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Sammanfattning 
 
Bakgrund. Stamning är en talstörning som vanligtvis karaktäriseras av repetitioner, förlängningar och 
blockeringar. Dessa symtom kan ge negativa psykosociala följder hos den stammande, såsom undvikanden 
av kommunikativa vardagssituationer (KVS). Inom forskning råder det brist på studier om hur ungdomar 
som stammar upplever KVS i en svensk kontext, varför det är betydelsefullt att genomföra en studie i 
området.  
Syfte. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur ungdomar som stammar upplever olika KVS. 
Vidare undersöktes om resultatet påverkades av deltagarnas kön, ålder, svårighetsgrad av stamning och 
stamningsproblematik.  
Metod. Trettiosex deltagare, 19 män och 17 kvinnor, i åldrarna 15 - 25 deltog i studien som genomfördes på 
ett årligen anordnat stamningsläger för ungdomar som stammar. Studiematerialet utgjordes av en enkät 
innehållande frågor som berörde olika allmänt förekommande KVS.  
Resultat. Resultatet tyder på att stammande ungdomar som grupp upplevde att deras stamning hade en 
liten till måttlig inverkan på KVS och inga signifikanta skillnader erhölls beroende på könstillhörighet eller 
åldersgrupp. Däremot visade resultaten på att personer med svårare grad av stamning eller större 
stamningsproblematik upplevde mer negativ inverkan på KVS.  
Slutsats. Studieresultatet utgör värdefull information för logopeder som behandlar stammande 
ungdomar, men också för lärare, arbetsgivare och samhället i stort som stammande ungdomar dagligen 
kommer i kontakt med. 

 
Abstract 
 
Background. Stuttering is a speech disorder typically characterized by repetitions, prolongations and 
blocks. These symptoms can give negative psychosocial consequences such as avoidance of communicative 
everyday situations (CES). There is a lack of research studies on how adolescents who stutter experience 
CES in a Swedish context, making it important to conduct a study in the area.  
Purpose. The aim of the present study was to examine how adolescents aged 15-25, who stutter, 
experience different CES in a Swedish context. It was further examined whether the results were affected by 
participants´ age, gender, severity of stuttering and perceived stuttering problems.  
Method. Thirty-six participants, 19 men and 17 women, aged 15-25, participated in the study which was 
carried out on a annually organized camp for adolescents who stutter. The study consisted of a 
questionnaire containing questions about various commonplace CES.  
Results. The results indicates that, as a group, the adolescents who stutter experienced their stuttering as 
having a small to moderate impact on CES. No significant differences were obtained for total questionnaire 
score according to gender or age group. However, significant differences were obtained for total 
questionnaire score and severity of stuttering and perceived stuttering problems, where increased severity 
of stuttering and perceived stuttering problems had a greater negative impact on CES. 
Conclusions. The results provide valuable information not only for speech and language pathologists who 
treat adolescents who stutter, but also for teachers, employers and society in general with whom 
adolescents who stutter come into daily contact.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Etiskt utlåtande 
 
Detta projekt har utfärdats i enlighet med riktlinjer som står i Etikprövning av studentarbeten 
(fastställd 2007-05-14 av Umeås universitets medicinska fakultetsnämnd) 
 
Ethics Statement 
 
This project was conducted according to the guidelines for ethics approval of student projects in 
the Faculty of Medicine at Umeå University (2007-05-14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jag vill tacka… 
 
Min handledare Jan van Doorn för diskussioner, motivation och inspiration.  
 
Logoped Alexandra Rönnlund-Ruths för rekrytering av deltagare till pilotstudien. 
 
Deltagarna på stamningslägret som gjort studien möjlig, samt pilotstudiens deltagare som gav 
värdefulla åsikter på enkätens innehåll och utformning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
 

	
 

	



 

 

Innehållförteckning 

INLEDNING	...................................................................................................................................................	1	

BAKGRUND	...................................................................................................................................................	1	
DEFINITIONER	.............................................................................................................................................................	1	
ORSAKSTEORIER	..........................................................................................................................................................	2	
FÖREKOMST	.................................................................................................................................................................	2	
YTTRE‐	OCH	INRE	STAMNING	....................................................................................................................................	3	
UNGDOMSPERIODEN	OCH	KOMMUNIKATIONENS	BETYDELSE	.............................................................................	3	
STAMNING	OCH	KÖN	...................................................................................................................................................	4	
STAMNING	OCH	ÅLDER	...............................................................................................................................................	5	
FÖRELIGGANDE	STUDIER	OM	STAMMANDE	PERSONERS	UPPLEVELSER	OCH	ERFARENHETER	I	
VARDAGSSITUATIONER	...............................................................................................................................................	5	
SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNINGAR	...............................................................................................................................	7	

METOD	...........................................................................................................................................................	7	
DELTAGARE	..................................................................................................................................................................	7	
MATERIAL.....................................................................................................................................................................	8	
PROCEDUR	....................................................................................................................................................................	9	
Pilotstudie	......................................................................................................................................................................	9	

BORTFALLSANALYS	.....................................................................................................................................................	9	
DATABEHANDLING	......................................................................................................................................................	9	

RESULTAT	...................................................................................................................................................	10	
SKATTNINGAR	FÖR	ENSKILDA	ENKÄTFRÅGOR	....................................................................................................	10	
UNDVIKANDEBETEENDE	.........................................................................................................................................	12	
BEKANTA	VS	OBEKANTA	.........................................................................................................................................	12	
GRUPPER	....................................................................................................................................................................	12	
ÖVRIGT	.......................................................................................................................................................................	13	
DESKRIPTIV	STATISTIK	OCH	STATISTISK	BEARBETNING	...................................................................................	13	
Gruppnivå	....................................................................................................................................................................	13	
Svårighetsgrad	av	stamning	..............................................................................................................................	14	
Stamningsproblematik	..........................................................................................................................................	14	
Könstillhörighet	........................................................................................................................................................	14	
Åldersgrupper	...........................................................................................................................................................	15	

DELTAGARNAS	SYNPUNKTER	OCH	REFLEKTIONER	.............................................................................................	15	

DISKUSSION	...............................................................................................................................................	16	
SVÅRIGHETSGRAD	AV	STAMNING	OCH	STAMNINGSPROBLEMATIK	..................................................................	19	
KÖNSSKILLNADER	....................................................................................................................................................	19	
ÅLDERSSKILLNADER	................................................................................................................................................	20	
DISKUSSION	AV	METOD	...........................................................................................................................................	20	
BEGRÄNSNINGAR	OCH	ÖVRIGA	SYNPUNKTER	......................................................................................................	21	
VIDARE	FORSKNING	.................................................................................................................................................	22	

REFERENSER	..............................................................................................................................................	23	
 
 
BILAGOR 
 
BILAGA 1: FÖRSÄTTSBLAD 
 
BILAGA 2: ENKÄT OM STAMNING I KOMMUNIKATIVA VARDAGSSITUATIONER 



 

 
 
 
 
 

1

Inledning 

Språket utgör människans viktigaste kommunikationssätt (Frylmark, 2010) och har en 
betydande roll för god livskvalitet (Bockgård, 2004). Stamning är en talstörning som kan 
leda till andra problem; såsom dålig självkänsla, talrädsla och osäkerhet i sociala 
situationer (Alm, 1995).  Vidare tillhör stamning en av de tal- och kommunikations-
svårigheter som logopeden utreder och behandlar.  
 
För att ge stammande personer möjlighet att kunna hantera sin stamning krävs 
professionell och evidensbaserad intervention (Nippold & Packman, 2012). Det råder brist 
på studier som undersöker hur ungdomar som stammar upplever kommunikativa 
vardagssituationer (KVS) i en svensk kontext, varför det krävs fler studier i området.   
Således föreligger ett behov av att utforma utrednings- och behandlingsmaterial 
anpassade för åldersgruppen.  
 
Föreliggande magisteruppsats har som mål att tillföra värdefull information om hur 
svenska ungdomar som stammar upplever olika kommunikativa vardagssituationer. Detta 
i syfte att öka kunskap och förståelse bland logopeder som utreder och behandlar 
målgruppen, men även hos lärare, arbetsgivare och samhället i stort som utgör kontexten.   

Bakgrund 

Definitioner 

Stamning har dokumenterats sedan långt tillbaka i tiden och har alltid funnits i alla 
kulturer och samhällen (Guitar, 2006). Genom historien har sakkunniga såväl som 
forskare ständigt sökt beskriva vad stamning är, men än idag finns ingen sammantagen 
definition av fenomenet. Hur man väljer att definiera stamning beror i hög grad på vilken 
del av talproblematiken man inriktar sig på. Beskrivningen kan utgå ifrån hur den hörbara 
talproduktionen avviker från det normala talflytet, personens subjektiva reaktioner på sin 
talförmåga samt stamningens inverkan på delaktighet i samhället. 
 
Världshälsoorganisationen, WHO, beskriver stamning enbart utifrån dess påverkan på 
talproduktionen: 
 
”Stamning karakteriseras av återkommande repetitioner eller förlängningar av ljud, 
stavelser eller ord, eller av återkommande uppehåll eller pauser som avbryter den 
rytmiska talströmmen. Problemet bör klassificeras som störning bara när 
svårighetsgraden påverkar talfärdigheten” (svensk översättning; Socialstyrelsen 2011, s 
208) 
 
DSM-IV, som är ett diagnosklassifikationssystem inom psykiatrin, väljer att beskriva 
stamning med hänsyn till dess eventuella påverkan på personens vardag och sociala 
situation:  
 
”Störningar av det normala talflödet eller talets tidsmönster (inadekvat för åldern). 
Störningen av talflödet försvårar påtagligt skolarbete, yrkesarbete och social 
kommunikation” (DSM-IV, 2000). 
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Att en sammantagen definition inte kunnat fastslås beror antagligen på att sakkunniga 
såväl som forskare än idag har olika uppfattningar om stamningens orsaker och natur 
(Ramberg & Samuelsson, 2008). 

