faktorer. 
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Figur 2. Deltagarnas totala resultat i procent för TAL-10:1 (0 % motsvarar 0 poäng och 100 
% motsvarar 40 poäng) och TAL-71 (0 % motsvarar 0 poäng och 100 % motsvarar 284 
poäng). Horisontella linjer påvisar en hög grad av samstämmighet mellan de två 
uppsättningarna påståenden i skattningen av upplevd nedsättning hos en viss deltagare. 
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Alternativ 2 
 
Enligt det andra tillvägagångssättet valdes de påståenden med högst faktorladdning från 
samtliga 14 faktorer ut. Antalet påståenden som valdes ut från varje faktor stod i relation 
till hur stor procentuell andel respektive faktor förklarade. Analysen resulterade i 31 
påståenden vilka förklarade störst del av variansen i svaren från självskattningsformulären 
TAL-71 (Tabell 4). De 14 faktorerna förklarade tillsammans 84,12 % av svaren. Påståendena 
i TAL-31 fördelades inom samtliga områden. Figur 3 visar överensstämmelsen mellan 
deltagarens grad av nedsättning skattad med hjälp av TAL-71 och med hjälp av TAL-31. 
Resultaten har normaliserats till en skala 0–100 baserad på det maximala procentuella 
resultatet en deltagare kunde få inom de två testen enligt formeln skattad poäng/möjlig 
maxpoäng×100. Horisontella linjer i Figur 3 påvisar därmed en hög grad av 
samstämmighet mellan de två uppsättningarna påståenden i skattningen av upplevd 
nedsättning hos en viss deltagare. Korrelationen mellan TAL-31 och TAL-71 var statistiskt 
signifikant (rs=0,984 p<0,0001). Korrelationen mellan den första och andra mätningen av 
TAL-31 som extraherats från TAL-71 var statistiskt signifikant (rs=0,848 p<0,0001).  
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Tabell 4. Alternativ 2. De 31 påståenden med högst faktorladdning utifrån 14 
bakomliggande faktorer i rangordning samt fördelning över områden.  

