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Abstract
This thesis aims to investigate if the functional impairment stuttering causes psychological
problems and if those are related to avoidance behavior affecting participation in society and,
hence, an individual's entire life. There is empirical evidence that stuttering is causing problems 
of a psychological nature in the form of internalized shame, which has been measured with ISS. 
The avoidance behavior resulting from the shame, or the need to avoid the stuttering,
contributes to lack of participation, which in itself may be a determinant of ill health.
Therefore, people with stuttering should be offered both speech therapy and communication 
aid to increase accessibility for people who stutter. For people who have not yet developed 
internalized shame, it may be prevented by assistive technology. This study is part of 
Hjälpmedelsprojektet led by Handikappförbunden. Two measuring instruments, ISS and PSI, 
were administered through a survey to 100 people who stuttered. The results show trends that 
men and women had different emotional reactions of their stuttering and that the response, the 
avoidance behavior, also differ. Therefore it is vital to clarify the underlying causes and, thus,
allow equal access and participation for all.
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Sammanfattning
Detta examensarbete syftar till att undersöka om funktionsnedsättningen stamning orsakar 
psykiska problem och om dessa har samband med undvikande beteende, som kan påverka 
delaktigheten i samhället och därmed individens hela tillvaro. Det finns empiriskt stöd för att 
stamning orsakar problem av psykologisk karaktär i form av internaliserad skam, vilket har 
uppmäts med ISS. Det undvikande beteende som följer av skam, eller behovet att undvika att 
stamma, ökar risken för minskad delaktighet, vilket, i sig, kan orsaka ohälsa. Ett ökat talflyt 
skulle därmed kunna minska skam och undvikande beteende och på så sätt möjliggöra ökad 
delaktighet. Därför bör personer med stamning erbjudas både talterapi och tekniska hjälpmedel 
i syfte att öka tillgängligheten för personer som stammar. För personer som ännu inte utvecklat 
internaliserad skam, kan hjälpmedel hindra att skammen internaliseras. Studien är en del av 
Hjälpmedelsprojektet som leds av Handikappförbunden. Två mätinstrument, ISS och PSI, 
administrerades genom en enkät till 100 personer med stamning. Resultaten visar att kvinnor 
och män tenderade att uppvisa olika känslomässiga reaktioner på sin stamning och att 
responsen, det undvikande beteendet, också skiljde sig åt. Därför är det viktigt att klarlägga 
bakomliggande orsaker och därigenom möjliggöra lika tillgänglighet och delaktighet för alla.

Nyckelord: stamning, internaliserad skam, undvikande beteende, delaktighet



Förord
Ett varmt tack till alla respondenter som delade med sig av sig själva och sin syn på sin egen 
stamning. Jag känner ödmjukhet inför ert bidrag som kanske inte var alldeles enkelt att leverera. 
Tack också till Anita Blom på Stamningsförbundet, Karin Andersson på Handikappförbunden 
samt Rickard Nilsson vid Luleå tekniska universitet.

Sara Nilsson
Luleå, 2010
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Inledning
Tänk dig att inte kunna säga ditt namn eller ens säga hej? Att inte våga be om ett 
hekto skinka eller hellre ta en biljett till fel ort än att våga visa att man stammar. 
Att samla allt sitt mod till att ringa ett samtal och höra att de har en 
telefonsvarare som kräver att du skall tala in ärende eller ditt telefonnummer. 
Hur skall man säga 08 när det blir 00000088888? För att sedan höra rösten säga 
att den inte uppfattar det du säger. Att bjuda upp någon. Att hålla föredrag i 
skolan. Att läsa godnattsaga för sina barn.

Orden kommer från Anita Blom (Blom, personlig kommunikation, november 4, 2009), som är 
ordförande för Stamningsförbundet (SF) i Sverige och denna beskrivningen underlättar för 
personer som inte stammar att förstå hur stamning kan påverka vardagen för personer som 
stammar. Enligt Hjälpmedelsinstitutets (HI) hemsida, finns ca 90 000 personer i Sverige som 
har talsvårigheter i betydelsen att de helt, eller i vissa sammanhang, är helt oförmögna att tala. 
Bland barn är siffran betydligt högre, ca 300 000 barn har funktionsnedsättningen 
(Hjälpmedelsinstitutet, 2009). SF menar att det är en grundläggande rättighet att kunna prata 
eftersom det innebär att kunna vara delaktig i samhället, motsatsen skulle kunna vara 
utanförskap (Blom, personlig kommunikation, november 4, 2009). SF har flera exempel på vad 
detta utanförskap kan leda till, de mest drastiska och beklagansvärda är självmord eller
mordbränder (Blom, personlig kommunikation, november 4, 2009). Detta är något som tycks 
ha en internationell motsvarighet eftersom International Stuttering Association (ISA) 
informerar om liknande händelser (Krall, 2000).

I rapporten Onödig ohälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2008) framgår att en mycket stor del av 
samhällets samlade ohälsa finns bland människor med funktionsnedsättning. Att ha en 
funktionsnedsättning behöver inte vara samma sak som att ha försämrad hälsa, däremot kan det 
vara en hälsorisk. Bestämningsfaktorerna för ohälsa bland personer med funktionsnedsättning 
är brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet och dessa 
betraktas som funktionshindrande processer som minskar livskvalitén (Statens folkhälsoinstitut, 
2008). Enligt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (Socialdepartementet, 
1999/2000:79) skall samhället utformas så att alla funktionsnedsatta ska kunna vara delaktiga i 
samhällslivet. Statens folkhälsoinstitut (2008) har preciserat detta med att ha inflytande i 
samhället och möjlighet att ha kontroll och inflytande över vardagens aktiviteter. Bristande 
delaktighet är en viktig bestämningsfaktor för ohälsa och att kunna bemästra vardagen är för 
många personer en central hälsofråga (Statens folkhälsoinstitut, 2008).

Funktionsnedsättning
Socialstyrelsens terminologiråd beslutade 2007 om revidering av termerna funktionsnedsättning 
och handikapp (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Termen handikapp utgår då den kan upplevas 
som stigmatiserande och istället skall termen funktionsnedsättning användas. 
Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. De begränsningar som funktionsnedsättningen för med sig definieras som 
funktionshinder. Exempel på begränsningar kan vara bristande delaktighet i arbetslivet, sociala 
relationer och demokratiska processer (Statens folkhälsoinstitut, 2008).
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Vad är stamning?
Det finns olika definitioner av stamning, vilket beror på att olika sakkunniga och forskare anger 
olika orsaker till stamning. Stamning definieras som ett avbrott i talprocessen där 
reglersystemteorin och hjärndominansteorin är de vedertagna. Den första utgår från
återkopplingens roll för stamning och den andra från att ingen av hjärnhalvorna är tillräckligt 
dominant. Personer som stammar är från dessa perspektiv genetiskt predisponerade att stamma,
men även miljön har betydelse för stamningens omfattning och grad (Alm, 1995). Andra 
teoretiker ser stamning som ett meningsfullt beteende där stamningen fyller en funktion för att 
tillfredsställa eller bidra till att obehag undviks. Dessa teorier kallas psykoanalytiska och här 
anses det inte föreligga något fel på talfunktionen hos personen som stammar, utan 
stamningens ursprung finns att finna i individens psykologi (Alm, 1995). Avslutningsvis finns 
det sociologiska teorier om varför vissa stammar. En del har biologisk grund, medan andra ser
stamningen som en reaktion på föräldrars och omgivningens reaktion på det egna talet. 
Receptet är att stamma på, utan rädsla och förlägenhet, och stamningen skall då minska för att
sedan till och med upphöra (Alm, 1995). 

Stamningsförbundet (SF) presenterar inte någon klar definition av stamning. Enligt Blom 
(2010) försöker International Stuttering Association (ISA) skapa en definition av stamning 
eftersom det idag finns flera olika namn och definitioner. En definition av stamning ska 
inkludera alla som stammar, men idag finns ingen samsyn om det är viktigt att skilja mellan de 
dolda och de öppna konsekvenserna av stamning eller om stamning skall betraktas som ett enda 
symptom. Stamningsförbundet (”Vuxna som stammar”, 2010) beskriver stamning enligt 
följande:

Stamning kännetecknas av svårigheter att komma framåt i talet, trots att man vet 
vad man vill säga. Vanliga symptom är blockeringar och upprepningar av ljud, 
stavelser eller ord. Många har problem med att starta talet. Ofta stammar man 
mer på vissa ljud och ord. Ibland förekommer det att man spänner sig eller gör 
vissa medrörelser, främst i käke, mun och ögon (första stycket). 