Orsaksteorier 

Den bakomliggande orsaken till stamning är fortfarande inte helt klarlagd och än idag 
forskas det om orsaker till dess uppkomst. Under större delen av 1900-talet har 
vetenskapsmän världen över kontinuerligt sökt beskriva olika orsaksteorier. De mest 
erkända hamnar under kategorierna; psykodynamiska-, inlärningsteoretiska- och 
konstitutionella teorier (Ramberg & Samuelsson, 2008). Den pyskodynamiska skolan 
föreslår att grunden till stamning ligger i en omedveten konflikt som tar sig uttryck i talet i 
form av stamning. Den har som funktion att tillfredsställa omedvetna behov och därmed 
reducera underliggande ångest för att förhindra kontakt med den plågsamma omedvetna 
konflikt som råder (Lundberg, 2006). Alm (1995) beskriver dock att det bland 
psykodynamiker föreligger delade meningar om vilka behov stamningen tillfredsställer. 
 
Wendel Johnson, som anses vara en av de främsta sympatisörerna till inlärningsteorin, 
introducerade den diagnosogena teorin som menar på att grundorsaken till stamning 
ligger i den sociala omgivningen. Stamning uppstår när föräldrarna felaktigt tagit barnets 
normala icke-flytande tal för att vara stamning. Detta har gjort att föräldrarnas beteende 
gentemot barnet ändrats genom att exempelvis visa oro när barnet talar. Till följd av detta 
har barnets normala icke-flytande tal befästs och i ett senare skede hunnit utvecklas till 
stamning. Mot föreliggande bakgrund myntade Johnson begreppet ”stamning börjar inte i 
barnets mun utan i föräldrarnas öron” (Lundberg, 2006).  
 
Lateralisationsteorin, som tillhör en av de konstitutionella förklaringsmodellerna, 
framhåller att stamning orsakas av en konflikt mellan vänster och höger hjärnhalva. 
Denna atypiska hjärndominans, som medför en bristande samordning mellan 
hjärnhalvorna, hävdar man ligger till grund för stamningens uppkomst (Alm, 2005).  
 
Orsaksteorierna har under de senaste årtiondena alltmer riktats mot ett mer biologiskt 
och neurologiskt perspektiv och forskning i området har påvisat starka bevis för att 
stamning har en genetisk grund. Många vetenskapsmän redogör för att nervbanorna i 
hjärnans språkområden är mindre utvecklade och därmed mer sårbara för att störas av 
hjärnans övriga aktiviteter (Guitar, 2006). Ett starkt stöd för ifrågavarande orsaksteori 
och ärftlighet återfinns i flertalet studieresultat som redogjort för att omkring 70 % av 
stammande personer har någon anhörig som också stammar (Yairi & Ambrose, 2004).  
 
Sammantaget argumenterar Guitar (2006) för att nutida forskning pekar på att stamning 
utgörs av multifaktoriella orsaker, samverkande psykiska, fysiska, lingvistiska och 
miljömässiga faktorer som förekommer i olika kombinationer hos olika individer. 

Förekomst 

Till följd av problematiken med att definiera stamning har beräkningen av dess prevalens 
(förekomsten av stammande personer i en viss population) och incidens (antalet nya 
stammande personer under en viss tidsperiod) påverkats. Olika studier har haft skilda 
definitioner och metoder för att fastställa stamningsbeteendet hos sina försöksdeltagare. 
Vissa studier har enbart inkluderat deltagare som stammat i över 6 månaders tid, medan 
andra accepterat kortare perioder av icke-flytande tal (Guitar, 2006). Därför råder 
vanligtvis variationer där studier anger skilda siffror för prevalens. Beitchman, Nair, Clegg 
och Patel, (1986) menar på att prevalensen hos förskolebarn är omkring 2,4%, och i 
skolåldern före puberteten dalar siffran ner till 1% (Bloodstein, 1995; Andrews, Craig, 
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Feyer, Hoddinott, Howie & Neilson, 1983). Hos vuxna antas siffran ligga något under 1% 
(Guitar, 2006). Enligt Andrews et al. (1983) har 5% av befolkningen stammat någon gång 
under sitt liv, främst under barndomen då språkutvecklingen debuterar. Flertalet studier 
har konstaterat att pojkar stammar i större utsträckning än flickor och att skillnaden 
mellan könen ökar med stigande ålder (Alm, 1995). I en longitudinell studie av Månsson 
(2000) fann man att förhållandet mellan pojkar och flickor var 1:1,65 vid 3 års ålder. Två 
år senare hade förhållandet slagit om till 2,8:1. Hos 12-13 åringar är förhållandet omkring 
5:1 (Bloodstein, 1995) och vid 20 års ålder 6:1 (Preus, 1987). Guitar (2006) menar på att 
könsskillnaderna dels beror på att flickor vanligtvis både börjar och slutar stamma 
tidigare och att den spontana återhämtningen är mer utmärkande hos flickor än hos 
pojkar.  

 
Yttre- och inre stamning 

Vid beskrivning av stamning nämns ofta en yttre- och inre stamningsproblematik. Den 
yttre stamningen utgörs av det som hörs och syns utåt, såsom repetitioner, förlängningar 
och blockeringar av ljud eller ord, samt kroppsliga medrörelser (Ramberg & Samuelsson, 
2008). De psykologiska reaktioner som många gånger följer av den yttre stamningen 
benämns ”inre stamning”. Hit hör exempelvis undvikandebeteenden, talrädsla, 
skamkänslor och osäkerhet i sociala situationer. Detta uppstår ofta till följd av negativa 
sociala erfarenheter där många talsituationer präglats av svårigheter att uttrycka sig. 
Följaktligen föreligger en risk för att vederbörande upplever en rädsla för framtida verbala 
situationer, såsom i telefonsamtal och högläsning i skolan. Om detta negativa mönster 
fortskrider kan det mynna i en negativ spiral där föregående upplevelser bidrar till 
undvikanden av kommunikativa vardagssituationer och i värsta fall socialt liv 
överhuvudtaget (Alm, 1995).  
 
Guitar (2006) relaterar svårighetsgrad av stamning (stamningens frekvens och 
karaktär), och stamningsproblematik (tankar och känslor knutna till stamningen) till 
begreppen funktionsnedsättning och handikapp. Stamning betraktat som 
funktionsnedsättning avser dess inskränkning på kommunikationen i fråga, medan 
begreppet handikapp syftar till den begränsning stamning orsakar i sociala 
vardagsituationer.  
 
De två profilextremerna hos målgruppen är dels personer med kraftig svårighetsgrad av 
yttre stamning men som trots det inte upplever sin stamning som problematisk, dels 
personer med ytterst mild svårighetsgrad av stamning men som ändock upplever 
stamningen som enormt problematisk och livskvalitetssänkande. Personen kan således 
befinna sig var som helst mellan dessa två förhållningssätt och Ramberg & Samuelsson 
(2008) menar följaktligen att mängden stamning inte alltid står i direkt proportion till 
personens upplevelse och förmåga till delaktighet i samhället. Detta gör stammande 
personer till en synnerligen heterogen grupp varför generella slutsatser kring 
vederbörandes subjektiva upplevelser kan bli svåra att dra.  
 

Ungdomsperioden och kommunikationens betydelse 

Ungdomsperioden är en unik fas i livet med stora förändringar både vad gäller fysisk 
utveckling och komplexa kognitiva och sociala förmågor (Spear, 2000). Då initieras 
sökandet efter ens egen identitet och behovet av att tillhöra en grupp får ökad betydelse, 
varför det ofta är problematiskt att sticka ut ur mängden. På basis av ovanstående inslag 
belyser Schwartz (1993) att ungdomsperioden bör betraktas som en separat period, 
differentierad från barndomen och vuxentiden.  
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Spear (2000) påpekar i sin studie att det inte är helt okomplicerat att avgöra vilket 
åldersspann som bör betraktas som ungdomsperioden då det runtom i världen 
förekommer en ansenlig gråzon mellan barndom och vuxen ålder. Tidpunkten för 
övergången är individuell och kan skilja sig vad gäller fysiologiska förändringar, 
sociokulturella värderingar och ekonomiska förhållanden. Trots bedömningssvårigheterna 
anser flertalet insatta i området att åldersspannet bör betraktas ligga mellan 12-18 år. 
Samtidigt menar vissa forskare på att även åldrar upp till 25 år bör anses tillhöra sena 
tonåren på grund av den omfattande gråzonen.  
 
Goldinger (1986) betonar den verbala kommunikationens signifikanta betydelse under 
ungdomstiden där grunden för att etablera relationer framförallt ligger i förmågan att 
diskutera. Därför är risken för att bli avvisad av sina jämnåriga större hos personer med 
kommunikationsavvikelser. Detta kan därför hos stammande ungdomar bland annat leda 
till ensamhet, sämre studieresultat, sämre självkänsla, undvikandebeteenden och en ökad 
risk för antisocialt beteende och mobbing, vilket kan ge livslånga effekter hos individen i 
fråga (Parker & Asher, 1987, 1993; Pope & Bierman, 1999). Förutom att den sociala 
färdigheten får en ökad betydelse påpekar Lundberg (2006) att man även i skolmiljön 
ökar kraven på den muntliga förmågan. Således upplever många ungdomar som stammar 
sig tvingade att yttra sig i skolan i form av muntliga redovisningar och deltagande i 
diskussioner.  
 

Stamning och kön 

Förutom att förekomsten av stamningen skiljer sig mellan könen har studier i området 
påvisat skillnader i upplevd problematik mellan stammande män och kvinnor.  I ett 
svenskt examensarbete av Nilsson (2010), som bland annat undersökte 
undvikandebeteende hos personer som stammar, fann man att de manliga deltagarna mer 
frekvent bytte ut ord och meningar för att inte stamma, medan kvinnor i högre grad 
undvek att introducera en konversation eller presentera sig själva. Klein & Hood (2004) 
fann i sin studie att de manliga deltagarna i större utsträckning ansåg sin stamning vara 
handikappande i vardagen. Lundberg (2006) beskriver att man i en svensk långtidsstudie, 
”På Lång Sikt plus 5”, erhöll resultat som visade på ett motsatt förhörhållande. I studien 
framkom att 23 män och en kvinna ansåg sin stamning vara av mild karaktär, medan 
många fler kvinnor upplevde sin svårighetsgrad av stamning vara av medelsvår karaktär. 
Tidigare forskning visar uppenbarligen på olika resultat mellan könen vad gäller 
subjektiva upplevelser av stamning relaterat till vardagen.  
 