TAL-31 Område 

2.5 Jag låter hes. Fonation 

2.2 Min röst låter annorlunda sedan jag blev sjuk. Fonation 

2.9 Jag måste anstränga mig för att andra ska höra mig. Fonation 

2.4 Jag har svårt att kontrollera röststyrkan. Fonation 

1.4 Min röst kan helt plötsligt bli svagare när jag talar. Andning 

2.6 Jag har svårt att förutsäga hur mitt tal kommer låta. Fonation 

2.11 Min röst låter konstig. Fonation 

5.2 Mitt tal låter annorlunda sedan jag blev sjuk. Prosodi 

2.10 Min röst låter spänd. Fonation 

6.1 Andra har svårt att uppfatta vad jag säger. Förståelighet 

6.5 Folk har svårt att förstå mig i en bullrig omgivning. Förståelighet 

1.3 Min röst låter knarrig. Andning 

10.7 Jag talar mycket mindre nu än innan jag blev sjuk. Kontextuella faktorer 

5.6 Min röst låter entonig. Prosodi 

7.2 Det är ansträngande att prata. Fatigue 

4.3 Mitt tal låter grötigt. Artikulation 

8.6 Jag har svårt att ordna mina tankar när jag ska berätta något. Språk och kognition 

8.2 Jag har svårt att hitta ord. Språk och kognition 

8.1 Jag tappar tråden när jag talar. Språk och kognition 

9.2 Jag undviker att tala i telefon. Kommunikativ delaktighet 

9.1 På grund av mitt tal, undviker jag vissa situationer. Kommunikativ delaktighet 

9.5 Det finns arbetsuppgifter jag inte utför på grund av mitt tal. Kommunikativ delaktighet 

10.5 Jag skäms för hur jag pratar. Kontextuella faktorer 

7.6 Jag kan inte tänka på grund av trötthet. Fatigue 

5.3 Jag betonar ord annorlunda. Prosodi 

9.6 Mitt tal påverkar mitt arbete. Kommunikativ delaktighet 

3.2 Mitt tal låter nasalt. Resonans 

4.6 Vissa ljud/bokstäver blir fel när jag säger dem. Artikulation 

10.2 Jag blir nervös när jag blir ombedd att prata. Kontextuella faktorer 

3.3 Luften läcker ut genom näsan när jag talar. Resonans 

1.1 Luften räcker inte till när jag talar. Andning 
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Figur 3. Deltagarnas totala resultat i procent för TAL-31 (0 % motsvarar 0 poäng och 100 % 
motsvarar 124 poäng) och TAL-71 (0 % motsvarar 0 poäng och 100 % motsvarar 284 
poäng). Horisontella linjer påvisar en hög grad av samstämmighet mellan de två 
uppsättningarna påståenden i skattningen av upplevd nedsättning hos en viss deltagare.  
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Alternativ 3 
 
Enligt det tredje tillvägagångssättet utgick analysen från kommunaliteter (Appendix E) där 
påståenden reducerades genom att de 10 påståenden som förklarade störst del av variansen 
i svaren totalt sett i alla faktorer valdes ut (Tabell 5). Påståendena i TAL-10:2 fördelas inom 
7 områden. Korrelationen mellan TAL-10:2 och TAL-71 var statistiskt signifikant (rs=0,951 
p<0,0001). Figur 4 visar överensstämmelsen mellan deltagarens grad av nedsättning 
skattad med hjälp av TAL-71 och med hjälp av TAL-10:2. Resultaten har normaliserats till 
en skala 0–100 baserad på det maximala procentuella resultatet en deltagare kunde få inom 
de två testen enligt formeln skattad poäng/möjlig maxpoäng×100. Horisontella linjer i 
Figur 4 påvisar därmed en hög grad av samstämmighet mellan de två uppsättningarna 
påståenden i skattningen av upplevd nedsättning hos en viss deltagare. Korrelationen 
mellan den första och andra mätningen av TAL-10:2 som extraherats från TAL-71 var 
statistiskt signifikant (rs=0,908 p<0,0001).  
 
Tabell 5. Alternativ 3. De 10 påståendena som förklarar störst andel av variansen, totalt sett 
i alla faktorer, i rangordning samt fördelning över områden. 

TAL-10:2 Område 

3.1 Jag låter täppt i näsan när jag talar. Resonans 

9.7 Mitt umgänge med andra påverkas av mitt tal. Kommunikativ 
delaktighet 

5.4 Mitt tal låter konstigt. Prosodi 

5.2 Mitt tal låter annorlunda sedan jag blev sjuk. Prosodi 

9.4 Jag undviker att umgås med mina vänner på grund av mitt 
tal. 

Kommunikativ 
delaktighet 

4.2 Jag har svårt att uttala vissa ljud. Artikulation 

10.1 Mitt tal får mig att känna mig mindre värd. Kontextuella faktorer 

1.4 Min röst kan helt plötsligt bli svagare när jag talar. Andning 

9.2 Jag undviker att tala i telefon. Kommunikativ 
delaktighet 

7.3 Jag orkar inte delta i livliga diskussioner. Fatigue 

*Områden som inte är representerade: Fonation, Förståelighet, Språk och kognition. 
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Figur 4. Deltagarnas totala resultat i procent för TAL-10:2 (0 % motsvarar 0 poäng och 100 
% motsvarar 40 poäng) och TAL-71 (0 % motsvarar 0 poäng och 100 % motsvarar 284 
poäng). Horisontella linjer påvisar en hög grad av samstämmighet mellan de två 
uppsättningarna påståenden i skattningen av upplevd nedsättning hos en viss deltagare. 
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Diskussion 
 
Studiens mål var att utforma ett kortfattat självskattningsformulär för förvärvade 
talstörningar för att kunna användas tidseffektivt, kostnadseffektivt och mindre belastande 
för patienter. Studien är en vidare ansats från det tidigare examensarbetet som 
genomfördes av Kandic (2017). För att utforma kortare självskattningsformulär från TAL-
71 användes EFA där påståendena extraherades enligt PCA. Utifrån faktoranalysen 
utvecklades tre varianter av kortare självskattningsformulär genom tre alternativa 
tillvägagångssätt. Upprepade mätningar av TAL-71 genomfördes för att säkerställa 
reliabiliteten hos de kortare självskattningsformulären som extraherades från det längre 
självskattningsformuläret TAL-71. 