Per Alm (1995) som är forskare i neuropsykologi i Lund beskriver de olika sätt som stamning 
kan yttra sig på när människor talar:
 Repetition av delar av ord: trä-trädgård
 Repetition av ord: jag-jag ska gå
 Repetition av fraser: jag ska gå-jag ska gå till trädgården
 Förlängning av ljus: jjjjjjjjag ska gå
 Blockeringar: jag ska--------gå
 Hjälpord och hjälpljud: (”öh”, ”men”, ”att”) jag öh ska gå
 Omskrivningar och ofullständiga fraser: jag vill att du-kan du ta det här (sid.20).

Enligt Alm (1995) är stamning ett talproblem med biologisk grund och hans forskning har visat 
att hjärnans styrning av talet är instabil vid stamning. Tendensen till avbrott i talet påverkas i 
viss mån av miljö och psykologiska faktorer. Som en följd av detta kan psykologiska problem 
uppstå som exempelvis talrädsla. Talrädsla är dock i första hand en följd av stamningen, inte en 
orsak till stamning. Stamning visar inte att personen är nervöst lagd, men tidspress, talrädsla 
och osäkerhet i sociala situationer gör stamningen värre (Alm, 1995). Alm (Lofors, 2007) menar 
att förklaringen till talproblemen finns i hjärnan. Stamning är en störning i talets startsignaler. 
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”Varje stavelse som uttalas måste få en signal från hjärnan om när exakt den ska starta, får den 
inte det hackar talet” säger Alm i en intervju i Dagens Nyheter (Lofors, 2007).

”Den som stammar tror lätt att det beror på nervositet, att få veta att det kan ha en fysiologisk 
grund kan avdramatisera problemet” (Alm, citerad av Lofors, 2007). Om stamningens 
psykologiska aspekt säger Alm (citerad av Lofors, 2007): ”Man ska inte ignorera de psykologiska 
aspekterna. Stamningen i sig kan vara psykiskt stressande och ge talrädsla och det är viktigt att 
man jobbar med detta också. Men själva grundorsaken går vanligen inte att finna där”.

I studier har strukturella skillnader i hjärnan identifierats mellan personer som stammar och de 
som inte stammar. Fynden gör det mer troligt att stamning härstammar från existerande 
begränsningar i språkmotorn än att stamning är en anpassning eller kompensation till en sådan 
begränsning (Bloodstein & Bernstein, 2008).

Vem stammar?
Det finns föreställningar och negativa fördomar om personer som stammar. Craig, Tran, & 
Craig (2003) har undersökt de negativa fördomar människor som aldrig mött en stammande 
person kan ha om personer som stammar. Resultaten visade att de flesta trodde att personer 
som stammar är blyga, självmedvetna, ängsliga och har dåligt självförtroende.

Det finns inget vetenskapligt stöd för att personligheten hos personer som stammar avviker från 
andras. Det finns heller inget vetenskapligt stöd för att stamning har en neurotisk grund eller 
att nervsystemet är labilare hos personer som stammar än hos andra. Tvärt emot föreställningen 
om personer som stammar verkar de inte vara mer nervösa än de som inte stammar, men ett liv 
med svår stamning kan ge ett sämre självförtroende (Alm, 1995).

Gullberg (2003) hävdar att personer som stammar inte är en särpräglad grupp. Personer som 
stammar är människor som gör det i en del sociala situationer och i varierande utsträckning. Att 
stamma upplevs individuellt och varje stammande individ har sin syn på stamning. Att 
stamningen är unik för varje individ gör det svårt att definiera begreppet entydigt (Gullberg, 
2003).

Hjälpmedel för personer som stammar
Förutom talterapi finns tekniska hjälpmedel för personer som stammar. På SF:s hemsida 
(Stamningsförbundet, 2009) finns en förteckning över hjälpmedel (12 stycken) som finns att 
tillgå internationellt. I Sverige finns numera hjälpmedel att köpa för privatpersoner, vilka kostar 
tiotusentals kronor och enligt Patrique Rönngren, leg. logoped, får logopeder sedan 1 februari 
2009 förskriva tekniska hjälpmedel till personer som stammar. Det är inte beslutat vilka 
hjälpmedel som kommer att få förskrivas, men de hjälpmedel som diskuteras är School-DAF, 
Basic Fluency System, Small Talk och Speech Easy (Stamningsförbundet, 2009). 
Hjälpmedelsfrågan för personer med stamning behandlas olika i olika landsting. Det behövs 
enligt SF en snabbare utveckling och Handikappförbunden (HF) menar att hjälpmedel är en 
nödvändig förutsättning för god livskvalitet och delaktighet (Handikappförbunden, 2008). Trots 
att stamningshjälpmedel funnits i tio år är det fortfarande bara tre landsting som förskriver 
hjälpmedel (Blom, personlig kommunikation, mars 18, 2010). Enligt Åberg (2007) vid 
Hjälpmedelsinstitutet förskrivs stamningshjälpmedel väldigt sällan av landstingen då 
hjälpmedlen inte finns upptagna i det ordinarie hjälpmedelssortimentet. Den mest eftersatta 
gruppen avseende hjälpmedel är personer med osynliga funktionsnedsättningar och mest 
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eftersatt är gruppen med behov av hjälpmedel inom kommunikationsområdet 
(Handikappförbunden, 2008b)

Region Skånes Forsknings- och utvecklingsenhets rapport 6 från 2009 (Alenbratt, 2009) är en 
sammanställning av de första användarnas erfarenheter av talhjälpmedlet SpeechEasy. Syftet 
med studien var att undersöka nöjdhet, användning och effekter av SpeechEasy. Region Skåne 
var först av landstingen/regionerna i Sverige med att bevilja personer som stammar hjälpmedel 
för talflyt. Resultatet visade bland annat att 64% av brukarna var mycket nöjda med sina 
hjälpmedel och att 36% var ganska nöjda. Alla deltagare, utom en, fick mer talflyt och flertalet 
talade mer. De flesta av brukarna (86%) uttryckte att de upplevde en ökad delaktighet i samtal 
och 71% uttryckte att SpeechEasy hade haft positiv inverkan när de talade inför grupper 
(Alenbratt, 2009). SF menar att det är en grundläggande rättighet att kunna prata, eftersom det 
möjliggör att kunna vara delaktig i samhället och därför kan talhjälpmedel bidra till att öka 
delaktighet och minska känslan av utanförskap (Statens folkhälsoinstitut, 2008).

Problem av psykologisk karaktär som en följd av stamning
Enligt Alm (1995) är stamning ett talproblem, men kan tyvärr leda till många andra problem än 
själva talet som till exempel talrädsla, dåligt självförtroende, osäkerhet i sociala situationer, 
skamkänslor, ångest och mindervärdeskomplex. Dessa problem kan leda till undvikande av 
dagliga sociala funktioner och uppgifter. Enligt Alm (1995) är talet det viktigaste medlet vi har 
för att få kontakt med andra människor och talet är nära förknippat med självkänslan. Detta får 
Alm (1995) stöd för i rapporten Onödig ohälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2008), där det 
konstateras att kunna sköta sina dagliga åtaganden i så stor utsträckning som möjligt är viktigt 
för självkänslan och egenvärdet och därmed också för hälsan. Enligt Sheehan (1970) är talet det 
främsta medlet för presentation av det sociala jaget.

I Utbildningsradions programserie Livskraft (Lundin, 2006) fick lyssnarna möta Gustaf 
Liljegren. Gustaf har stammat hela sitt vuxna liv och har isolerat sig på grund av att han skäms 
för sin stamning. Det har inneburit att Gustaf inte har gjort allt han velat göra och han 
upplever det som väldigt svårt att vara bland andra. Därför har Gustaf valt att träffa nya 
människor på Internet där hans funktionsnedsättning inte märks och han tycker att det är en 
frälsning samtidigt som det hindrar honom från att utvecklas. Det är ensamt, enligt Gustaf, och 
särskilt efter att han har umgåtts med människor utanför Internet. Det går att skylla på blygsel, 
men det är talet som håller Gustaf inne och tillbaka (Lundin, 2006).