Pierce (2009) undersökte 15-16 åriga icke-stammande ungdomars situation, vad gäller 
samband mellan social rädsla, som många gånger går hand i hand med stamning 
(Mulcahy et al. 2008), och teknologisk kommunikation, textmeddelande via telefon och 
sociala internetforum. Man fann att de kvinnliga deltagarna i större utsträckning kände 
sig mindre bekväma i sociala situationer. Detta föreslås bero på att kvinnor lägger större 
vikt och betydelse i interpersonella relationer än vad män gör. Resultatet redogjorde 
dessutom för att de kvinnliga deltagarna kände sig mer bekväma med 
”distanskommunikation”, såsom att kommunicera via sociala nätverk på internet eller att 
skriva textmeddelanden via mobilen, och utnyttjade därför detta kommunikationssätt i 
högre grad än vad män gjorde. Studien utgjordes inte av stammande deltagare men kan 
tänkas indikera att motsvarande karaktärsdrag kan återfinnas hos stammande killar och 
tjejer.  
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Stamning och ålder 

Att ha en fungerande kommunikation är en väsentlig faktor inom alla ålderskategorier. 
Manning et al. (1984) undersökte äldre stammande personers upplevelser av sin stamning 
och dess påverkan på olika vardagssituationer. Vidare ville man veta om deltagarnas 
subjektiva attityder gentemot sin stamning hade förändrats över tid. Resultatet visade på 
att majoriteten av deltagarna inte upplevde att deras stamning hade en lika stor negativ 
inverkan på deras kommunikation jämfört med vad den hade i tonåren. Somliga angav att 
det berodde på att vederbörande numera inte sätter lika stor press på att talet ska vara 
helt flytande, trots att svårighetsgraden av stamning inte hade förändrats 
anmärkningsvärt genom åren.  
 
Även andra studier i området visar på att stammande personer med åldern, särskilt efter 
ungdomsperioden, finner större acceptans till sin talproblematik vilket minskar dess 
begränsningar i vardagslivet (Yaruss & Quesal, 2004). I ett svenskt examensarbete av 
Franzen och Kruger (1993) undersökte man hur stammande ungdomar, 13-19 år, 
upplevde sin stamning i vardagen. Man fann att stamningens negativa inflytande på 
sociala situationer ökade med åldern under ungdomsperioden. Författarna spekulerar i att 
skillnaderna kan bero på att yngre tonåringar, med stöd av sina föräldrar, oftare kommer i 
kontakt med en logoped vilket underlättar stamningsproblematiken, medan det för 
stammande i äldre tonåren krävs ett eget initiativ till att söka intervention, varför fler 
uteblir.  
 
I en studie av Kolmert (2012) beskrev flera deltagare att problem i samband med 
stamningen ökade under ungdomsåren då självinsikt och medvetenhet om stamningens 
relation till framtiden och tänkbara följder av den ökade.  
 

Föreliggande studier om stammande personers upplevelser och erfarenheter i 
vardagssituationer 

Skärskådar man tidigare forskning kring stammande personers subjektiva upplevelser av 
sin stamning relaterat till vardagen visar det sig att det mestadels har skrivits om barn och 
vuxna, trots att somliga forskare antyder att stamningsproblematiken fördubblas under 
ungdomsperioden (t.ex. Van Riper, 1982).  
 
Corcoran & Stewart (1998) undersökte hur stammande personer, 25-50 år, upplevde sin 
stamning och fann att merparten av deltagarna upplevde att deras stamning i huvudsak 
innebar lidande karakteriserat av hjälplöshet, skam och rädsla. Till följd av detta hade 
flertalet över tid utvecklat strategier för att undvika eller dölja sin stamning. Samtidigt 
poängterar författarna att det är viktigt att inte generalisera studieresultatet till 
populationen då problematiken kan vara väldigt individuell.  
 
I en studie av Klompas & Ross (2004) fann man att majoriteten av deltagarna, 20-59 år, 
upplevde att deras stamning hade en negativ inverkan på deras självkänsla, identitet, 
studieresultat i skolan och relationer med klasskamrater och lärare. Trots detta ansåg 
majoriteten av deltagarna att stamningen inte hade en särskilt stor negativ inverkan på val 
av och möjlighet att få ett arbete, samt att bygga privata och yrkesmässiga relationer.  
 
Klein och Hood (2004)  fann i sin studie att majoriteten av deltagarna, 18-70 år, upplevde 
att deras stamning minskar sannolikheten för att bli anställd på ett arbete. Guitar (2006) 
beskriver att känslor som uppstår på grund av stamning inte bara innefattar frustration 
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och skam, utan även rädsla för att stamma igen och en känsla av skuld över sin 
hjälplöshet.  
 
Vad gäller svårighetsgrad av stamning och stamningsproblematik relaterat till social 
rädsla har tidigare studier erhållit olika resultat. Craig, Hancock, Tran och Craig (2003); 
Blood, Blood, Maloney, Meyer & Qualls (2007) och Mulcahy et al. (2008) fann inga 
signifikanta skillnaderna mellan deltagare med svårare respektive mildare grad av 
stamning relaterat till social rädsla, medan Blood, Blood, Tellis & Gabel (2001) fann att 
svårighetsgrad av stamning hos stammande ungdomar hade en positiv korrelation med 
social rädsla.  
 
Mulcahy, Hennessey, Beliby & Byrnes (2008) undersökte sambandet mellan social ångest 
och attityd till vardagskommunikation hos stammande och icke-stammande ungdomar i 
åldrarna 11-18 år. Man fick signifikanta skillnader mellan grupperna där de stammande 
deltagarna upplevde mer ångest, kände mer rädsla för att bli negativt utvärderade av 
omgivningen och hade det svårare att utnyttja sin kommunikation i vardagen.  
 
I en svensk studie om stamning i tonåren (Risberg, 1995) intervjuades två tonårsflickor 
som beskrev att stamningen aldrig tidigare varit så komplicerad som i tonåren. Alm och 
Browall (1995) undersökte hur äldre stammande personer hade upplevt skolperioden. Där 
framkom att många av deltagarna ofta hade suttit tysta under skolundervisningen på 
grund av sin stamning. Detta resultat stöds av Gabel, Hughes & Daniels (2008) som i sin 
retrospektiva studie fann att majoriteten av deltagarna beskrev att de vid högläsning 
medvetet hoppat över ord som de i förväg känt varit stamningsbenägna. Vid utfrågning 
från läraren angav några deltagare att man ofta hade svarat med så få ord som möjligt för 
att minska risken för stamning, eller så förblev man tyst trots att man besatt kunskap i 
frågan.  
 
I studien av Franzen & Kruger (1993) visade resultatet på två typer av svar där somliga 
deltagarna upplevde sin stamning som väldigt besvärlig, mycket på grund av 
omgivningens reaktioner och den betungande känslan av att sticka ut ur mängden, medan 
andra redogjorde för att stamningen i stor grad var oväsentlig och inte hade en negativ 
inverkan på vardagen. Vad som däremot var gemensamt hos majoriteten av deltagarna var 
upplevelsen av negativa tankar och känslor i samband med situationer med kommunikativ 
press. Många upplevde en rädsla inför situationer som högläsning och diskussioner i 
lektionssalen. Lundberg (2006) betonar att denna studie av Franzén & Kruger (1993) är av 
stor betydelse eftersom ungdomar utfrågas om deras upplevelser vad gäller stamning 
relaterat till vardagen i en svensk kontext. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att majoriteten av de publicerade studierna som 
beskrivits ovan i huvudsak kommer från engelsktalande länder, främst USA, England och 
Australien. Förutom att stamningsproblematiken skiljer sig från person till person är det 
viktigt att betona att kommunikation kan skilja sig mellan olika länder och kulturer. Hur 
man betraktar och använder kommunikation i USA kan skilja sig från kommunikativa 
förhållanden i Sverige. Även val av intervention kan skilja sig åt i olika länder. Inom 
forskning råder det brist på studier om hur ungdomar som stammar upplever KVS i en 
svensk kontext. 
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            Tabell 1. Fördelning av deltagarnas svårighetsgrad av stamning  
            respektive stamningsproblematik  

 
 
 

Material 

Studien byggdes på en enkätstudie som bearbetades och utformades av författaren. 
Enkäten bestod av tre delar; följebrev, bakgrundsfrågor (5 frågor) samt frågor om 
inställning (20 frågor). Frågorna att ta ställning till utgjordes av 20 påståenden (Bilaga 2) 
som berörde olika allmänt förekommande kommunikativa vardagssituationer. Urvalet av 
frågor baserades på och inspirerades av relevanta delar i flera befintliga 
självskattningsformulär för stammande personer (Andrews & Cutler, 1974; Franzen & 
Kruger, 1993; Johannisson & Wennerfeldt, 2002; Yaruss & Quesal, 2010; Lanyon, 1967; 
Woolf, 1967).  
 
Situationer som ungdomar stöter på i vardagen förekommer vanligtvis i skolan, på arbetet 
och på fritiden varför frågor som ansågs vara relevanta och anpassade efter rådande 
förhållanden valdes ut. Respektive frågor selekterades i syfte att täcka de kategoriområden 
som vanligtvis benämns i kurslitteraturen, motsvarande olika typer av 
undvikandebeteenden, att tala med bekanta respektive obekanta personer, att tala inför 
och i grupper samt andra närliggande situationsområden.  
 
Av dessa frågor utformades påståenden för att passa in i en femgradig Likert-typ skala 
med svarsalternativen ”Instämmer inte alls” och ”Instämmer helt” i båda 
ytteralternativen. Likertskalan anses vara den mest tillämpade attitydskalan och står 
sammanlänkad med påståenden tillhörande samma ämnesområde. Studiedeltagaren 
skattar sin inställning, vanligtvis längs en femgradig skala, för respektive påstående där 
vederbörande antingen instämmer i eller tar avstånd ifrån påståendet i fråga (Ejlertsson, 
2005).  
 
För att skapa balans och symmetri bland påståendena utformades de så att de var både 
negativt och positivt riktade. Många vedertagna självskattningsformulär som används 
inom klinisk stamningsintervention är vanligtvis omfattande vad gäller tidsåtgång och 
antal frågor, som dessutom tenderar att utgå ifrån att den stammande på förhand 
upplever sin stamning som problematisk. Ejlertsson (2005) menar på att det finns en risk 
för att studiedeltagare kan känna sig trängda och negativt inställda till en enkät med 
enbart negativt formulerade frågor.  Därför utformades en självadministrerad kort och 
snabbt genomförbar enkät innehållandes även positivt formulerade frågor. Val av 
kvantitativt metodmaterial grundar sig även i att genomförandet är tidseffektivt och gör 
det möjligt för ett stort antal deltagare att vid ett och samma tillfälle besvara enkäten 
(Ejlertsson, 2005). Till skillnad från en kvalitativ metodik, t ex intervjustudie, tenderar 
den kvantitativa metodiken att i högre grad värna om deltagarnas anonymitet, vilket var 
viktigt att ta hänsyn till i föreliggande studie. 
 