 
Alternativ 1 
 
I det första av tre tillvägagångssätt reducerades antalet påståenden genom att de 10 
påståenden som hade högst korrelation mot någon av de mest framträdande faktorerna 
valdes ut. Resultaten visade att TAL-10:1 var jämförbart med TAL-71 och att TAL-10:1 var 
det mest reliabla av de tre alternativa självskattningsformulären på gruppnivå. Genom att 
jämföra varje deltagares totala resultat i procent på TAL-71 och TAL-10:1 visade resultaten 
att en upplevd nedsättning som identifierats hos en viss deltagare i TAL-71 även kunde 
identifieras i TAL-10:1, däremot var samstämmigheten med TAL-71 lägst av de tre 
tillvägagångssätten. Samtliga påståenden i TAL-10:1 var kopplade till faktor 1 vilket innebär 
att påståendena representerar samma underliggande faktor.  

Att en enskild faktor dominerar kan vara resultatet av att det är just den faktorn som 
innehåller påståenden som framförallt mäter självupplevda svårigheter vid förvärvade 
talstörningar. Olika parametrar av talet eller rösten kan upplevas som mer eller mindre 
inskränkande. En person som exempelvis har svårigheter med att kontrollera röststyrkan 
kan uppleva större inskränkning än en person som har svårigheter med röstparametrar 
såsom knarr eller press. I TAL-10:1 relateras 7 av 10 påståenden till området fonation. En 
majoritet av deltagarna i patientgruppen hade Parkinsons sjukdom där symtombilden 
vanligen karaktäriseras av odistinkt artikulation, monotont tal, kort fraslängd, låg 
röststyrka samt pressad-, läckande- och monoton röstkvalitet (Yorkston, et al., 2010). 
Samtliga påståenden som framkom i det kortfattade självskattningsformuläret TAL-10:1 
kan relateras till symtombilden vad gäller tal och röst vid Parkinsons sjukdom. Det höga 
antalet deltagare med Parkinsons sjukdom kan eventuellt ha påverkat vilka påståenden som 
framkom i TAL-10:1 och därmed potentiellt påverkat den kliniska applicerbarheten av 
självskattningsformuläret för olika typer av förvärvade talstörningar. Trots att majoriteten 
av påståendena i TAL-10:1 relateras till området fonation är TAL-10:1 inte jämförbart med 
påståendena i VHI-10 då endast 3 av 10 påståenden är likvärdiga i de båda 
självskattningsformulären. Övriga påståenden i VHI-10 ses relatera till kontextuella 
faktorer och kommunikativ delaktighet (Rosen et al., 2004). 

 
Alternativ 2 
 
Enligt det andra tillvägagångssättet valdes de påståenden med störst andel förklarad 
varians från samtliga 14 faktorer ut. Antalet påståenden som valdes ut från varje faktor stod 
i relation till hur stor procentuell andel av spridningen i svaren respektive faktor förklarade. 
Fördelen med detta tillvägagångssätt är att bredden över samtliga områden i 
självskattningsformuläret var säkerställd redan innan reduceringen av påståenden 
påbörjades. Resultaten visade att TAL-31 i högst grad motsvarade TAL-71 av de tre 
tillvägagångssätten. Genom att jämföra varje deltagares totala resultat i procent på TAL-71 
och TAL-31 visade resultaten att samstämmigheten mellan formulären i skattningen av 
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upplevd nedsättning hos en viss deltagare var högst av de tre alternativa 
självskattningsformulären. TAL-31 uppvisade även en hög reliabilitet vid den upprepade 
mätningen, reliabiliteten var däremot lägst av de tre alternativa självskattningsformulären. 

Möjligheterna att reducera antalet påståenden i det andra tillvägagångssättet var 
begränsade då analysen tog hänsyn till samtliga faktorer. Självskattningsformuläret 
resulterade i 31 påståenden och dess längd är därmed inte i enlighet med studiens syfte. För 
att öka möjligheten att ytterligare reducera antalet påståenden kan en alternativ lösning 
vara att välja ut färre faktorer som tillsammans förklarar störst del av den totala variansen. 
Detta tillvägagångssätt ansågs inte motiverat utifrån studiens resultat där faktor 1 och 2 
förklarade 53,04 % av variansen. Faktorerna hade därmed inte tillfört den bredd som det 
andra tillvägagångssättet syftade till. 