Tidigare forskning
The National Stuttering Association (NSA) kartlade 2009 hur personer som stammar upplevde 
att stamningen påverkade deras liv, hur behandlingen mot stamning upplevdes och de olika 
stödaktiviteterna som finns för personer som stammar (National Stuttering Association, 2009). 
Resultaten visade att stamning har påverkan på arbete, skola och socialt umgänge. Personer som 
stammar undviker situationer där de måste tala och de känner förlägenhet när deras 
talproblematik blir känd. Fyrtio procent av de tillfrågade hade blivit nekade en anställning, eller 
befordran på grund av sin stamning (National Stuttering Association, 2009). Resultatet stöds av 
forskning gjord av Klein & Hoods (2004) där resultatet visade att mer än sjuttio procent av 
respondenterna ansåg att deras stamning minskar chanserna att bli anställd eller att avancera i 
jobbet. I Onödig ohälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2008) framgår att arbetslösheten är mycket 
större bland människor med funktionsnedsättning. År 2006 gjorde Statistiska centralbyrån 
(SCB) på uppdrag av Arbetsmarknadsstyrelsen en undersökning om funktionsnedsattas 



5

situation på arbetsmarknaden. Där framgick att personer med stamning och språk-, tal-, eller 
röststörning uppgick till 0,7%. Av den totala andelen tillfrågade var det fem procent som 
svarade jakande på om de någon gång de senaste fem åren inte fått ett jobb som de hade sökt på 
grund av sitt funktionshinder och som de hade tillräckliga meriter för (SCB, 2009).

Craig, Tran, & Craig (2009) undersökte påverkan som funktionsnedsättningen att stamma har 
på den upplevda livskvaliteten hos 200 personer som stammar samt en kontrollgrupp på 200 
personer som inte stammar. Respondenterna fick svara på the Medical Outcomes Study Short 
Form-36 (SF-36) och the Lifestyle Appraisal Questionnarie (LAQ). Resultaten visade att 
personer som stammar har lägre QOL-poäng än personer som inte stammar i vitalitet, socialt 
umgänge, mental hälsa och känslomässig stabilitet. Enligt Craig et al. (2009) är resultatet 
förväntat med tanke på den försvårande sociala situation som stamning innebär. Ju grövre 
stamningen är hos en person ju mer negativt påverkar den kvalitén på livet för den personen 
(Craig et al., 2009). Klein och Hood (2004) fann att personer som stammar upplever att deras 
stamning är ett betydande handikapp i deras strävan för ett bra liv och stamning tros vara ett 
hinder för normal social och psykologisk utveckling enligt Craig et al. (2009). Klompas & Ross 
(2004) rapporterade att 14 av 16 respondenter i deras studie om att leva med stamning upplevde
att stamningen påverkar deras självkänsla, självbild och identitet negativt.

Enligt Bloodstein & Ratner (2008) (refererade av Craig et al., 2009) förväntar sig personer som 
stammar att stamma i sociala sammanhang och den ångest som förväntan att stamma skapar 
kan påverka beteendet hos den som stammar, som exempelvis att undvika sociala situationer 
där personen behöver konversera eller tala. O´Keefe (1996) (refererad av Klompas & Ross, 
2004) tror att tal- och språksvårigheter bidrar till en sämre livskvalitet på grund av den 
frustration som individen som stammar känner. Enligt Carlsson, Hjelmqvist, & Lundberg
(2000) har den psykologiska kunskapen en avgörande betydelse för förståelsen av de personliga, 
yrkesmässiga och sociala konsekvenserna av att kroppen inte fungerar bra (Carlsson et al.,
2000). Kommunikation är en funktion som anses vara avgörande för ett meningsfullt liv. 
Begränsningar av möjligheten att kommunicera medför alltid psykologiska och sociala risker
enligt Carlsson et al. (2000). 

Skam
Enligt Beck-Friis (2009) är skam smärtsamt och obehagligt och handlar om ett hot om ensamhet 
och om rädsla för utanförskap. Utanförskap och känslan av att inte vara behövd är kränkande 
på alla nivåer och är i alla åldrar förknippat med upplevelsen av skam. Skammen är inte ett 
entydigt negativt fenomen. Den finns med oss sedan födseln som något evolutionärt 
nödvändigt. Skammen möjliggör för oss att bevara kontakten med andra människor genom 
motivationen att knyta an och komma andra människor nära. Denna grundläggande 
skamförmåga kan beskrivas som en av livets existentiella förutsättningar då skammen är 
nödvändig för att skapa empati människor emellan. Enligt Beck-Friis (2009) är ett sätt att 
försvara sig mot skam att gå in i en depression. Depression innebär att individen riktar ilskan 
inåt mot sig själv. Den depressive söker gemenskapen, men tar på sig ansvaret för att det brustit. 
Detta ansvarstagande, att rikta straffet mot sig själv, är den typiska depressiva reaktionen (Beck-
Friis, 2009). Craig et al. (2009) kom fram till att personer som stammar löper större risk för 
utmattning som följd av sin stamning och att minskad vitalitet associeras med känslor av 
nedstämdhet och sämre humör. Då livskvaliteten kan påverkas allvarligt och negativt av 
stamning borde ett ökat tryck för bättre resurser som adresserar detta problem utövas mot 
myndigheterna (Craig et al., 2009).
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Patraka (1998) undersökte betydelsen hos de tre psykologiska faktorer; skam, självcentrering och 
locus of control (LoC) för nivån hos tre dimensioner som är kritiska i upplevelsen av att 
stamma; ansträngning att tala, undvikande av förväntad stamning och förväntan att det 
kommer att bli svårt att tala. Många teoretiker har enligt Patraka (1998) antagit att skam, 
självcentrering och LoC spelar en viktig roll för stamning. Den internaliserade skammen mättes 
med hjälp av Cooks Internalized Shame Scale (ISS) och individens egen uppfattning om det 
egna beteendet i form av ansträngning att tala, undvika att tala samt förväntan om att det 
kommer att bli svårt att tala mättes med Wolfs Perception of Stuttering Inventory (PSI) som 
administrerades till 119 respondenter. Regressionsanalyser visade att skam och självcentrering 
var signifikanta psykologiska prediktorer för de tre beteendedimensionerna hos stamning 
(Patraka, 1998).

Del Rosario och White (2006) gjorde en utvärdering av Cooks (1995, 2001) (refererad av 
Patraka 1998) internaliserade skamskala (ISS) som enligt Cook hade en underliggande faktor
som han kallade underlägsenhet. del Rosario & White (2006) undersökte antalet underliggande 
faktorer hos skam med faktoranalys av de 24 påståendena i Internalized Shame Scale (ISS). 
Resultatet visade på tre faktorer (Tabell 1).

Tabell 1.  Resultat av faktoranalys av ISS (del Rosario & White 2006).

Frågor Faktor 1 Frågor Faktor 2 Frågor Faktor 3
7
6
3
1
10
8
12
2
16
5
1
11

19
25
24
23
22
17
20
13

26
30
29
27

Underlägsenhet.
Upplevelsen av

otillräcklighet och
att vara bristfällig

Ömtålighet/utsatthet.
Känslan av att inte ha

kontroll, vara emotionellt
instabil, rädd för att bli av

slöjad

Tomhet/ensamhet.

Varians 47.82% Varians 8.89% Varians 5.66%

Den första faktorn beskrev en upplevelse av otillräcklighet och att vara bristfällig. del Rosario 
och White (2006) döpte faktorn till Inferiority (underlägsenhet). Faktor två beskrev känslor av 
att inte ha kontroll och att vara emotionellt instabil och rädd för att bli avslöjad. Faktorn 
kallades ömtålighet/utsatthet. Den tredje faktorn kallades tomhet/ensamhet. del Rosario och 
Whites (2006) slutsats är densamma som den av Nathanson (1992) (refererad av del Rosario & 
White), dvs. den internaliserade skammen omfattas av fler faktorer än en och består snarare av 
multipla kategorier av tankar och reaktioner.
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Delaktighet
I regerings skrivelse 2009/10:166 (Regeringen, 2010) framgår att handikappolitikens syfte är att 
skapa ett samhälle som är utformat så att människor med funktionsnedsättningar blir fullt 
delaktiga i samhällslivet samt att jämlikhet i levnadsvillkor föreligger mellan kvinnor och män. 
De nationella målen för handikappolitiken är att identifiera och undanröja hinder för full 
delaktighet i samhället och en grundläggande förutsättning för detta är ökad tillgänglighet. 
Tillgänglighet avser i detta sammanhang att en verksamhet i sin helhet går att använda 
oberoende av funktionsförmåga (Regeringen, 2010). Exempel på sådan verksamhet kan vara 
bemötande utan diskriminering, elektroniska tjänster som är utformade så att alla kan del av 
dem och att det finns kunskap om vad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
kan vara (Regeringen, 2010). Tillgänglighet för en person med stamning som 
funktionsnedsättning kan vara att kunna leva ett självständigt liv och delta i samhällslivet, dvs. 
det handlar om att kunna arbeta, resa och vara i kontakt med samhällsinstitutioner så som 
exempelvis barnomsorg och vårdcentral.