 

Svårighetsgrad Antal Problematik Antal
Ej märkbar 2 Inget problem 2
Lätt/Mild 13 Litet problem 11
Måttlig 17 Måttligt problem 17
Svår/Kraftig 4 Stort problem 4
Mycket svår/kraftig 0 Mycket stort problem 2
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Procedur 

Enkäterna fylldes i av deltagarna vid ett och samma tillfälle dagen efter ankomstdagen. 
När enkäterna var ifyllda fick deltagarna lägga sin enkät i en låst svarslåda som förvarades 
säkert under resterande del av lägerveckan. Deltagarna fick först både muntlig och 
skriftlig information om studiens syfte, tillvägagångssätt, tidsomfattning och anonymitet. 
Vidare informerades om frivillighet att delta och att deltagandet när som helst kunde 
avbrytas utan motivering och påföljd. Av anonymitetsskäl befann sig testledaren (som var 
deltagare under lägret) i en avskild del av salen, bortvänd från deltagarna. Enkäten 
bearbetades och analyserades först efter lägret vilket deltagarna informerades om. Studien 
godkändes att genomföras på ungdomslägret av lägrets huvudansvarige. 

Pilotstudie 

     För att säkerställa att enkäten var kvalificerad, avseende relevanta frågor, 
lättförståelighet och tidsåtgång, genomfördes en pilotstudie där sex deltagare, fyra män 
och två kvinnor, i åldrarna 19 till 30 år (M = 25 år) deltog. Deltagarna rekryteras dels via 
logopedmottagningen på Norrlands universitetssjukhus, dels via personliga kontakter. 
Deltagarna fick enskilt besvara enkäten med författaren närvarande i samma rum. Detta 
tillvägagångssätt anses mest informationsgivande då författaren ges möjlighet att ta del av 
försökspersonernas åsikter och direkta kommentarer på frågorna (Ejlertsson, 2005). 
Pilotstudien möjliggjorde enkätens slutgiltiga utformning.  
       

Bortfallsanalys 

Varken externt eller internt bortfall förekom.  

Databehandling 

För att undersöka i vilken utsträckning stamningen inverkar i deltagarnas kommunikativa 
vardagssituationer beräknades materialet enligt följande. För varje påstående fanns fem 
svarsalternativ, från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”, som var och en tilldelades 
en siffra från 1 till 5. I de två fall där deltagarna skattade fler värden än ett, valdes det 
lägsta värdet i beräkningarna. De både positivt och negativt riktade påståendena 
resulterade i att siffran 1 i vissa påståenden innebar att deltagaren förhöll sig positivt 
inställd och i andra negativt inställd till påståendet. För att underlätta beräkningarna 
spegelvändes svarsalternativen så att siffran 1 genomgående var den mest negativa 
inställningen och siffran 5 den mest positiva (Ejlertsson, 2005). Vidare omvandlades 
siffran två till fyra medan siffran tre stod oförändrad. På basis av ovanstående skapades 
ett poängsystem där deltagarnas totalpoäng av enkätsvaren hamnade mellan 20 - 100 
poäng. Därefter gjordes en femgradig indelning utifrån totalpoängen avseende 
stamningens inverkan på deltagarnas kommunikativa vardagssituation; med störst 
negativ inverkan vid 20 poäng och minst negativ inverkan vid 100 poäng. Enkätdata 
bearbetades i Excel 2011 samt SPSS (Statistical Package for the Social Science) 17.0). Data 
behandlades dels med deskriptiv statistik, dels med de icke-parametriska testen Kruskal 
Wallis och Mann Whitney U i syfte att genomföra signifikansprövning mellan 
frågeställningsvariablerna mot enkätskattningarnas totalpoäng. Gränsvärdet för 
signifikans sattes till p < 0,05. 
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Resultat 

Skattningar för enskilda enkätfrågor  

Tabell 6 åskådliggör enkätfrågor, deltagarnas skattningar, standardavikelse (SD), 
medelvärde (M) och median (Md) i sin ursprungliga form, det vill säga innan skalorna 
vändes för statistisk bearbetning. Frågorna har numrerats med nya siffror baserat på 
vilket kategoriområde de tillhör.  
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Tabell 2. Samtliga enkätfrågor i respektive kategori, likertskala med antal respondenter för varje 
skattning, samt deskriptiv data. Siffror med fetstil visar på flest antal deltagare för varje 
skattning. De enkätfrågor vars skalsteg senare kommer att spegelvändas är markerade med *.  

 
 
 
 
 

Antal (N)

Påstående
I nstämmer

 inte alls
1 2 3 4

I nstämmer  
helt

5

M M d SD

Undvikandebeteende
*1. Jag undviker att fråga efter information (t.ex. vägbeskrivning) 9 7 7 6 7 2,9 3,0 1,5
*2. Jag undviker att prata med personer i överordnad ställning (t.ex. lärare,
chef)

21 10 1 3 1 1,7 1,0 1,1

*3. I vissa situationer låter jag andra personer prata i mitt ställe (t.ex.
beställa maten på en restaurang)

11 8 5 7 5 2,6 2,0 1,5

*4. I många situationer underlättas mitt tal av att jag byter till alternativa ord
eller meningar än de jag egentligen tänkt säga

3 8 6 10 9 3,4 4,0 1,3

Bekanta vs Obekanta
*5. Det är svårt att prata med obekanta personer (t.ex. en främmande
busschaufför)

4 12 8 6 6 2,9 3,0 1,3

 6. Det är enkelt att prata med bekanta personer (t.ex. 
klasskamrater/arbetskollegor)

1 1 3 12 19 4,3 5,0 1,0

*7. Det är svårt att prata i telefon med bekanta personer (t.ex. en vän) 19 6 1 4 6 2,2 1,0 1,6
 8. Det är enkelt att prata i telefon med obekanta personer (t.ex. en
receptionist eller sekreterare)

7 14 5 5 5 2,6 2,0 1,3

Grupper

 9. Det är enkelt att prata i en mindre grupp (t.ex. grupp om tre personer) 1 3 4 14 14 4,0 4,0 1,1

*10. Det är svårt att prata i en större grupp (t.ex. grupp om åtta personer) 7 4 5 12 8 3,3 4,0 1,4
 11. Det är enkelt att hålla muntliga presentationer (t.ex. i klassen eller på
arbetsplatsen

10 8 5 6 7 2,8 2,5 1,5

 12. Det är enkelt att delta i diskussioner (t.ex. i klassen eller på arbetsplatsen) 5 8 12 4 7 3,0 3,0 1,3

Övr igt

 13. Det är enkelt att prata med andra i min egen ålder 1 2 16 11 6 3,5 3,0 0,9
*14. Det är svårare att prata med en person av motsatt kön jämfört med en
person av samma kön

6 13 7 4 6 2,8 2,0 1,3

*15. Det är svårt att fråga personalen i en butik (t.ex. klädbutik) om något jag
undrar över

7 13 7 8 1 2,5 2,0 1,1

 16. Det är enkelt att handla över disk (t.ex. att beställa mat eller handla
kläder, tidning, godis etc.)

1 10 6 10 9 3,4 4,0 1,2

 17. Det är enkelt att inleda en konversation med andra människor 2 8 13 7 6 3,2 3,0 1,1
*18. Det är svårt att presentera mig själv 12 9 4 4 7 2,6 2,0 1,5

*19. Min stamning ökar i stressfyllda situationer 5 3 7 9 12 3,6 4,0 1,4

*20. Mina skolkamrater/arbetskollegor retar mig för hur jag pratar 25 6 3 1 1 1,5 1,0 1,0
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Skattningarna för svarsalternativen på likertskalan kommer i fortsättningen tolkas enligt 
följande; 
 
 Ett (1) = Instämmer inte alls  

 
 Två (2) = Instämmer i liten grad 

 
 Tre (3) = Neutral  

 
 Fyra (4) = Instämmer i hög grad 

 
 Fem (5) = Instämmer helt 

 

Undvikandebeteende 

Frågorna 1 - 4 (se tabell 2) utgjorde frågor om undvikandebeteenden. Inget utmärkande 
svar angavs på huruvida man undviker att fråga efter information eller inte, då det var en 
jämn fördelning över alla svarsalternativen (fråga 1). På frågan om man undviker att prata 
med personer i överordnad ställning (fråga 2) visade resultatet att en stor majoritet, 31 av 
36, inte alls eller i liten grad instämde i påståendet. Omkring hälften, 19 av 36, instämde 
inte alls eller delvis i påståenden om att man tillåter andra personer att prata i ens ställe i 
vissa situationer (fråga 3). Lika stort antal, 19 av 36, instämde antingen helt eller i hög 
grad i att talet i många situationer underlättas av att byta ord eller meningar man 
egentligen tänkt säga till alternativa ord eller meningar (fråga 4).  
 
Sammanfattningsvis undviker de flesta sällan att prata med personer i överordnad 
ställning. Omkring hälften föredrar att prata på egen hand istället för att låta andra 
personer prata i ens ställe i vissa situationer. OmKring hälften upplever att det är lättare 
att byta ord eller meningar man egentligen tänkt säga till alternativa ord eller meningar. 

Bekanta vs Obekanta  

Frågorna 5 - 8 berörde frågor om samtal med bekanta respektive obekanta personer. En 
stor majoritet, 31 av 36 instämde antingen helt eller i hög grad i att det är enkelt att prata 
med bekanta personer (fråga 6). En majoritet, 25 av 36, instämde inte alls eller i liten grad 
i att det är svårt att prata med bekanta över telefon (fråga 7). Tjugo av 36 förhöll sig 
neutrala eller i liten grad instämmande i att det är svårt att prata med obekanta personer 
(fråga 5). Något över hälften, 21 av 36, instämde inte alls eller i liten grad i påståendet om 
att det är enkelt att prata i telefon med obekanta personer (fråga 8). 
 