TAL-31 innefattar en bredd över flera olika områden samt har liknande antal 
påståenden som självskattningsformuläret SOFT. Trots detta är TAL-31 och SOFT inte 
jämförbara utifrån vilka påståenden som är inkluderade där endast 10 påståenden i TAL-31 
överensstämmer helt eller delvis med de 30 påståendena i SOFT.  

 
Alternativ 3 
  
Det tredje tillvägagångssättet utgick från kommunaliteter där påståenden reducerades 
genom att de 10 påståenden som förklarade störst andel av spridningen i svaren totalt sett 
i alla faktorer identifierades, utan att ta hänsyn till vilken faktor den i huvudsak var 
sammankopplad med. TAL-10:2 resulterade i påståenden från 7 av 10 områden vilket tolkas 
som att självskattningsformuläret har en god bredd. Resultaten visade att deltagarna i hög 
grad skulle ha fått motsvarande resultat på TAL-10:2 som de fick på TAL-71. Genom att 
jämföra varje deltagares totala resultat i procent på TAL-71 och TAL-10:2 visade resultaten 
att en upplevd nedsättning som identifierats hos en viss deltagare i TAL-71 även kunde 
identifieras i TAL-10:2. TAL-10:2 hade en högre samstämmighet med TAL-71 än vad TAL-
10:1 hade med TAL-71. Den upprepade mätningen av TAL-10:2 visade att 
självskattningsformuläret hade en hög reliabilitet. TAL-10:2 kan antas fånga in en mer 
varierad symtombild än TAL-10:1 vilket gör att självskattningsformuläret bättre kan 
användas för olika typer av förvärvade talstörningar. 

Det tredje tillvägagångssättet tillför en ny aspekt vid utvecklandet av kortare 
självskattningsformulär. Tillvägagångssättet kan användas då en stor del av påståendena 
grupperar sig under en eller ett fåtal faktorer och därmed kan antas mäta samma 
underliggande faktor. Metoden kan vara motiverad att tillämpa om det är önskvärt att 
inkludera alla faktorer i självskattningsformuläret och samtidigt innehålla påståenden med 
en stor spridning i svaren, utan att ta hänsyn till de faktorer som påståendena i huvudsak 
är sammankopplade med. 

 
Övergripande resultat- och metoddiskussion 
 
Studien resulterade i 14 bakomliggande faktorer där antalet faktorer, faktorernas totala 
varianser samt procentuella fördelningen över faktorerna stämmer väl överens med de 
resultat som framkom i studien av Kandic (2017). Samtliga tillvägagångssätt i studien 
resulterade i självskattningsformulär med höga korrelationer mot TAL-71 på gruppnivå. 
TAL-31 visade högst samstämmighet med TAL-71 vilket var ett förväntat resultat utifrån 
självskattningsformulärets längd. Ett högre antal påståenden som förklarar en stor del av 
variansen från TAL-71 överensstämmer bättre än färre påståenden i kortare 
självskattningsformulär. I studien reducerades antalet påståenden i alternativ 1 och 3 till 10 
påståenden. För att undersöka möjligheten att reducera 71 påståenden till 10 påståenden 
analyserades de kortare självskattningsformulärens korrelationer och reliabilitet på 
gruppnivå. Vidare undersöktes samstämmigheten mellan TAL-71 och de respektive kortare 
formulären genom att jämföra varje enskild deltagares totala procentuella skattning av 
upplevd nedsättning i respektive kortare självskattningsformulär med TAL-71. Resultaten 
visade att personer som skattat en hög respektive låg förekomst av upplevd nedsättning 
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även skattade högt respektive lågt på de kortare formulären. För att ytterligare undersöka 
om en reducering till just 10 påståenden är möjlig krävs kontrollering av intern konsistens, 
både genom att undersöka påståenden mot varandra samt att undersöka enskilda 
påståenden mot det totala självskattningsformuläret. För klinisk applicerbarhet krävs även 
undersökning av gränsvärde för att kunna identifiera när det finns en avvikelse samt 
undersökning av tak- och golveffekter för att kunna bedöma nedsättningsgrad. Ett 
statistiskt säkerställt gränsvärde hos ett självskattningsformulär medger att formuläret kan 
användas av olika vårdgivare i syfte att identifiera patienter som bör remitteras till logoped. 
Självskattningsformulär med fastställt gränsvärde bidrar därmed till ökad vårdkvalitet för 
diagnosgrupper med många olika problem där vårdpersonal utan kunskap om tal och 
kommunikation eventuellt har svårt att identifiera lättare besvär. Två påståenden ur TAL-
71 framkom i samtliga av de kortare självskattningsformulären 1.4 Min röst kan helt 
plötsligt bli svagare när jag talar (andning) samt 5.2 Mitt tal låter annorlunda sedan jag 
blev sjuk (prosodi). Att två påståenden återkommer kan indikera att just dessa påståenden 
väl visar en svårighet och därmed exempelvis skulle kunna användas anamnestiskt av olika 
vårdgivare för att identifiera behov av vidare logopedisk bedömning. 