Män har större tillgång än kvinnor till insatser inom flertalet sektorer som möjliggör 
tillgänglighet och därmed ökad delaktighet i samhällslivet (Regeringen, 2010). Därför är det 
angeläget att uppmärksamma möjliga skillnader mellan kvinnor och män och analysera dessa
(Regeringen, 2010). 

Syfte och frågeställningar
I detta examensarbete undersöks om stamning orsakar problem av psykologisk karaktär hos 
personer som stammar och om dessa problem hör samman med undvikande beteende och hur 
detta, i sin tur, kan påverka individens delaktighet i samhället och individens hela tillvaro.
Arbetet är en del i projektet Hjälpmedel, en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet, 
som genomförs av Handikappförbunden (”Hjälpmedel, en förutsättning”, 2008).
Frågeställningar:
1. Känner personer som stammar skam för sina talproblem?
2. Uppvisar personer som stammar undvikande beteende?
3. Finns det skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelse av skam och undvikande 

beteende?
4. Finns det ett samband mellan den upplevda skammen och att personen undviker 

beteenden och situationer som kan avslöja hans/hennes talproblem?
5. Om undvikande beteenden uppvisas, påverkar detta delaktigheten i samhällslivet?
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Teoretiskt Ramverk

Skam
Enligt Croew (refererad av Altholz & Golensky, 2004) kan den emotionella responsen på den 
egna stamningen ha en väsentligt större påverkan på personen som stammar och hans/hennes 
familj än själva stamningen. Skam är exempel på en sådan emotionell respons, medan
förnekande och isolering är andra exempel. Enligt Bedford & Hwang (2003) (refererade av del 
Rosario & White, 2006) har skam definierats som en känsla av att inte vara lika bra som andra 
och som uppkommer av att ens självbild och sätt att vara ifrågasätts. Goldberg (1991) menar att 
skam är försvagande och hindrar människor från att möta livet modigt och ärligt och med fullt 
förtroende för den egna förmågan att hantera livets svårigheter och möjligheter.  

Enligt Murphy (1999) finns betydande bevis som stödjer antagandet att negativa känslor och 
tankar om stamning inte bara ökar funktionsnedsättningen stamning utan också hindrar 
tillfrisknande. Två känslor som bidrar till stamning och som också hindrar en framgångsrik 
terapi är de två negativt laddade känslotillstånd som skam och skuld utgör (Murphy, 1999). Om 
det går att finna en relation mellan skam och stamning går det kanske att bestämma om skam 
är en relevant komponent i stamning, dock menar Bloodstein (refererad av Murphy, 1999) att 
skam utgör stamningens kärna

Studier genomförda av Patraka (1998) visade att skam är en signifikant psykologisk prediktor för 
beteendedimensionen undvikande av förväntad stamning. Enligt Tangney (1995a), (refererad av
Murphy, 1999) är skam starkt korrelerad med undvikande beteende.

Internaliserad skam
Goss, Gilbert, & Allan (1994) (refererad av del Rosario & White, 2006) menar att skam kan 
upplevas på två sätt. När skammen är kopplad till en övergående känsla i specifika situationer 
sägs personen uppleva situationsbunden skam (state shame). Är skammen ihärdig och ihållande 
och mer internaliserad i ens person sägs skammen vara internaliserad (internalized/trait 
shame). Internaliserad skam upplevs som en känsla av inkompetens och underlägsenhet och är 
ett resultat av en bestående och ihållande känsla av skam under uppväxtåren enligt Claesson & 
Sohlberg (2002) (refererad av del Rosario & White, 2006). Enligt Kaufman (1989) kan 
skammen bli en internaliserad del av självet och när känslan av skam blir kronisk kallas den för 
internaliserad skam, vilket innebär att skammen inte är övergående utan kvarvarande som en 
del av personens identitet.

Undvikande beteende
Nathanson (1992) (refererad av del Rosario & White, 2006) föreslår att upplevelsen skam 
genererar fyra skyddsmekanismer som att dra sig undan, undvikande beteende och att attackera 
sig själv eller andra. Enligt Petrunik & Shearing (1988) (refererade av Altholtz & Gloensky, 
2004) försöker en person som stammar att hantera sin stamning med strategierna döljande, 
undvikande och ansträngning. Enligt Murphy (1999) är undvikande beteende ett av de mest 
framträdande dragen hos personer som stammar. Tagney (refererad av Murphy, 1999) menar att 
känslan av skam motiverar en undvikande respons eftersom skammen producerar en känsla av 
smärtsam utsatthet inför verklig eller föreställd publik. Personen som skäms vill inte visa den 
negativa delen av sitt själv eftersom den upplevs avslöja hur dålig hela personen är.
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Enlig Bloodstein och Ratner (2008) är en indikation på stark emotionell respons på stamning 
det vanemässiga undvikandet av att tala. På den mest grundläggande nivån kan observeras att 
stamning upplevs som skamfyllt och att talet är obekvämt och upplevs som hotande, vilket gör 
personer som stammar oförmögna att tala. Enligt Van Riper (1982) är syftet med undvikande 
beteende att hindra att stamning uppstår. Enligt honom vägrar personen att inlåta sig i 
talsituationer (refusal behaviour) där stamning kan förväntas komma, eller vägrar att använda 
vissa ord. Personen som stammar söker av sin omgivning och bedömer sannolikheten för att en 
talsituation skall uppstå eller för användandet av vissa ord i syfte att undvika att stamma. Enligt 
Van Riper (1982) kan personer som stammar vidta långtgående åtgärder för att undvika den 
frustration som stamningen ger eller för att inte avslöja sitt talproblem. Antingen tas telefonen 
bort, personen väljer att flytta eller byter namn. Barn hycklar dumhet eller dövhet i skolan eller 
slutar tala när stamningen börjar. Det undvikande beteendet har för en del lett till total 
utmattning (Van Riper, 1982).

Jezer (1997) (refererad av Altholz & Golensky, 2004) menar att varje situation kan utsätta 
personen som stammar för negativa reaktioner och avvisande från andra personers sida. Till 
synes vardagliga situationer som att presentera sig själv och svara i telefon eller fråga om vägen 
blir stora utmaningar. Anspänningen som det innebär och den skam som kan uppstå kan 
upplevas som överväldigande. Det kan, i sin tur, leda till självvald isolering i syfte att undvika 
förnedringen av att tala inför folk, vilket, i sin tur, kan påverka personliga relationer och val i 
livet. Isolering är ett exempel på undvikande beteende enligt Jezer (1997) (refererad av Altholz & 
Golensky, 2004).
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Metod

Respondenter
Respondenterna valdes ut genom Stamningsförbundets försorg. Respondenterna i detta arbete 
var personer som stammar och som bor i Sverige och var över 18 år gamla. Respondenterna 
kom från samtliga län utom Blekinge och Gotland (Figur 1). Könsfördelningen var 25 kvinnor 
(37,9%) och 41 män (62,1%).

Figur 1. Fördelningen av respondenter över län (%), (N=66).

Åldersstrukturen visar att respondenterna representeras av individer i övre medelåldern eller 
äldre (Figur 2). Medelåldern för respondenterna var cirka 45 år och 38% var ensamstående och 
62% var gifta eller sammanboende. Huvuddelen hade gymnasial grund (44%), 32% hade 
studerat på universitetsnivå, 12% på folkskola, 8% på grundskola, 3% var forskare eller 
motsvarande, medan 1% var personer utan skolgång.

Nära femtio procent (48,5%) av respondenterna förvärvsarbetade heltid, 26% var pensionärer 
eller sjukpensionär och 11% förvärvsarbetande deltid. Övriga studerade (6%) , var 
arbetssökande (4,5%), var föräldraledig (1,5%) eller gjorde annat (1,5%).

Sextiofem av de 66 respondenterna var medlemmar i en stamningsförening.

Sex av respondenterna uppgav att de använde talhjälpmedel (DAF Assist, Dr Fluency, DAF 
Smalltalk och Speech Easy). Sju angav att det inte kände till att det fanns talhjälpmedel att 
tillgå. 
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Figur 2. Respondenternas åldersfördelning (%), (N=66).