Sammantaget tycker de flesta att det är enklare att tala med bekanta jämfört med 
obekanta personer både ansikte mot ansikte och per telefon. Svårast är att prata med 
obekanta personer per telefon.  

Grupper 

Frågorna 9 - 12 innefattade frågor beträffande kommunikation inför grupper. En stor 
majoritet, 28 av 36, instämde helt eller i hög grad i påståendet om att det är enkelt att 
prata i mindre grupper (fråga 9), medan närmare hälften 20 av 36 instämde antingen helt 
eller i hög grad i påståendet om att det är svårt att prata i en större grupp (fråga 10). 
Hälften, 18 av 36, instämde inte alls eller i liten grad i påståenden om att det är enkelt att 
hålla muntliga presentationer (fråga 11). Något över hälften, 20 av 36, förhöll sig neutrala 
eller i liten grad instämmande i att det är enkelt att delta i diskussioner (fråga 12).  
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Kort sagt föredrar majoriteten att tala i mindre grupper jämfört med i större. Hälften 
upplever samtidigt att det inte är särskilt enkelt att hålla muntliga presentationer och 
något enklare är det att delta i diskussioner.   

Övrigt     

Resterande frågor, 13 – 20, var av olika karaktär och presenteras därför under rubriken 
”Övrigt”. En större majoritet, 27 av 36, förhöll sig antingen neutrala eller i hög grad 
instämmande i påståendet om att det är enkelt att prata med andra i ens egen ålder (fråga 
13). Flest deltagare, 13 av 36, förhöll sig i liten grad instämmande i påståendet om att det 
är svårare att prata med en person av motsatt kön jämfört med en person av samma kön 
(fråga 14). För övrigt var det en relativt jämn fördelning över resterande svarsalternativ. 
Precis som ovanstående påstående förhöll sig flest, 13 av 36, i liten grad instämmande i 
påståendet om att det är svårt att fråga personalen i en butik om något man undrar över 
(fråga 15). För övrigt var det en jämn fördelning. Omkring hälften, 19 av 36, förhöll sig 
antingen helt eller i hög grad instämmande i påståendet om att det är enkelt att handla 
över disk (fråga 16). Tio deltagare var emellertid i liten grad instämmande till påståendet. 
För påståendet om att det är enkelt att inleda en konversation med andra människor 
skattade flest deltagare, 28 av 36, kring mittalternativet med flest antal, 13 st, för det 
neutrala svarsalternativet. Något över hälften, 21 av 36, instämde antingen inte alls eller i 
liten grad i påståendet om att det är svårt att presentera sig själv (fråga 18). Tjugoen av 36 
deltagare upplevde att deras stamning ökar i stressfyllda situationer. Majoriteten, 31 av 
36, förhöll sig antingen inte alls- (25st) eller i liten grad (6st) instämmande i påståendet 
om att skolkamrater/arbetskamrater retar en för hur man pratar.  
 
I det stora hela upplever de flesta att det är relativt enkelt att prata med andra i ens egen 
ålder. Kring hälften upplever att det inte är särskilt mycket svårare att prata med en 
person av motsatt kön jämfört med en person av samma kön. Liknande resultat erhölls för 
påståendet om att det är svårt att fråga personalen i en butik om något man undrar över. 
Omkring hälften upplever att det är relativt enkelt att handla över disk. De flesta är 
antigen neutrala eller tycker inte det är särskilt svårt att inleda en konversation med andra 
människor. Drygt hälften upplever inte att det är särskilt svårt att presentera sig själv. De 
flesta tenderar att få en ökad stamning i stressfyllda situationer. En stor majoritet 
upplever inte att skolkamrater/arbetskamrater retas för hur man pratar.  

 

Deskriptiv statistik och statistisk bearbetning  

Gruppnivå 

Poängen för de spegelvända enkätfrågorna omvändes innan totalpoängen summerades.  
Resultatet för deltagarna på gruppnivå var 2410 av 3600 poäng, vilket för varje deltagare 
ger medelvärdet 67 poäng med standardavvikelsen 14,1. Efter att uträkningarna gjordes 
för gruppen som helhet undersöktes eventuella skillnader inom gruppen på basis av 
deltagarnas svårighetsgrad av stamning, stamningsproblematik, kön och åldersgrupp. 
Signifikansprövning genomfördes för skattningarnas totalpoäng med de ickepara-
metriska testen Mann Whitney U och Kruskal Wallis. Gränsvärdet för signifikans sattes 
till p < 0,05.  
 
För att få ett mått på i vilken utsträckning deltagarnas stamning inverkar på KVS gjorde 
författaren en poängindelning i fem grader baserat på varje deltagares sammanslagna 
totalpoäng för samtliga enkätfrågor. Gränsvärdena bestämdes i syfte att uppnå en jämn 
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fördelning av antal poäng inom varje svårighetsgrad, där stamningens inverkan minskar 
med högre poäng. Tabell 3 åskådliggör deltagarnas gruppindelning baserat på totalpoäng 
av skattningarna.  
 

Tabell 3. Stamningens grad av inverkan på kommunikativa  
vardagssituationer, poängfördelning och gränsvärden 
samt antal deltagare inom varje grupp 

 

 
 

 Svårighetsgrad av stamning 

Utifrån hur deltagarna skattade sin svårighetsgrad av stamning delades de in två grupper; 
Ej märkbar – Lätt/Mild (n=15) och Måttlig – Svår/Kraftig (n=21). Tabell 4 åskådliggör 
resultatet för de båda gruppernas totalpoäng. Signifikansprövning med Mann Whitney U 
gav U = 88,5. N1=15, N2=21. p = 0,027. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt 
signifikant. 
 

Tabell 4 Deskriptiv data för stamningens svårighetsgrad avseende  
 totalpoäng för samtliga enkätfrågor. 

 

Stamningsproblematik 

Utifrån hur deltagarna skattat sin stamningsproblematik delades de in i två grupper; Inget 
problem – Litet problem (n=13) samt Måttligt problem – Mycket stort problem (n=23). 
Tabell 5 redovisar resultatet för de två grupperna. Signifikansprövning med Mann 
Whitney U gav U = 28,5. N1=13, N2=23, p = 0,000. Skillnaden mellan grupperna var 
statistiskt signifikant.  
 
 
            Tabell 5. Deskriptiv data för deltagarnas stamningsproblematik avseende             
            totalpoäng för samtliga enkätfrågor 

 
 

Könstillhörighet 

Medelvärdet för män (n=19) var 68,9 poäng med standardavvikelsen 13,9 och 
medelvärdet för kvinnor (n=17) 64,7 poäng med standardavvikelsen 14,3.  I tabell 6 
redovisas resultaten för de båda könens skattningar. Signifikansprövning med Mann 
Whitney U gav U = 140. N1=17, N2=19. p = 0,495. Skillnaden mellan könen var inte 
statistiskt signifikant.  
 

I nverkan Gränsvärden Antal
Ingen-Mycket lindrig 84-100 3
Liten 68-83 16
Måttlig 52-67 10
Stor 36-51 6
Mycket stor 20-35 1

Stamningens 
svår ighetsgrad

Antal M M d SD M in M ax

Ej märkbar - Lätt/Mild 15 72 78 14 41 92
Måttlig - Svår/Kraftig 21 63 63 13 35 92

Stamnings-
problematik

Antal M M d SD M in M ax

Inget problem -
 Litet problem

13 79 78 6 68 92

Måttligt problem - 
Mycket stort problem

23 60 61 13 35 92
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                Tabell 6. Deskriptiv data för båda könens skattningar avseende                 
               totalpoäng för samtliga enkätfrågor  

 
 

Åldersgrupper 

Baserat på ålder delades deltagarna in i tre grupper; 15-18 år (n=15), 19-21 år (n=10) och 
22-25 år (n=11). Tabell 7 redovisar resultaten för de tre åldersgrupperna. 
Signifikansprövning med Kruskal Wallis gav H(2) = 18,5, p = 0,966. Skillnaden mellan 
åldersgrupperna var inte statistiskt signifikant. 
 
           
                     Tabell 7. Deskriptiv data för åldersgruppernas skattningar avseende  
          totalpoäng för samtliga enkätfrågor 

 
 

Deltagarnas synpunkter och reflektioner 

I slutet av enkäten gavs deltagarna möjlighet att kommentera kommunikativa 
vardagssituationer samt ange övriga synpunkter. Nedan redovisas ett urval av dessa.  
 
Angående att prata med en person på distans angav en deltagare att det är enklare att 
prata över nätet jämfört med vid ett vanligt samtal. En annan beskrev att telefonsamtal är 
besvärliga eftersom att vederbörande ofta stammar på sitt namn. En deltagare upplevde 
att stamningen blir mycket värre när vederbörande talar andra språk än svenska, såsom 
engelska och franska. Angående undvikandebeteenden beskrev en deltagare att 
vederbörande hellre är tyst och undviker att säga något alls, istället för att säga något och 
därmed stamma. En annan beskrev att stamningens periodvisa karaktär påverkar hur 
enkla respektive svåra vardagssituationerna upplevs vara. Andra formulerade sina tankar 
på följande sätt: 
 
    ”Min stamning känns speciellt jobbig när jag ska söka jobb. Jag vill göra ett gott    
     första intryck som en självsäker person, men ej behöva dölja min stamning när    
     jag eventuellt har fått jobbet” 
 
    ”Svaren är ju generella, vissa arbetskamrater i min närhet kan ha en  
    viss ”atmosfär” runt sig som gör det svårare att tala med dessa” 
 
    ”Jag tycker det är viktigt för mig att vara öppen med min  
    stamning och tala om hur jag vill bli bemött” 
 
    ”Du är den du är! Tänk inte på felen utan stamningen skapar den du är!” 
 
    ”Hakuna matata, sånt är livet. Vi är alla olika och min stamning gör mig unik” 
 

Kön Antal M M d SD M in M ax 
Män 19 68,9 70 13,9 41 92

Kvinnor 17 64,7 64 14,3 35 87

Åldersgrupp Antal M M d SD M in M ax
15-18 15 68 70 12,9 48 92
19-21 10 67 69 15,5 41 87
22-25 11 66 66 15,4 35 92
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Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar som stammar upplever olika 
kommunikativa vardagssituationer, samt utröna om resultatet skiljde sig beroende på 
deltagarnas svårighetsgrad av stamning, stamningsproblematik, kön och åldersgrupp. I 
följande diskussionsavsnitt diskuteras studiens övergripande resultat samt ett urval av 
enkätfrågorna. Vidare resonerar studieförfattaren kring studiens begränsningar och 
framtida forskning.  
 