Rekommendationer gällande antalet deltagare vid EFA varierar. Generellt anses 300 
deltagare tillräckligt för faktoranalys men även antal mellan 150 och 200 kan vara 
tillräckligt om kommunialiteterna är högre än 0,5 eller om det finns 10 gånger fler items än 
faktorer med faktorladdningar högre än 0,4 (Worthington & Whittaker, 2006). Reise, 
Waller och Comrey (2000) beskriver att 100 deltagare också kan vara ett tillräckligt antal 
för EFA om kommunaliteterna är höga (>0,6) och faktorerna har många höga 
faktorladdningar. Dessa kriterier uppfylls inte i studien. Potentiella risker med ett lågt 
deltagarantal vid EFA är att korrelationen mellan items kan skattas på sämre grunder om 
förhållandet mellan antal deltagare och antal items är lågt. En annan risk kan vara att 
studiens urval möjligtvis inte motsvarar den avsedda populationen (DeVellis, 2003). 
Faktoranalys är en rekommenderad metod för att utveckla nya testmaterial och skalsteg 
(Worthington & Whittaker, 2006) och har använts i tidigare studier inom logopediska 
områden (Rosen et al., 2004). För så god klinisk applicerbarhet som möjligt för 
självskattningsformulär som ska användas för förvärvade talstörningar behövs troligtvis en 
större spridning i svaren gällande olika typer av nedsättningar än i den aktuella studien. 

Vid utvecklandet av självskattningsformulär som riktar sig mot specifika områden 
såsom tal och röst är det viktigt att ta i beaktning att det inte finns någon definition av ett 
vanligt tal eller vanlig röst. Trots att intentionen är att mäta dessa specifika områden är det 
troligt att andra faktorer spelar in, exempelvis vilka krav som ställs på det egna talet och 
rösten, sociala faktorer såsom yrke och intresse samt personlighet och ålder. Kunskap om 
tal och röst varierar hos olika personer vilket kan påverka självskattningsformulärets 
resultat. Ökad kunskap om tal och röst kan antas leda till högre skattning av upplevda 
nedsättningar till följd av den ökade medvetenheten om tal och röst. Omgivningen påverkar 
även till stor del den egna uppfattningen av tal och röst. 

Självskattningsformulär har en viktig del i kartläggningen av funktion, aktivitet och 
delaktighet för personer med olika typer av förvärvade talstörningar då det är mått som 
kommer direkt från personen utan tolkning från vårdgivare eller andra. Utan dessa 
mätningar kan inte alla aspekter av en persons svårigheter vid förvärvad talstörning 
kartläggas och utvärderas (Baylor et al., 2013). Utifrån den aktuella studien kan vidare 
ansatser göras för att utforska möjligheten att skapa ett kortare självskattningsformulär för 
förvärvade talstörningar som är tidseffektivt, kostnadseffektivt, mindre belastande för 
patienter och samtidigt tillförlitligt i jämförelse med längre självskattningsformulär. 