Material
Enkäter användes för datainsamling eftersom respondenterna var spridda över landet (Bilaga 3 -
7). Skam och undvikande beteende mättes med två befintliga instrument: The Internalized 
Shame Scale (ISS) (Bilaga 5) och The Perception of Stuttering Inventory (PSI) (Bilaga 6). Två 
påståenden lades till PSI, påstående 21: ”Det är karaktäristiskt för mig att undvika att resa på 
grund av stamningen och påstående 22: ”Det är karaktäristiskt för mig att undvika att studera 
på grund av min stamning”, för att mäta undvikande beteenden som är kända bland personer 
som stammar enligt Handikappförbunden och som inte fanns med i det ursprungliga 
mätverktyget (Bilaga 2). Eftersom resultatet (PSI) inte skulle jämföras mot tidigare utförda 
studier bedömdes tillägget inte medföra begränsningar.

The internalized shame scale (ISS).
The Internalized Shame Scale (ISS), utvecklat av Cook (1994) (refererad av Patraka, 1998 och 
del Rosario & White, 2006) mäter internaliserad skam och består av 30 påståenden som 
kartlägger känslor och erfarenheter på en fem-gradig intervallskala där 0 representerar aldrig 
och 4 representerar nästan alltid. Tjugofyra negativt laddade påståenden mäter skam och sex 
positivt laddade påståenden mäter självkänsla. Dessa finns med för att kontrollera bias i svaren.

Den totala poängen för skam fås genom summering av skalvärdena. Den totala poängsumman 
kan anta värden från 0 till 96. Höga skampoäng avspeglar känslor av underlägsenhet, känsla av 
att inte vara bra som man är, otillräcklighet, av att vara förminskad, tomhet och ensamhet. En 
poäng på 50 eller högre indikerar smärtsamma och möjligen problematiska nivåer av 
internaliserad skam. Poäng över 60 anses utgöra mycket höga eller extrema nivåer av 
internaliserad skam och kan associeras med depression eller symptom på oro/ångest (Patraka, 
1998; del Rosario & White, 2006).

Uppmätta poäng internaliserad skam hos personer utan stamning (non-clinical) har genomförts 
av Cook (1994) (refererad av Patraka, 1998). Medelvärdet hos kvinnor (N = 748) var 33 och hos 
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män (N = 382) 30. Cook (1994) (refererad av Patraka, 1998) mätte internaliserad skam bland 
alkoholiserade kvinnor och män och kvinnor (N = 177) hade ett medelvärde på 53 och män (N
= 142) hade medelvärdet 47 (Patraka, 1998). I Patrakas (1998) studie uppmättes den 
internaliserade skammen hos 119 respondenter med stamning som funktionsnedsättning och
medelvärdet var 31,88 (Patraka, 1998).

Den interna konsistensen hos ISS är för friska personer .95 och hos klinisk grupp .96 
(Patraka, 1998). del Rosario & White (2006) uppmätte ISS interna konsistens två gånger med 
159 studenter vilket gav .95 respektive .96.

The perception of stuttering inventory (PSI).
The perception of stuttering inventory (PSI), utvecklat av Woolf (1967) (refererad av Patraka, 
1998), innehåller 60 påståenden som mäter tre dimensioner hos stamning; kamp, undvikande 
och förväntan. 
Undvikande är operationaliserat och definierat som:
1. Undvika att tala genom att dra sig undan från en situation som kräver verbalt

deltagande.
2. Undvika att behöva tala genom ett beteende som minskar risken för att verbalt 

deltagande.
3. Undvika fonetiska och lingvistiska element under tal genom att exkludera dessa totalt 

eller ersätta dem med andra.
Svar ges på en fem-gradig intervallskala där 0 betyder ”lite karaktäristiskt för min egen 
stamning” och 4 ”mycket karaktäristiskt för min stamning”. 

Procedur
Enkäten administrerades av Stamningsförbundet och skickades ut per brev. Utskicket innehöll 
missivbrev, enkät och ett numrerat svarskuvert. Numreringen möjliggjorde utskick av 
påminnelse till enbart de som inte hade svarat. Inkomna svar skickades vidare till författaren för 
analys.

Enkäten skickades ut till 100 respondenter 100412 med ett sista svarsdatum 100423. 
Påminnelse (Bilaga 7) skickades ut 100426 med sista svarsdatum 100503. Antal återsända 
enkäter var 100423 58 och 100510 66 . Svarsfrekvensen var 66%. 

Alla respondenter utom en angav att de hade fått sin enkät via posten, medan en inte hade
meddelat distributions sätt. Alternativet var att enkäten erhölls via de nätverk som finns, 
exempelvis lokala föreningar för personer som stammar.

Avgränsning
Respondenterna har varit personer över 18 år, det vill säga vuxna personer med 
funktionsnedsättningen.

Graden av stamning har inte kontrollerats och respondenterna har själva fått bedöma om de 
stammar. Det har varit upp till mottagaren, respondenten, att avgöra om det föreligger en 
funktionsnedsättning eller ej. 
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Databehandling
Analyserna baserades på svar från två olika enkäter. Statistiska analyser utfördes med hjälp av 
PASW. För att möjliggöra jämförelse med del Rosario & Whites (2006) resultat genomfördes en 
faktoranalys med tre faktorer för ISS.

ISS (the Internalized Shame Scale).
Av de 30 påståendena ströks de sex som indikerar en positiv självkänsla, varefter den totala 
poängen för skam beräknades för varje respondent genom summering av svaren av övriga 
påståenden.

PSI (the Perception of Stuttering Inventory).
PSI består ursprungligen av 60 påståenden som mäter stamning i tre beteendedimensioner, 
kamp, undvikande och förväntan. I detta arbete användes enbart de påståenden som mäter 
undvikande, vilken utgjordes av totalt 20 påståenden. 
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Resultat

Känner personer som stammar skam för sina talproblem?

Figur 3. Fördelning av grad av internaliserad skam (ISS), (N=57).

  
Resultatet visar att sex respondenter, (11,1%), erhöll mellan 50 och 60 poäng, vilket indikerar 
möjligt problematiska nivåer av internaliserad skam. Fem, (9,3%), erhöll över 60 poäng, vilket 
kan utgöra höga nivåer av internaliserad skam och ligga till grund för depression och oro eller 
ångest. Tre respondenter, (5,6%), uppvisade ingen skam och tjugotre, (40,4%), låg under 20 
poäng. Medelvärdet för ISS (N=57) var 29, 09 (SD=20,73).

ISS 24 påståenden rangordnades efter genomsnittlig skattning (Bilaga 1), vilket visade att de 
känslotillstånd av skam som var mest vanliga var upplevelsen av att andra ser ens brister, 
osäkerhet om vad andra tänker om en och känslan av att inte vara riktigt bra. Minst vanliga 
känslotillstånd var att vilja straffa sig själv om ett misstag begås, känslan av att vara helt värdelös 
och en känsla av total utsatthet (påstående 17, 24 och 25, Bilaga 1).

Medelvärdet för ISS för kvinnor (N=23) var 31,7 och för män (N=34) 27,3. T-test gav ingen 
signifikant skillnad mellan könen med avseende på internaliserad skam. Trots att resultatet inte 
tillåter några konklusioner är det noterbart att kvinnor i något större utsträckning än män 
tenderade att tro att andra såg deras brister, var mer osäkra på vad andra tänkte om dem samt 
inte kände sig bra nog. Kvinnor angav även i något större omfattning än män att de ville straffa 
sig själva och att de kände sig värdelösa.
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Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för de tre vanligaste och de tre ovanligaste upplevelserna av 
skam hos kvinnor och än.

Kvinnor Män
Påstående N M (SD) N M(SD)
Jag tror att andra ser mina brister. 24 1.92 (1.1) 40 1.83 (0,96)
Jag är osäker på vad andra tänker om 
mig.

25 1,84 (1,25) 40 1,68 (1,0)

Det känns som om jag inte är riktigt 
bra nog.

25 1,6 (1,32) 38 1,5 (1,03)

Jag skulle vilja straffa mig själv på 
något sätt när jag begår misstag.

25 ,92 (1,15) 39 ,39 (,85)

Jag känner mig helt värdelös. 25 ,92 (1,38) 40 ,04 (,78)
Känslan av att vara utsatt är så stor att 
jag skulle vilja falla genom en lucka i 
golvet.

25 ,88 (1,24) 39 ,62 (,78)

Uppvisar personer som stammar undvikande beteende?

Figur 4. Frekvensfördelning av poäng för undvikanden beteende. (PSI),(Maximal poäng = 88), (N=52).