Trots skillnader på individnivå visar studieresultatet på att stamningen för en 
övervägande del av deltagarna har en liten (n=16) till måttlig (n=10) inverkan på 
kommunikativa vardagssituationer.  
 
Både vad gäller kommunikation per telefon respektive vid vanligt samtal upplevde 
majoriteten att det var enklare att prata med bekanta jämfört med obekanta personer. Att 
det är svårare att prata med obekanta personer kan bero på att den stammande ofta 
behöver presentera sig själv ”från början” där krav på att identifiera sig ställs. Detta kan 
tänkas bidra till en påslagen stress, vilket kan påverka stamningen i negativ riktning. 
Samtal med bekanta personer kan således reducera stressfaktorn då kraven på att bevisa 
vem man är inte föreligger på samma sätt. En annan möjlig förklaring till att det är 
enklare att tala med bekanta personer är att bekanta personer i större utsträckning har 
haft möjlighet att ta hänsyn till hur den stammande önskar bli bemött, bland annat genom 
att ge den stammande mer tid att prata till punkt och inte avbryta eller fylla i ord. Vid 
telefonsamtal med bekanta, t ex en familjemedlem eller nära vän, är vederbörande 
dessutom vanligtvis medveten om vad som brukar frågas och sägas mellan parterna. Med 
en obekant föreligger inga liknande förutsägbara ramar varför stressen för det okända 
samtalsinnehållet troligtvis ökar. Författaren har dessvärre inte lyckats finna fakta i 
litteraturen som stödjer eller motsäger föreliggande resonemang.  
 
Vidare tyder resultatet på att det är svårare att prata i telefon jämfört med vid ett vanligt 
samtal. Liknande resultat erhölls i en studie av James och Brumfitt (1999) som 
undersökte hur stammande personer upplever kommunikation via telefon. Man fann att 
majoriteten av deltagarna upplevde telefonsamtal vara besvärliga på grund av att den 
icke-verbala kommunikationen inte kan utnyttjas på samma sätt som i konversation vid 
vanligt samtal. Samtidigt upplevde somliga deltagare telefonsamtal vara enklare eftersom 
att vederbörande slipper se lyssnarens reaktioner vid olika stamningsögonblick. I samma 
studie beskrev några deltagare att en lyssnare upplevs vara mer förstående gentemot ens 
talproblematik vid konversation vid ett vanligt samtal jämfört med över telefon, mycket 
beroende på att förekomst av tystnad och andra eventuella avbrott inte är lika accepterat i 
telefonsamtal. Van Riper (1982) antyder att rädslan för telefonsamtal beror på den 
stammandes vetskap om att talet bör påbörjas inom ett kort tidsspann för att motparten 
inte skall lägga på telefonluren.  
 
Jämfört med tidigare årtionden har kraven på kommunikation per telefon ökat, i 
synnerhet mobiltelefon, vilket kan vara en bidragande faktor till den upplevda 
problematiken med att samtala per telefon. Samtidigt har många av dagens mobiltelefoner 
avancerade funktioner som bland annat möjliggör det för samtalsparterna att visuellt se 
varandra under samtalet, vilket främjar den icke-verbala kommunikationen 
kompensatoriska egenskaper.  
 
Vad gäller undvikandebeteenden visar resultatet att deltagarna var olika benägna att 
undvika olika situationer beroende på situationernas karaktärer. Det mest förekommande 
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undvikandebeteendet var att säga alternativa ord och meningar än de som egentligen 
tänkt sägas, i syfte att underlätta talet. Detta resultat är samstämmigt med andra studier, 
däribland den tidigare nämnda studien Gabel et al. (2008) där studiedeltagarna beskrivit 
att de vid högläsning undvikit ord som de i förväg känt varit stamningsbenägna. Vidare 
hade vederbörande vid utfrågning från läraren reducerat sitt språkliga innehåll i syfte att 
minska sin stamning. En möjlig förklaring till dessa typer av undvikandebeteenden 
beskrivs i Crichton-Smith (2002) där man fann att många av de stammande deltagarna 
upplevde en känsla av personlig vinst vid undvikandebeteenden, då vederbörande slapp 
identifieras som en person som stammar. Samtidigt förelåg känslor av nederlag och 
otillräcklighet som inverkade negativt på vardagslivet.  
 
Det är tänkbart att dessa typer av undvikandebeteenden påverkar vederbörandes 
självkänsla och självförtroende i negativ riktning, trots att talet för ögonblicket underlättas 
av att vederbörande inte säger det som egentligen tänkt sägas. Att fastna i en ogynnsam 
vana kan över tid komma att förvärra situationen genom att den stammandes språkliga 
innehåll alltmer utgörs av synonymer. Denna påverkan på det språkliga innehållet 
genererar möjligen i att vederbörande upplever att det uttryckta språkinnehållet inte 
motsvarar dennes egentliga värderingar och identitet. Guitar (2006) beskriver att 
stammande personer kan få lyssnare att tro att den stammande fundersamt och tankfullt 
söker efter ett lämpligt ord att säga, medan det i själva verket handlar om ett 
undvikandebeteende av ett fruktat ljud eller ord. Detta i syfte att både ge sig tid till att 
komma på en synonym eller att försöka efterlikna normalt icke-flytande tal. Författaren 
tror därför att det kan föreligga en frustration i att inte vara kapabel att uttrycka vad man 
vill, hur man vill och när man vill. Det kan dessutom tänkas vara väldigt energikrävande 
för den stammande att hela tiden vara rädd för att stamma samt att ha ett ständigt 
påslaget sökande efter lämpliga synonymer. Mot bakgrund av ovanstående beskriver 
Guitar (2006) att den stammande inom stamningsintervention, med hjälp av olika 
taltekniker, tränas i att våga säga svårare språkliga ord och meningar, trots en 
innehavande rädsla för att stamma. Detta i syfte att få en mjukare och stabilare karaktär 
på talproduktionen och en positiv inverkan på självkänsla och självförtroende.  
 
I minst utsträckning undvek merparten av studiedeltagarna att prata med personer i 
överordnad ställning. Detta resultat både överensstämmer med och skiljer sig från 
resultatet i Klompas & Ross (2004) studie, där hälften av deltagarna angav att deras 
stamning påverkade deras relationer med lärare och/eller chefer på jobbet. Vidare beskrev 
en deltagare att hon under arbetstid inte säger så mycket för att undvika att tala med 
överordnade personer på arbetsplatsen. Genom att låta arbetskollegor prata i hennes 
ställe beskriver hon att överordnade får bilden av henne som en blyg tjej, vilket känns 
bättre att identifieras som jämfört med en person som stammar. Samtidigt angav 
resterande i samma studie att deras stamning inte alls påverkade deras relationer med 
chefer och andra överordnade personer.  
 
Att föreliggande studiedeltagare inte hade särskilt stora svårigheter med att prata med 
överordnade personer kan bero på att relationen mellan parterna är god. Om en 
stammande elev har lärare som är väl insatta i och har kunskap om stamning är det 
troligtvis underlättande för eleven att ta kontakt med lärarna om eleven funderar över 
något. En god relation mellan parterna kan därför utgöra en viktig faktor för att reducera 
rädslan för att ta kontakt. En annan aspekt och möjlig förklaring till skillnaderna mot vad 
tidigare studier har kommit fram till är de kulturella omständigheterna. I Sverige 
föreligger inte lika formella benämningar och uttalade titlar på överordnade personer och 
andra auktoriteter jämfört med i exempelvis USA, varför relationen mellan elev och lärare 
eller arbetstagare och arbetsgivare är mer jämställd i svenska förhållanden. Detta generar 
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troligtvis i en mer avslappnad inställning mellan parterna varför den stammande inte har 
lika svårt för att ta kontakt med överordnade personer.  
 
För frågor beträffande kommunikation i gruppsammanhang, som många gånger utgör 
obligatoriska moment inom den akademiska miljön, visade resultatet på att merparten 
upplever att det många gånger är svårt att hålla en muntlig presentation. Samtidigt 
upplever majoriteten att det är enklare att prata i en liten grupp jämfört med i en stor 
grupp. En deltagare beskriver att det har betydelse om gruppdeltagarna som man talar 
inför är bekanta respektive obekanta. Man kan tyda att resultatet ligger i linje med andra 
studier som undersökt detta. Liknande upplevelser av situationer i skolan hade många av 
deltagarna i Franzén & Krugers (1993) studie, som bland annat beskrev att aktiviteter 
innehållande diskussioner präglades av en stor kommunikativ press då höga krav ställs på 
innehållet i talarens yttrande. En diskussionsgrupp utgörs oftast av deltagare med olika 
åsikter som argumenterar för sin åsikt inom ett tämligen kort tidsspann för att inte förlora 
sin diskussionsplats. Alm (1995) poängterar att tidspress utgör en central roll vid 
stamning då avbrott i talet generellt sätt innebär att det är svårare för den stammande att 
klara den normala tidspress som finns inbyggt i ett samtal.  
 
Trots att rädslan för muntliga framställningar samstämmer med tidigare resultat 
spekulerar författaren i om kulturella skillnader påverkar svårighetsgraden av situationen 
i fråga.  I ett examensarbete (Holmström, Lindmark & Rönnberg 2003) beskriver man att 
amerikanska skolor alltid har haft den muntlig framställning som ett viktigt inslag i 
ämnesundervisningen, medan det i svenska skolor inte alls har prioriterats i lika stor 
utsträckning. (Marrs, 1996) menar vidare på att det amerikanska skolväsendet ställer 
högre krav på skolelevers vältalighet och muntliga förmåga jämfört med vad svenska 
skolor gör. Mot bakgrund av detta är det tänkbart att svenska lärare har en mer förstående 
inställning till kommunikationsavvikelser inom olika skolmoment och är därmed mer 
tolerant, varför svårighetsgraden av problematiken i svenska förhållanden eventuellt inte 
ser ut som det gör i USA.   
 