 
Slutsatser 
 
Studien resulterade i tre alternativa självskattningsformulär för neuromotoriska 
talstörningar som togs fram genom tre olika tillvägagångssätt efter exploratorisk 



 
 

19 
 

faktoranalys. Samtliga kortare självskattningsformulär var statistiskt jämförbara med det 
längre självskattningsformuläret TAL-71 och visade hög grad överensstämmelse i skattning 
med det längre självskattningsformuläret. Innehållsmässigt skiljer sig de tre kortare 
självskattningsformulären åt vilket visar att beroende på vilket tillvägagångssätt som 
används utifrån extraktionsmetoden PCA framkommer olika självskattningsformulär som 
fångar upp olika symtombilder. De alternativa självskattningsformulären kan användas 
vägledande i framtida studier för utvecklande av kortare självskattningsformulär för olika 
typer av förvärvade talstörningar. På grund av studiens urval och antal vad gäller deltagare 
begränsas resultatens generaliserbarhet. Vidare forskning bör kontrollera för den 
varierande symtombilden som uppvisas vid olika typer av förvärvade talstörningar samt 
undersöka intern konsistens, gränsvärde och eventuella tak- och golveffekter hos 
formuläret för att säkerställa en god klinisk applicerbarhet av självskattningsformuläret 
som framkommer. 
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Appendix A 
 

Aldrig Nästan 
aldrig 

Ibland Nästan 
alltid 

Alltid 

1. ANDNING 
 

1.1 Luften räcker inte till när jag talar. 
     

1.2 Jag talar i kortare meningar än vad jag skulle vilja. 
     

1.3 Min röst låter knarrig. 
     

1.4 Min röst kan helt plötsligt bli svagare när jag talar. 
     

2. FONATION 

2.1 Min röst är svag. 
     

2.2 Min röst låter annorlunda sedan jag blev sjuk. 
     

2.3 Jag har svårt att harkla mig och hosta. 
     

2.4 Jag har svårt att kontrollera röststyrkan. 
     

2.5 Jag låter hes. 
     

2.6 Jag har svårt att förutsäga hur mitt tal kommer låta. 
     

2.7 Min röst låter ansträngd. 
     

2.8 Min röst gör det svårt för andra att höra mig. 
     

2.9 Jag måste anstränga mig för att andra ska höra mig. 
     

2.10 Min röst låter spänd. 
     

2.11 Min röst låter konstig. 
     

3. RESONANS 

3.1 Jag låter täppt i näsan när jag talar. 
     

3.2 Mitt tal låter nasalt. 
     

3.3 Luften läcker ut genom näsan när jag talar. 
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4. ARTIKULATION 
 

4.1 Mitt tal är otydligt. 
     

4.2 Jag har svårt att uttala vissa ljud. 
     

4.3 Mitt tal låter grötigt. 
     

4.4 Mitt tal låter sluddrigt. 
     

4.5 Vissa ljud/bokstäver faller bort när jag talar. 
     

4.6 Vissa ljud/bokstäver blir fel när jag säger dem. 
     

5. PROSODI 

5.1 Mitt tal är långsamt. 
     

5.2 Mitt tal låter annorlunda sedan jag blev sjuk. 
     

5.3 Jag betonar ord annorlunda. 
     

5.4 Mitt tal låter konstigt. 
     

5.5 Mitt tal låter monotont. 
     

5.6 Min röst låter entonig. 
     

6. FÖRSTÅELIGHET 

6.1 Andra har svårt att uppfatta vad jag säger. 
     

6.2 Andra ber mig ofta upprepa det jag sagt. 
     

6.3 Mina familjemedlemmar har svårt att förstå mig. 
     

6.4 Jag undviker att tala i telefon för att det är svårt att förstå mig. 
     

6.5 Folk har svårt att förstå mig i en bullrig omgivning. 
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7. FATIGUE 
 

7.1 Jag blir trött när jag talar. 
     

7.2 Det är ansträngande att prata. 
     

7.3 Jag orkar inte delta i livliga diskussioner. 
     

7.4 Jag orkar inte koncentrera mig för att följa med i det som sägs. 
     

7.5 Det känns jobbigare att prata framåt kvällen. 
     

7.6 Jag kan inte tänka på grund av trötthet. 
     

7.7 När jag är trött kommer jag inte på vad saker heter. 
     

7.8 Det är lättare att förstå mitt tal på morgonen. 
     

8. SPRÅK OCH KOGNITION 

8.1 Jag tappar tråden när jag talar. 
     

8.2 Jag har svårt att hitta ord. 
     

8.3 Jag har svårt att hänga med i samtal. 
     

8.4 Jag glömmer vad saker heter. 
     

8.5 Jag missförstår vad andra säger till mig. 
     

8.6 Jag har svårt att ordna mina tankar när jag ska berätta något. 
     

8.7 Det händer att jag säger fel ord. 
     

8.8 Det händer att jag glömmer vad jag ska säga. 
     

8.9 Det tar lång tid för mig att svara på frågor. 
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9. KOMMUNIKATIV DELAKTIGHET 