Huvuddelen av respondenterna uppgav att undvikande beteende i någon utsträckning är 
karaktäristiskt för dem. Huvuddelen av respondenterna, cirka femtiotvå procent, undvek få 
saker för att inte förväntad stamning skall uppstå. Sju respondenter (13,5%) uppgav att de inte 
undvek någonting alls för att undvika förväntad stamning. Cirka 20% utövade undvikande i 
högre grad för att undvika förväntad stamning. Medelvärdet för PSI (N=52) var19,12 
(SD=18,05).
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Rangordning av resultatet (Bilaga 2) visade att de situationer som var mest vanliga att undvika 
bland respondenterna var att undvika att tala inför publik, att byta ut ord eller fraser som 
brukar orsaka stamningen samt att undvika att presentera sig själv, säga sitt namn och sköta 
introduktioner. Beteenden som var minst förekommande var att undvika att tala med sina 
föräldrar, att undvika att handla och att undvika att resa på grund av sin stamning.

T-test gav ingen signifikant skillnad mellan könen i grad av undvikande beteende. Resultatet 
visade dock att det tenderade att vara mer typiskt för män att byta ut ord och fraser i syfte att 
undvika att stamma och att undvika att sköta introduktioner och presentera sig själv. Kvinnor, å 
andra sidan, tenderade mer än män att undvika att tala inför publik. Män undvek i högre grad 
att handla och kvinnor att undvika att resa. 

Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för de tre mest typiska och de tre minst typiska undvikande 
beteendena hos kvinnor och män.

Påstående Kvinnor Män
Det är karakteristiskt för mig: N M (SD) N M(SD)

-att undvika att tala inför publik.
25 2,04 (1,62) 40 1,52 (1,55)

-att byta ut de ord eller fraser som 
brukar orsaka stamning.

25 1,44 (1,36) 40 1,68 (1,47)

att undvika att presentera mig själv, 
säga mitt namn eller sköta introduktioner

25 1,40 (1,63) 39 1,44 (1,64)

-att undvika att tala med en av eller
båda mina föräldrar.

24 ,21 (,83) 32 ,38 (,91)

att undvika att handla (att köpa 
frimärken eller gå till affären).

25 ,20 (,41) 38 ,40 (,89)

-att undvika att resa på grund av stamningen 25 ,88 (1,24) 40 ,65 (,86)

Finns det ett samband mellan skammen för stamningen och undvikande 
beteende?
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                 Figur 5. Samtliga respondenters poäng för skam och undvikande beteende.

Sambandet mellan skam och undvikande beteende var r = 0,66, df = 44, p < .001. På grund av 
förekomsten av extremvärden och avvikelse från homoscedasticitet beräknades även Spearman’s 
rho, rho = 0,70, df =44, p < .001. Ett samband erhölls mellan skam och undvikande beteende, 
dvs. ju starkare skamkänsla, desto större tendens till undvikande beteende.

Faktorer hos Internaliserad skam (ISS)
Vid jämförelse av faktorlösningen för föreliggande data med del Rosario & Whites (2006) 
faktorlösning framgår att första faktorn i respektive lösning är nästan identisk (Tabell 2). Faktor 
1 kallas underlägsenhet och överensstämmer i stort med del Rosarios & White (2006). Faktor 2
överensstämmer nästan helt med del Rosarios & Whites (2006) faktor tre(tomhet/ensamhet). 
Faktor 3 och del Rosarios & Whites (2006) faktor två är i princip lika och kallas
ömtålighet/utsatthet.

Tabell 4. Jämförelse resultat faktoranalys med faktoranalys av del Rosario & White 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3

denna studie dR & W       dR & W denna studie dR & W denna studie

3 3 19 29 29 19
7 7 25 30 30 25
6 6 23 27 27 23
8 8 22 26 26 22
5 5 17 2 17
12 12 20 20
11 11 13 1
10 10 24 15
1 1
16 16
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24 15
2

I denna studie förklarades 68.8% av variansen och i del Rosario & 
White förklarades 61.7%.

Resultatet ger en förklarad varians på 68,8% mot del Rosarios och Whites (2006) 61,7%. En 
direkt jämförelse visar att data stämmer överens med del Rosario och White’s (2006), eftersom 
alla påståenden utom tre hamnar i samma faktorer och därmed kan del Rosarios & Whites 
uppfattning om den internaliserade skammens komponenter i enlighet med Nathanson (1992)
bekräftas.

Respondenternas egna tankar om sin stamning
I enkäten fanns möjlighet att skriva ned egna åsikter, erfarenheter och synpunkter. Trettio av 66 
hade gjort detta. 

En respondent uppgav att stamningen växt bort och att graden av stamning varierar. 
Respondenten hade utvecklat egna knep för att komma fram i talet så respondenten klarar de 
flesta vardagssituationer utan problem. En annan respondent framhöll också åldern som något 
som bidrog till livet och stamningen i positiv mening, personen uppgav att med åldern ökade
modet att göra saker trots talproblemet. I dennes fall innebar det att åka utomlands helt själv. 
En tredje respondent uppgav att självförtroendet och självkänslan vuxit med åren och att det 
bidrog till att komma över barriären att inte tala på grund av sin stamning. Enligt respondenten 
gick det bra att samtala i en grupp om cirka fyra personer, men svårigheterna ökade med antalet 
deltagare.

En annan respondent uppgav att han/hon hade lärt sig hantera sin stamning så pass att det inte 
fanns behov av hjälpmedel. I sin yrkesroll stammade respondenten mindre, vilket medförde att 
individen kände sig starkare och hade fått självkänsla. I skolan och under ungdomsåren var 
stamningen svår och ett stort hinder i livet. Sedan tog respondenten, som denne uttryckte det, 
”tjuren vid hornen” och sökte hjälp och sedan dess har det gått framåt. Att gå med i en 
stamningsförening och vara aktiv där gav respondenten styrka och självkänsla.

En respondent valde att gå i terapi och bestämde sig tidigt för att ha ett flytande tal. Ett flytande 
tal är något respondenten hade uppnått och gladdes över, eftersom hon/han anser sig fungera i 
ett socialt sammanhang. Tidigare innebar stamningen att respondenten valde att dölja den,
vilket medförde att sociala signaler från omgivningen missades. Respondenten ansåg att 
samtalet är den viktigaste sociala motor som människan har och som behövs till exempel när 
något som gått fel skall redas ut till exempel.

En respondent trodde inte att många förstår hur frustrerande det är att stamma. Respondenten 
såg sig själv som en medelstammare med stora planer som älskar att prata, vilket gör att 
han/hon upplevde sig leva i en paradoxal värld.
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Resultatanalys
Intern konsistens för ISS var ,97. Mätverktyget kan sägas ha hög reliabilitet, det vill säga 
testets påståenden mäter samma sak i hög utsträckning.

Resultaten av faktoranalysen stämmer överens med resultatet del Rosarios och Whites (2006) 
avseende den internaliserade skammens underliggande faktorer. Faktorerna var underlägsenhet, 
tomhet/ensamhet och ömtålighet/utsatthet. Det stärker konceptualisering av skam som 
bestående av fler underliggande faktorer än bara en som Cook (1994) föreslog (refererad av del 
Rosario och White, 2006). Resultatet med en större andel varians stärker ytterligare del 
Rosarios och Whites (2006) resultat om att internaliserad skam är multifaktoriell.

ISS medelskattning (Bilaga 1) visar att de känslotillstånd av internaliserad skam som var mest 
vanliga var upplevelsen av att andra ser ens brister, att vara osäker på vad andra tänker om en 
och känslan av att inte vara riktigt bra. Minst vanliga känslotillstånden var att respondenterna 
vill straffa dem själva om de begår ett misstag, känslan av att vara helt värdelös och en känsla av 
total utsatthet. 

Den interna konsistensen hos de 22 påståendena var ,947. Mätverktyget kan sägas ha hög 
reliabilitet. 

Huvuddelen av respondenterna uppgav att de ägnar sig åt beteenden som undviker förväntad 
stamning. Mest vanligt var att undvika att tala inför publik eller att byta ut ord och fraser som 
orsakar stamningen. Därefter var det karaktäristiskt att undvika att presentera sig själv, säga sitt 
namn eller sköta introduktioner. Att undvika att tala inför publik är som fenomen inte specifikt 
för personer som stammar då det kan sägas vara ett beteende som många kan känna igen sig i 
och ge uttryck för. Påstående 18 i PSI efterfrågar om det är ett karaktäristiskt beteende att 
undvika att tala med en eller båda föräldrarna. Denna fråga kan ha påverkat resultatet på grund 
av ett bortfall (6.6%), vilket kan förklaras med att medelåldern för respondenterna var hög och 
huvuddelen bedöms inte ha föräldrarna i livet.