Då föreliggande studiedeltagare angav att det var enklare att ingå i en mindre 
diskussionsgrupp är det viktigt att lärare och arbetsgivare tar detta i beaktning för att 
underlätta situationen för den stammande i fråga. Vad gäller muntliga framställningar och 
högläsning bör lärare implementera alternativa sätt att visa kunskap på för stammande 
elever, om eleven önskar det vill säga. Detta för att kraven för att erhålla ett bra betyg inte 
ska påverkas av talstörningen i fråga.  Genom att både elev och lärare har en öppen dialog 
om detta kan goda förutsättningar skapas för en trygg, förstående och accepterande 
skolmiljö.  
 
En stor majoritet av deltagarna instämde inte alls, 25 av 36, eller i liten grad, 6 av 36, i 
påståendet om att skolkamrater eller arbetskollegor retas för hur man pratar, vilket 
motsäger många studier i området. I en studie av Blood & Blood (2004) jämfördes 
utsatthet av mobbing hos stammande elever jämfört med deras icke-stammande 
skolkamrater. Signifikanta skillnader mellan grupperna påvisades, där stammande elever i 
mycket större utsträckning blev mobbade på grund av sin talstörning. Davis, Howell & 
Cook (2002) menar vidare på att stammande elever i större utsträckning, jämfört med 
sina icke-stammande skolkamrater, riskerar att bli utfrysta, mobbade och mindre 
populära. I studien av Kolmert (2012) framkom att majoriteten av de stammande 
deltagarna någon gång har fått höra elaka kommentarer eller blivit härmade för sin 
stamning av skolkamrater.  
 
En möjlig förklaring till att en stor majoritet av föreliggande studiedeltagare inte upplever 
sig mobbade kan grunda sig i att stamningslägret kan tänkas ha en positiv effekt på 
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vederbörandes självkänsla och självförtroende. Detta kan bidra till att den stammande har 
förmåga att stå upp för sin stamning och säga ifrån om andra elever härmas eller retas. 
Kanske föreligger också liknande personlighetsdrag hos lägerdeltagarna då det krävs en 
självständighet och ett mod att delta i ett läger med till en början okända personer, varför 
de kan tänkas utgöra en ovanligt trygg och självsäker grupp, som söker sig till föreliggande 
sammanhang, till skillnad från andra stammande ungdomar. En annan tänkbar förklaring 
till att upplevelsen av mobbning inte förelåg kan ligga i att föräldrar till lägerdeltagarna är 
mer engagerade och kunniga i barnets stamning, varför de tidigare informerar lärare och 
klasskamrater om vederbörandes problematik. Detta skapar sannerligen en mer 
förstående och accepterande skolmiljö varför den stammande inte behöver känna att den 
sticker ut ur mängden på samma sätt. Föräldrar som inte är insatta har förmodligen inte 
tillägnat sig lika mycket information om stamning varför den stammande i fråga inte har 
ett lika stort stöd av omgivningen.  
 

Svårighetsgrad av stamning och stamningsproblematik 

Resultatet visade på ett signifikant samband, där ökad svårighetsgrad av stamning 
respektive stamningsproblematik genererade en mer negativ inverkan på kommunikativa 
vardagssituationer. Detta styrker inte Rambergs och Samuelssons (2008) antagande om 
att mängden stamning inte alltid står i direkt proportion till den stammandes förmåga till 
aktivitet och kommunikativ delaktighet i samhället.  
 
Som tidigare nämnts visar studier i området på olika resultatet vad gäller samband mellan 
svårighetsgrad av stamning och stamningsproblematik och social rädsla, där vissa funnit 
en positiv korrelation mellan respektive variabler (Blood et al. 2001) medan andra inte 
kunnat påvisa signifikanta skillnader (Craig et al. 2003; Blood et al. 2007; Mulcahy et al. 
2008). Conture (1984) konstaterar att det inte är svårighetsgraden av stamning som avgör 
individens hantering av svårigheter i vardagen utan snarare att det är individens förmåga 
till självinsikt som möjliggör en positiv utveckling av personliga egenskaper som 
självkänsla och självförtroende.  
 
En aspekt som bör poängteras är att stammandes skattningar av sin svårighetsgrad av 
stamning inte alltid behöver överensstämma med hur andra lyssnare uppfattar 
stamningens karaktär. Det hade därför varit intressant om även en professionell logoped 
fick skatta svårighetsgrad av stamning hos deltagarna för att se om det möjligtvis förelåg 
skillnader i vederbörandes skattningar. Detta i syfte att få ett mer representativt och 
säkrare mått på föreliggande variabler. 

Könsskillnader  

Det erhölls ingen signifikant skillnad mellan könen för totalt skattade poäng. Andra 
studier i området indikerar att män och kvinnor troligtvis möter olika typer av 
kommunikativa problem i vardagen (Nilsson 2010; Klein & Hood 2004). Föreliggande 
studie undersökte inte närmare hur de båda könen skattade för specifika kategoriområden 
och enskilda enkätfrågor, men det kan tänkas att det förelåg könsskillnader vad gäller 
detta.  
 
En intressant aspekt att understryka var det jämna antalet manliga (19st) respektive 
kvinnliga (17st) deltagare, vilket inte motsvarar andelen stammande ungdomar i landet. 
Studier har, som tidigare nämnts, visat på att den stammande populationen utgörs av en 
könsfördelning på fem till sex gånger fler stammande män jämfört med kvinnor i 
ungdomsperioden. Mot bakgrund av detta kan det tänkas att stammande tjejer och killar, 
som inte deltagit i föreliggande stamningsläger, endast har träffat killar som stammar. Det 
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jämna antalet kan således utgöra en möjlig förklaring till det homogena resultat som 
erhölls för båda könen. Att båda könen får möjlighet att umgås och utbyta erfarenheter i 
ett läger som denna kan bidra till att respektive speglar varandra och finner en gemenskap 
som gör de mer lika varandra, jämför med deltagare i andra studier.  Tidigare studier har 
dessutom vanligtvis många fler deltagare än vad föreliggande studie hade (36 st), varför 
skillnader mellan könen i andra studier kan vara enklare att finna, där även små skillnader 
kan innebära signifikanta skillnader.  
 

Åldersskillnader 

Det erhölls ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna för totalt skattade poäng, 
vilket strider emot vad tidigare studier har kommit fram till (Manning et al. 1984, Yaruss 
& Quesal 2004, Franzén & Kruger 1993). Föreliggande studie undersökte inte närmare 
hur de olika åldersgrupperna skattade för specifika kategoriområden och enskilda 
enkätfrågor, men det kan tänkas att det i likhet med andra studier förelåg åldersskillnader 
vad gäller detta.  
 
En spekulativ förklaring till det homogena resultatet mellan åldersgrupperna i 
föreliggande studie kan bottna i att deltagarna i de äldre åldersgrupperna fortfarande, 
precis som de yngre, känner behov av stöd för sin stamning samt behov av att träffa andra 
som stammar. Följaktligen kan det vara så att stammande ungdomar i den äldre 
ålderskategorin som tidigare deltagit men som inte längre återkommer till lägret, eller 
som aldrig någonsin har deltagit i liknande sammanhang, är mer accepterande gentemot 
sin stamning varför inte ett lika stort behov av stöd föreligger. Samtidigt tror författaren 
att det är vanligt att den stammande är ensam om sin stamning i sin vardagsomgivning 
varför det kan tänkas vara positivt att träffa och ha vetskap om att det finns andra som 
stammar. Å andra sidan kan det tänkas vara så att vissa stammande personer inte vill veta 
av eller identifiera sig som en stammande person, varför vederbörande undviker att träffa 
andra som stammar. 
 
Viktigt att poängtera är att tidigare studier, som påvisat skillnader mellan hur olika 
åldersgrupper i tonåren upplever sociala vardagssituationer, använt sig av intervjuer som 
metodmaterial. Deltagarnas svar kan således tolkas på ett mer detaljerat och djupgående 
sätt, varför det sannolikt är lättare att påvisa skillnader mellan åldrarna. 
 

Diskussion av metod 

Fördelen med att distribuera en enkätstudie var att metoden dels var tidseffektiv, dels att 
författaren hade möjlighet att nå ut till ett stort antal respondenter vid ett och samma 
tillfälle. Andra fördelar är att alla deltagare får samtliga frågor och svarsalternativ 
redogjorda för sig på samma sätt vilket reducerar den s.k. ”intervjuareffekten” där 
försökspersoner ofta påverkas av hur intervjuaren ställer frågor. Vid en enkätstudie 
utesluter man dessutom att deltagaren känner sig tvingad att besvara känsliga frågor 
verbalt (Ejlertsson, 2005).  
 
Viktigt är också att dokumentera de nackdelar en enkätstudie för med sig. Deltagarna ges 
inte möjlighet att ställa följdfrågor eller kommentera något som eventuellt är 
svårförståeligt, vilket följaktligen hämmar en djupare förståelse för hur deltagaren 
förhåller sig i frågorna (Ejlertsson, 2005). För att i någon mån kompensera denna brist 
utformades två öppna frågor i slutet av enkäten som gav en möjlighet att ta del av 
deltagarnas tankar och synpunkter kring enkätinnehållet.  
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Författaren valde att utforma en egen enkät istället för att låta metodmaterialet utgöras av 
ett vedertaget självskattningsformulär som används inom klinisk stamningsintervention. 
Som tidigare nämnts tenderar många kliniska självskattningsformulär vanligtvis vara 
omfattande vad gäller tidsåtgång och antal frågor, som dessutom verkar utgå ifrån att den 
stammande upplever sin stamning som problematisk. Detta utgör troligtvis en risk för att 
den stammande påverkas i sin skattning mot en mer negativ inställning. Mot bakgrund av 
detta motiverades författaren att utforma en kort och snabbt genomförbar enkät 
innehållande även positivt formulerade frågor. Ett annat syfte med detta tillvägagångssätt 
var av hänsyn till studiedeltagarna där det var meningen att lägervistelsen inte skulle 
påverkas negativt på grund av deltagandet i studien. Ungdomarna besöker lägret i syfte att 
umgås och utbyta erfarenheter med andra stammande i positiv anda. 
 

Begränsningar och övriga synpunkter 

Då studien dels byggde på en enkätstudie som bearbetades och utformades av författaren 
själv, dels endast prövades i en liten pilotstudie, kan ingen säker validitet för 
enkätfrågorna fastställas. Det hade varit fördelaktigt att genomföra fler pilotstudier med 
fler antal deltagare, vilket troligen hade resulterat i bättre formuleringar och urval av 
frågor.  
 