9.1 På grund av mitt tal, undviker jag vissa situationer. 
     

9.2 Jag undviker att tala i telefon. 
     

9.3 Jag undviker situationer där jag förväntas prata. 
     

9.4 Jag undviker att umgås med mina vänner på grund av mitt tal. 
     

9.5 Det finns arbetsuppgifter jag inte utför på grund av mitt tal. 
     

9.6 Mitt tal påverkar mitt arbete. 
     

9.7 Mitt umgänge med andra påverkas av mitt tal. 
     

9.8 Det är svårt för mig att tala med min familj. 
     

9.9 Det är svårt för mig att tala med andra. 
     

9.10 Jag undviker att ge mig in i diskussioner. 
     

9.11 Jag har svårt att samtala i bilen. 
     

10. KONTEXTUELLA FAKTORER 

10.1 Mitt tal får mig att känna mig mindre värd. 
     

10.2 Jag blir nervös när jag blir ombedd att prata. 
     

10.3 Jag försöker tala så jag låter som förut. 
     

10.4 Jag är osäker när jag måste prata. 
     

10.5 Jag skäms för hur jag pratar. 
     

10.6 Mitt tal gör att jag känner mig annorlunda. 
     

10.7 Jag talar mycket mindre nu än innan jag blev sjuk. 
     

10.8 Jag behöver använda gester för att andra ska förstå mig. 
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Appendix B 
 

Samtycke till deltagande i 

forskningsstudie 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie där vi ska utforma ett 

självskattningsformulär för förvärvade talstörningar. Deltagande innebär att skatta 

påståenden som beskriver hur du upplever dig själv och dina eventuella svårigheter med 

talet. Läs igenom detta noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under med din 

namnteckning längst ned. 

 

Medgivande 

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer 

att gå till och den tid den tar i anspråk. 

• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas 

och vet vem jag ska vända mig till med frågor. 

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har blivit 

tillfrågad och vad syftet med deltagandet är. 

• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande utan att jag behöver förklara varför. 

• Jag ger mitt medgivande till Umeå universitet och Västerbottens läns landsting att lagra 

och bearbeta den information som insamlas under studien. 

 

Umeå den … / … 2018 

 

……………………………………   …………………………………… 

Namnteckning   Namnförtydligande 
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Appendix C 
 

TAL-71 
 

 

Dagens datum:      

Kön:       

Födelsedata (19XX-XX-XX):      

 

 

Har du någon av följande diagnoser eller liknande neurologisk sjukdom? Parkinsons sjukdom, 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS), Multipel skleros (MS), Guillain-Barres syndrom, Huntingtons 

sjukdom eller liknande neurologisk sjukdom.  JA ☐ NEJ ☐ 

 

Om ja, vilken/vilka sjukdomar har du? __________________________________ 

 

Om ja, hur länge har du haft dem? _____________________________________ 

 

Har du haft logopedkontakt?    JA ☐ NEJ ☐ 

 

Har du drabbats av något av följande? 

Afasi    JA ☐ NEJ ☐ 

Traumatisk hjärnskada   JA ☐ NEJ ☐ 

Demenssjukdom   JA ☐ NEJ ☐ 

 

 

Nedan presenteras ett antal påståenden som beskriver hur du upplever dig själv och dina 

eventuella svårigheter med talet. Läs varje påstående och markera med ett kryss i rutan för hur 

ofta du upplever samma sak. När du svarar, utgå från hur det har varit sista veckorna. Försök att 

skatta alla påståenden. Om ett påstående inte är aktuellt för dig: kryssa då i rutan för ”Aldrig”. 
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Appendix D  

 

 

Roterad komponentmatris 

 