Det signifikanta sambandet mellan skam och undvikande beteende innebär att ju starkare 
skamkänsla, desto större tendens till undvikande beteende. Det är dock inte möjligt att dra 
slutsatser om kausalitet mellan skam och undvikande beteende på grund av undersökningens 
design.

I den del där respondenterna själva fick möjlighet att skriva fritt framkom att stamningen varit 
svår, ett stort hinder i livet och att det sociala livet styrts av oviljan att visa sin 
funktionsnedsättning. Stamningen uppgavs ha påverkat respondenternas liv i olika grad och 
utsträckning, men delaktigheten i samhället och livet har ökat med ett ökat självförtroende och 
en ökad självkänsla kopplat till förmågan att tala.



20

Diskussion

Resultatdiskussion
Syftet med detta arbete var att undersöka om stamning orsakar problem av psykologisk karaktär 
hos personer som stammar och om dessa problem hör samman med undvikande beteende och 
hur detta i sin tur kan påverka individens delaktighet i samhället och individens hela tillvaro.

Känner personer som stammar skam för sina talproblem?
Resultatet visade att de flesta av respondenterna uppvisade ingen eller låg grad av internaliserad 
skam och att ca 1/5 av respondenterna uppvisade höga eller extrema nivåer av internaliserad 
skam, vilket enligt Claesson och Solbergh (2002) (refererade av del Rosario & White, 2006) 
medför en känsla av inkompetens och underlägsenhet. Enligt Beck-Friis (2009) handlar skam 
om upplevelse av hot om ensamhet och utanförskap och Bedford och Hwang (2003) (refererade
av del Rosario & White, 2006) definierar skam som en känsla av att inte vara lika bra som 
andra på grund av att ens sätt ifrågasätts. Detta stöds av resultaten då de högsta skattningarna 
(Bilaga 1) gjordes för påståendena att andra ser ens brister, osäkerhet om vad andra tänker om 
en och känslan av att inte vara bra. Stöd för ovanstående ger också faktoranalysen av de 24 
påståendena i ISS. I faktor 1 (känsla av underlägsenhet) förklarades cirka 26% av variansen, i 
faktor 2 (ömtålighet/utsatthet) 22% och i faktor 3 (känslan av tomhet och ensamhet) 20%.

Den stora spridningen av internaliserad skam indikerar att stamning inte nödvändigtvis leder 
till skam. Enligt Patraka (1998) behöver inte stamning innebära att individen bär högre grad av 
skam än personer som inte stammar, vilket resultatet i arbetet ger stöd för. Enligt Sheehan 
(1975) och Van Riper (1982) spelar skam en viktig roll i utvecklandet och upprätthållandet av 
stamning. Den internaliserade skammen kan ha andra bakomliggande orsaker än talproblemet,
oaktat vilket är det viktigt att ta symptom på skam på största allvar eftersom skam kan leda till 
psykisk ohälsa (Beck-Friis, 2009). Detta hävdas av Kaufmann (1989) som framhåller att skam 
kan vålla akut oreda i hur en individ fungerar och är källan till olika problem av psykologisk 
karaktär som låg självkänsla, låg självuppfattning, tvivel på den egna förmågan samt bristande 
självförtroende och osäkerhet.

En jämförelse med en population icke stammande personer (non-clinical) gjordes för att få en 
bild av vilka grader av internaliserad skam som förekommer (Patraka, 1998), vilken visade att 
medelvärdet av internaliserad skam hos personer som inte stammar (non-clinical) var hos 
kvinnor 33 och hos män 30 (Cook, 1994), (refererad av Patraka, 1998). Resultatet av Cook 
(1994) (refererad av Patraka, 1998) är svårt att jämföra med resultatet i detta arbete, eftersom 
spridningen av internaliserad skam var okänd i Cooks arbete och därför att åldern på 
respondenterna skiljde sig åt. Cooks (1994) respondenter bestod av studenter medan 
respondenterna i detta arbete hade en medelålder på 45 år. Dessutom är det oklart om poängen 
beräknats på samma sätt i detta arbete som i Cooks (1994).

Uppvisar personer som stammar undvikande beteende?
del Rosario och White (2006) tar upp att känslan av skam aktiverar skyddsmekanismen att 
tillämpa undvikande beteenden. Resultatet visar att de vanligaste undvikande beteendena var 
att undvika att tala inför publik, att byta ut ord och fraser som orsakar stamning eller att 
undvika att presentera sig själv, säga sitt namn eller sköta introduktioner.
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Enligt Bloodstein och Ratner (2008) (refererade av Craig et al., 2009) förväntar sig personer 
som stammar att stamma i sociala sammanhang och den ångest som förväntan att stamma 
skapar kan påverka beteendet hos den som stammar, som t.ex. att undvika sociala situationer 
där det konverseras eller talas. Detta har Wolf (1967) (refererad av Patraka, 1998)
operationaliserat som ett undvikande beteende där individen undviker att tala genom att dra sig 
undan från en situation som kräver verbalt deltagande. Hur en person upplever sin 
funktionsnedsättning och kompenserar för den är troligen individuellt, resultatet visar dock att
respondenterna valde att hantera sin stamning på liknande sätt. Att till exempel undvika att 
presentera sig själv eller sköta introduktioner var ett beteende som delades av flera respondenter 
för att undvika förväntad stamning. Enligt Bloodstein (2008) är ett vanemässigt undvikande att 
tala en emotionell respons på stamning. Enligt Murphy (1999) är det undvikande beteendet hos 
personer som stammar det mest framträdande draget hos personer med talproblem. Enligt 
Petrunik och Shearing (1988) (refererade av Altholz & Golensky, 2004) ses det undvikande 
beteendet som en strategi för att hantera sin stamning, vilket Van Riper (1982) också är inne på 
då han säger att syftet med undvikande beteende är att undvika att stamningen uppstår.

Enligt Kaufman (1989) vållar skam akut oreda i hur individen fungerar och skapar ett behov av 
att gömma sig och försvinna. Beck-Friis (2009) menar att skam kan vara så outhärdlig att 
individen nästan gör vad som helst för att bli av med den. Att undvika att föra fram sig själv 
bland andra kan vara ett tecken på att individen hellre än att föra fram sig själv helt undviker 
situationer där risken finns. Det undvikande beteendet verkade främst gälla i face-to-face 
situationer, eftersom resultaten visar att det minst karaktäristiska undvikande beteendet var att 
undvika att resa och att undvika att handla där en högre grad av anonymitet föreligger och 
personen som stammar bara träffar okända människor.

Merparten av respondenterna uppvisade låga grader av undvikande beteende p g a förväntad 
stamning och drygt en av tio uppgav att de inte undviker någonting p g a förväntad stamning. 
Detta kan vara tecken på att personerna inte påverkas negativt eller låter sig påverkas negativt av 
sin stamning. Det vill säga, som diskuterades ovan, att stamning inte nödvändigtvis behöver 
leda till internaliserad skam eller att internaliserad skam nödvändigtvis leder till undvikande 
beteende. Däremot finns det stöd i resultatet för att stamning kan producera skam och om den 
internaliseras över tid, med början i barndomen, kan det ge allvarliga psykologiska problem
(Beck-Friis, 2009; Kaufmann, 1989). För att hindra att skammen internaliseras kan tidiga 
insatser för ökat talflyt sättas in i form av talterapi eller talhjälpmedel.

Finns det några skillnader på kvinnor och mäns upplevelse av skam och 
undvikande beteende?

Cook (1994) (refererad av Patraka 1998) mätte internaliserad skam hos en grupp friska personer
där medelvärdet för kvinnor (N=748) var 33 och för män (N=382) 30, vilket överensstämmer 
med detta arbete och det är att kvinnor tenderade att uppleva högre grad av internaliserad skam 
än män, vilket kan peka på att det möjligen kan finnas en skillnad som beror på 
könstillhörighet. Om kvinnor mer än män har högre grad av internaliserad skam kan det finnas 
anledning att titta mer noggrant på detta och försöka klarlägga sakförhållanden så att kvinnor 
får utökat stöd i att bearbeta internaliserad skam (Regeringen, 2010). 
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Avseende undvikande beteende skiljde det sig åt vad kvinnor och män undviker för att hindra 
att stamning uppstår. Män mer än kvinnor (Tabell 3) byter ut ord och fraser för att undvika 
stamning, medan kvinnor undviker att sköta introduktioner och presentera sig själv i högre 
utsträckning. Enligt regeringens skrivelse (Regeringen, 2010) har män större tillgång än kvinnor 
till insatser inom flertalet sektorer som möjliggör tillgänglighet och därmed ökad delaktighet i 
samhällslivet. För att möjliggöra lika tillgänglighet för kvinnor och män som stammar med 
utgångspunkt från vilket undvikande beteende de uppvisar föreslås ett klarläggande av vilka 
behov respektive grupp och individ har. 