Det hade varit ändamålsenligt att låta en grupp icke-stammande ungdomar besvara 
enkäten i syfte att utgöra en jämförelsegrupp. Detta hade möjliggjort en vidare analys som 
eventuellt hade resulterat i att även icke-stammande ungdomar upplever många sociala 
situationer som problematiska. Om skattningarna mellan grupperna hade tett sig lika 
hade det således varit svårare att dra slutsatser om vardagsproblematiken egentligen 
beror på stamning eller på den känsliga ungdomsperioden med alla dess fysiska, kognitiva 
och sociala förändringsfaser. Pierce (2009) fann i sin studie att icke-stammande 
ungdomar upplever olika kommunikativa vardagssituationer som problematiska, vilket 
stärker argumentet för att det hade varit relevant att inkludera en jämförelsegrupp i 
föreliggande studie.  
 
Studien genomfördes i ett årligen arrangerat stamningsläger med deltagare från hela 
Sverige. Trots den stora spridningen över landet finns tänkbara faktorer som begränsar 
möjligheten att generalisera enkätresultatet till populationen. Många av lägerdeltagarna 
har återkommit till lägret under flera år vilket troligtvis skapat en gemenskap bland 
respektive. Somliga träffas dessutom utanför lägret vilket förmodligen stärkt denna 
gemenskap ytterligare. Denna gruppåverkan kan ha gjort lägerdeltagarna till en ovanligt 
homogen grupp, vilket eventuellt speglade sig i enkätresultatet. Många av lägerdeltagarna 
är även medlemmar i stamningsförbundet, en gemensam plattform och kunskapsbank för 
landets stammande och deras anhöriga, vilket involverar dem i en ännu större gemenskap.  
Mot bakgrund av ovanstående är det tänkbart att det finns en förklaring till det homogena 
resultatet bland könen och mellan åldersgrupperna. Skattningarna hade möjligen tett sig 
annorlunda om försökspersonerna hade utgjort oberoende deltagare som inte påverkats 
av denna gruppdynamik.  
 
Stammande ungdomar som inte söker sig till liknande sammanhang och forum är 
vanligtvis ensamma om sin stamning i sin vardagsomgivning, och upplever kanske därför 
kommunikativa vardagssituationer annorlunda. Har vederbörande inte någon annan att 
identifiera sig med eller utbyta erfarenheter med kan vardagsproblematiken möjligtvis 
vara ännu större hos denna grupp. Å andra sidan har denna grupp kanske inte ett lika 
stort behov och intresse av att söka stöd för sin stamning då den inte upplevs som ett 
problem i vardagen.  
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Frånvaro av både externt och internt bortfall kan ha berott på den balanserade fördelning 
av både negativt och positivt riktade frågor. Samtidigt kan detta ha bidragit till att 
skattningen av enkäten blev komplicerad eftersom deltagarna för varje påstående behövde 
ta hänsyn till hur vardera påstående var riktat och relaterat till likertskalan. En annan 
faktor som kan ha bidragit till att samtliga deltagare svarade på enkäten var att 
studieförfattaren själv, både tidigare år och detta år, varit deltagare på lägret, vilket 
antagligen skapat en trygghet och ett förtroende hos deltagarna gentemot författaren. Om 
en okänd försöksledare som inte har någon erfarenhet eller anknytning till stamning 
kommit till lägret och genomfört studien kanske svarsfrekvens hade sett annorlunda ut. 
Samtidigt finns en risk för att deltagarna upplever att anonymiteten inte kan säkerställas 
på grund av föreliggande bekantskap, vilket i sin tur kan ha påverkat hur deltagarna 
svarat. 
 

Vidare forskning 

Trots studiens begränsningar, anser författaren att den bidrar med värdefull information 
då den dels uppmärksammar stamning hos ungdomar i svenska förhållanden, dels skapar 
ett underlag för vidare forskning i området. Med tanke på att olika delar av 
studieresultatet skiljde sig från tidigare studieresultat i området är det viktigt att fråga sig 
om kommunikation i svenska förhållanden kan se annorlunda ut än vad den gör i andra 
länder. Detta är ett viktigt observandum då svensk interventionsmaterial många gånger 
utgörs och baseras på utländska forskningsresultat, som eventuellt inte är helt jämförbara 
med svenska förhållanden. Även om studien inte redovisat specifika resultat vad gäller 
skillnader mellan grupperna för specifika kategoriområden och enskilda frågor, väcker 
den intresse och underlag för kommande studier och visar på behov av mer forskning i 
svenska förhållanden.  
 
Eftersom resultatet endast täcker ett stamningsläger vore det relevant att genomföra en 
liknande studie på nationell nivå, med stammande ungdomar som inte söker stöd eller 
medverkar i liknande sammanhang. Det vore då intressant att undersöka om föreliggande 
studieresultatet skiljer sig från kommande studieresultat. I kommande studier bör man 
dessutom ha en icke-stammande jämförelsegrupp för att säkrare kunna dra slutsatser om 
problematikens grundorsak. För att få en djupare förståelse för hur svenska ungdomar 
upplever olika kommunikativa vardagssituationer vore det även meningsfullt med en 
intervjustudie inom området. 
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Bilaga 1 
 

                                       Försättsblad 
 

Hej! 
 
Jag heter Roni Saleh och är logopedstudent vid Umeå universitet. Som logoped (tal- 
och språkterapeut) arbetar man med bland annat utredning och behandling av 
personer som stammar. Under kommande termin skriver jag min magisteruppsats, 
som handlar om just stamning. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ungdomar 
som stammar upplever olika kommunikativa vardagssituationer med hänsyn till 
sin stamning. För att samla in forskningsmaterialet till uppsatsen har jag valt att arbeta
med en enkätundersökning. 
 
Denna enkätundersökning riktar sig till dig som stammar och är mellan 15-25 år 
gammal. Du kommer att få svara på 20 påståenden och enkäten bör ta ca 10-15 
minuter att genomföra. Du svarar genom att ringa in ett svarsalternativ per påstående. 
När du fyllt i enkäten lägger du den i en låst postlåda som Ronie Saleh ansvarar över. 
Postlådan är låst för att säkerställa allas anonymitet. Du får ej skriva ditt namn på 
enkäten eftersom den skall vara anonym. 
 
Medverkan i denna enkätundersökning är helt frivillig och du kan när som helst välja 
att avbryta din medverkan utan att behöva ange orsak. Ni som svarar är anonyma och 
testresultaten hanteras konfidentiellt. I den fullständiga uppsatsen kommer, förutom 
testresultaten, deltagarnas ålder och kön att framgå, främst på gruppnivå. 
Testresultaten kommer enbart att användas till denna magisteruppsats.  
 
För att öka resultatens tillförlitlighet önskar jag att så många som möjligt väljer att 
delta. Min förhoppning är att Du vill delta och därmed bidra till ökad kunskap och 
förståelse kring stamning hos ungdomar och hur dem upplever olika kommunikativa 
vardagssituationer. 
 
Det är möjligt att ta del av den fullständiga studien som kommer att vara tillgänglig i 
början av januari 2013 via Umeå universitet. Har du frågor kring studien är du 
välkommen att höra av dig till mig eller någon av mina handledare via 
kontaktuppgifterna nedan.  
 
 
Tack på förhand!   
 
 
Roni Saleh (Logopedstudent)        
Telefonkontakt: 073-996 41 64 
Mailkontakt: rosa0021@student.umu.se 
 
Janis Van Doorn (Handledare, Professor) 
Telefonkontakt: 090-785 14 70 
Mailkontakt: jan.vandoorn@logopedi.umu.se 
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3. Det är enkelt att inleda en konversation med andra människor. 
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 

1  2  3  4              5           
                             
 
4. Det är svårt att prata med obekanta personer (t.ex. en främmande 
busschaufför). 
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 

1  2  3  4              5           
                              
 
5. Det är enkelt att prata med bekanta personer (t.ex. 
klasskamrater/arbetskollegor). 
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 

1  2  3  4              5           
                              
 
6. Det är svårt att prata i telefon med bekanta personer (t.ex. en vän). 
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 

1  2  3  4              5           
                              
 
7. Det är enkelt att prata i telefon med obekanta personer (t.ex. en receptionist 
eller sekreterare). 
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 

1  2  3  4              5           
                              
 
8. Det är enkelt att prata i en mindre grupp (t.ex. grupp om tre personer). 
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 

1  2  3  4              5           
                              
 



 

 
 
 
 
 

IV

9. Det är svårt att prata i en störregrupp (t.ex. grupp om åtta personer). 
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 
  1  2  3  4              5 
 
 
10. Det är svårt att fråga personalen i en butik (t.ex. klädbutik) om något jag 
undrar över. 
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 

1  2  3  4              5           
                              
 
11. Det är enkelt att handla över disk (t.ex. att beställa mat eller handla kläder, 
tidning, godis etc.). 
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 

1  2  3  4              5           
                              
 
12. Jag undviker att fråga efter information (t.ex. vägbeskrivning). 
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 

1  2  3  4              5           
                              
 
13. Jag undviker att prata med personer i överordnad ställning (t.ex. lärare, 
chef).  
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 

1  2  3  4              5 
 

 
14. Det är svårt att presentera mig själv. 
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 

1  2  3  4              5           
                              



 

 
 
 
 
 

V

 
  

15. Det är enkelt att hålla muntliga presentationer (t.ex. i klassen eller på 
arbetsplatsen). 
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 

1  2  3  4              5 
  

 
16. Det är enkelt att delta i diskussioner (t.ex. i klassen eller på arbetsplatsen). 
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 

1  2  3  4              5 
                                               
 
17. Min stamning ökar i stressfyllda situationer. 
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 
             1  2  3  4              5 

 

 
18. I  vissa situationer låter jag andra personer prata i mitt ställe (t.ex. beställa 
maten på en restaurang). 
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 

1  2  3  4              5           
                              
 
19. I  många situationer underlättas mitt tal av att jag byter till alternativa ord 
eller meningar än de jag egentligen tänkt säga. 
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 

1  2  3  4              5           
                              
 
20. Mina skolkamrater/arbetskollegor retar mig för hur jag pratar.  
 
Instämmer                   Instämmer 
    inte alls                                              helt 

1  2  3  4              5           
                              
 
 
VÄND   
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