Komponent 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.5 0,850              

2.1 0,846              

2.2 0,824              

2.9 0,818              

2.7 0,815              

2.8 0,797              

2.4 0,793              

1.4 0,784              

2.6 0,784              

2.11 0,736              

5.2 0,731              

2.10 0,724              

6.1 0,694              

6.5 0,639              

1.3 0,635      0,554        

10.7 0,631  0,519            

5.6 0,628           0,593   

6.2 0,614              

4.1 0,608              

7.2 0,591  0,415            

4.3 0,590              

5.4 0,580              

1.2 0,543  0,485            

6.3 0,532    0,449          

7.3 0,521  0,516   0,423         

4.5 0,518         0,488     

2.3 0,482  0,470            

4.4 0,460         0,408     

7.1 0,422     0,418         

8.6  0,861             

8.2  0,789             

8.1  0,780             

8.8  0,779             

7.7  0,760             

8.4  0,716             
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8.7  0,713             

8.5  0,685             

8.3  0,646             

8.9  0,634             

10.4  0,456      0,402       

9.2   0,846            

6.4 0,402  0,799            

9.1 0,494  0,598            

10.1 0,454  0,589            

9.10   0,587            

9.4   0,574  0,436     0,408     

9.3 0,409  0,534        0,426    

9.5    0,782           

9.8    0,719           

9.7   0,428 0,567           

9.9    0,495 0,410          

9.11    0,433           

10.5 0,514    0,705          

10.6     0,502          

7.6      0,687         

7.8 0,438     0,634         

7.5 0,429     0,544         

7.4      0,538         

5.3 0,462      0,643        

5.1 0,437      0,592        

4.2 0,442      0,466        

9.6        0,840       

10.3        0,709       

3.2         0,869      

3.1         0,856      

4.6          0,633     

10.2           0,796    

10.8        0,413   0,483    

5.5 0,548           0,662   

3.3             0,736  

1.1 0,415             0,749 

Extraktionsmetod: Principalkomponentanalys.  

 Rotationsmetod: Ortogonal rotation (Varimax) med Kaiser normalisering 
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Appendix E 
 

Kommunaliteter 

 Initial Extraction 

1.1 1,000 0,843 

1.2 1,000 0,865 

1.3 1,000 0,891 

1.4 1,000 0,908 

2.1 1,000 0,852 

2.2 1,000 0,819 

2.3 1,000 0,790 

2.4 1,000 0,815 

2.5 1,000 0,856 

2.6 1,000 0,760 

2.7 1,000 0,889 

2.8 1,000 0,888 

2.9 1,000 0,861 

2.10 1,000 0,780 

2.11 1,000 0,826 

3.1 1,000 0,939 

3.2 1,000 0,923 

3.3 1,000 0,852 

4.1 1,000 0,871 

4.2 1,000 0,909 

4.3 1,000 0,812 

4.4 1,000 0,764 

4.5 1,000 0,828 

4.6 1,000 0,852 

5.1 1,000 0,849 

5.2 1,000 0,913 

5.3 1,000 0,892 

5.4 1,000 0,922 

5.5 1,000 0,897 

5.6 1,000 0,882 

6.1 1,000 0,873 

6.2 1,000 0,869 

6.3 1,000 0,844 

6.4 1,000 0,891 
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6.5 1,000 0,855 

7.1 1,000 0,815 

7.2 1,000 0,841 

7.3 1,000 0,901 

7.4 1,000 0,821 

7.5 1,000 0,870 

7.6 1,000 0,755 

7.7 1,000 0,822 

7.8 1,000 0,853 

8.1 1,000 0,750 

8.2 1,000 0,794 

8.3 1,000 0,819 

8.4 1,000 0,683 

8.5 1,000 0,678 

8.6 1,000 0,844 

8.7 1,000 0,643 

8.8 1,000 0,773 

8.9 1,000 0,823 

9.1 1,000 0,895 

9.2 1,000 0,902 

9.3 1,000 0,783 

9.4 1,000 0,911 

9.5 1,000 0,878 

9.6 1,000 0,837 

9.7 1,000 0,928 

9.8 1,000 0,883 

9.9 1,000 0,919 

9.10 1,000 0,797 

9.11 1,000 0,725 

10.1 1,000 0,909 

10.2 1,000 0,881 

10.3 1,000 0,795 

10.4 1,000 0,830 

 
 