Finns det ett samband mellan den upplevda skammen och undvikande 
beteenden som kan avslöja talproblem?

Resultatet visade att det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan skam och undvikande 
beteende, vilket pekar på att skam är en viktig komponent eftersom den styr beteendet hos de 
personer som stammar. Det går inte att genom undersökningens resultat påvisa kausalitet 
mellan stamning och skam samt skam och undvikande beteende, men det kan vara rimligt att 
anta att de olika känslotillstånd som respondenterna har gett uttryck för kan motivera 
beteenden som syftar till att undvika förväntad stamning. Skam, enligt Goldberg (1991),
påverkar individens val av beteende som exemplet Gustaf Liljegren i inledningen visade. Att 
undvika att fråga efter information, att välja ett arbete eller en hobby som kräver lite verbal 
kommunikation eller undvika att lära känna nya människor är undvikande beteenden som 
respondenterna angav som karaktäristiska för dem. Resultatet visar på problem som 
respondenterna upplevde och hur stamningen manifisterades i vardagen. Skam är en särskilt 
viktig komponent bland de praktiker och teoretiker som arbetar och forskar om stamning, om 
det är som Bloodstein (1995) (refererad i Murphy, 1999) anser, det vill säga att skam är 
stamningens kärna. Dessutom är skam en signifikant psykologisk prediktor för undvikande 
beteende hos personer som stammar (Patraka, 1998). 

Van Riper (1982) utgår ifrån att undvikande beteende inte är en följd av skam för stamning,
utan att syftet med det undvikande beteendet är att hindra stamningen från att uppstå. Detta 
finner stöd i den faktoranalys som gjordes på PSI där den högsta laddningen fanns bland de 
frågor som rörde beteenden som beskrev olika sätt att undvika att tala. Tangney (1995a) 
(refererad i Murphy, 1999) menar att det undvikande beteendet är en respons som motiveras av 
känslan av skam och att skam korrelerar starkt med undvikande beteende. Skammen 
producerar en, vad Tangney (1995) (refererad av Murphy, 1999) säger, smärtsam utsatthet inför 
en verklig eller föreställd publik där personen som stammar skäms för sin stamning och inte vill 
visa den negativa delen av sig själv eftersom den upplevs representera hela personen och hur 
dålig han/hon är.

I avsnittet om respondenternas egna tankar om sin stamning skönjs stöd får båda ovanstående 
utgångspunkter. En respondent uppgav att självkänslan och självförtroendet har ökat med 
åldern, vilket har bidragit till att han/hon talar trots sin stamning. Det kan kanske tolkas som 
om individen tidigare har undvikit att tala för att hindra stamning att uppstå eller att 
stamningen medförde skam för funktionsnedsättningen. Gemensamt för de respondenterna är 
att när talet flyter ger de uttryck för ett rikare och bättre liv oavsett om undvikandet att tala 
beror på skam eller på viljan att slippa tala.  
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Om undvikande beteenden uppvisas, påverkar detta delaktigheten i samhället?
I detta arbete undersöks inte explicit om det undvikande beteendet påverkar delaktigheten i 
samhället. Går det med utgångspunkt i ovanstående diskussion om det undvikande beteendet 
är en följd av skam eller ett sätt att slippa stamma (och därmed känna skam) att dra några 
slutsatser om delaktighet i samhället och livet i stort? Resultatet visar att med ökad skam (för sin 
stamning) ökar graden av undvikande beteende, varför en slutsats kan vara att om talet flyter 
bättre skäms individen mindre och det undvikandet beteendet kan minska. Detta skulle gälla 
oavsett om undvikandet av tal berodde på att undvika stamning eller på känslan av skam för sin 
stamning. Eftersom talet, generellt sett, kan sägas vara grunden för huvuddelen av den 
kommunikation som sker mellan människor på alla nivåer i samhället och i alla aspekter av livet 
går det kanske att säga att talet möjliggör för individen att vara delaktig i samhället. Det är 
viktigt att synliggöra det faktum att brister i delaktighet är en bestämningsfaktor för ohälsa 
enligt Statens folkhälsoinstitut (2008). Handikappolitiken (Regeringen, 2010) syftar till att 
levnadsvillkoren för personer med stamning skall vara att kunna leva självständigt och delta i 
samhällslivet. Oavsett om det handlar om att resa, arbeta eller vara i kontakt med olika 
samhällsinstitutioner förutsätts idag förmåga att kunna kommunicera med tal, vilket ställer krav 
på tillgängligheten för personen som stammar. Det vill säga, att personen som stammar skall 
kunna ha en meningsfull dialog med t.ex. myndigheter och institutioner trots sin stamning och 
de situationer och känslor som kan uppstå på grund av detta (Regeringen, 2010).

En respondent angav att samtalet är den viktigaste sociala motorn för människan eftersom talet 
behövs särskilt om något gått fel och behöver utredas. Det ger Carlsson et al. (2000) stöd för och 
menar att kommunikation är avgörande för att kunna leva ett meningsfullt liv och att välja bort 
saker i livet (undvikande beteende) på grund av talproblem kan hindra en människas fulla 
delaktighet i livet. Om ett tekniskt hjälpmedel kan bidra till ett bättre talflyt finns det anledning 
att tro att graden av skam sjunker, undvikande beteende minskar och att delaktigheten ökar. 
Delaktigheten ökar både därför att stamningen minskar och för att en mindre skamfylld person 
uppvisar mindre undvikande beteende. Lägre grad av delaktighet är en följd av 
funktionsnedsättningen, vilket detta arbete till viss del kan visa, därför bör landstingen erbjuda 
personer som stammar både talterapi och tekniska hjälpmedel som ett led i att öka 
tillgängligheten för personer som stammar.

Metoddiskussion
Svarsfrekvensen i denna studie var 66%. Enligt Denscombe (1998) är förväntad svarsfrekvens 
30% vid postenkäter. Därmed får en svarsfrekvens på 66% anses som mycket god.

Validiteten och reliabilitet.
Graden av stamning har inte kontrollerats och respondenterna har själva fått bedöma om de 
stammar. Det har varit upp till mottagaren, respondenten, att avgöra om det föreligger en 
funktionsnedsättning eller ej. Detta kan ha påverkat svarsfrekvensen negativt, men den risken 
har bedömts som liten. 

Innehållsvaliditeten (vad frågorna mäter) bedöms som god, eftersom frågorna endast berör 
känslan skam och undvikande beteende. Intrycksvaliditeten är god eftersom innehållet i 
påståendena har stark anknytning till känslor och situationer som personer som stammar kan 
ha kännedom om eller ha upplevt själva (Sandberg, 2002).
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Det kan kritiseras att frågorna är för allmänt hållna för att kunna predicera skam hos en person 
som endast känner lite skam, inte berörs av sitt stammande, eller en person som tidigare känt 
skam i sociala situationer och som kan ha börjat undvika dessa. Istället för att mäta minnet av 
den egna känsloupplevelsen skulle en enkät kunna utformas i form av scenarios. Med ett 
scenario skapas en koppling till en situation, vilken forskaren har kontroll över och som kan 
upplevas som hotande som exempelvis att hålla tal. Personer som har stammat länge kan ha 
utvecklat ett förhållningssätt till sin stamning som gör att han/hon sällan eller aldrig hamnar i 
situationer där personen skäms. ISS mäter graden av internaliserad skam, men för personer 
som stammar utan att bära på internaliserad skam, men ändå skäms, blir verktyget grovt och 
resultatet kan bli missvisande. Syftet med att använda befintliga mätverktyg var att kunna utläsa 
grad av internaliserad skam hos respondenterna och om möjligt jämföra dessa med andra 
mätningar.

Arbetet syftade till att undersöka om personer som stammar skäms (för sin stamning) och 
därmed undviker olika beteenden som en följd av detta. Svårigheten att mäta undvikande 
beteende kopplad till stamning är att alla som uppvisar undvikande beteende (enligt Wolf, 
1975) kanske inte gör det enbart på grund av skam för sin stamning. Stamning är ofta jobbigt,
men livet behöver inte vara det för det på grund av ett undvikande beteende som följd av 
stamningen. Det går inte att med hjälp av ISS mäta graden av skam som respondenten känner 
för sin stamning eller känner rent allmänt.

I denna studie diskuteras om undvikande beteende påverkar delaktigheten i samhället och livet. 
Detta har inte kunnat mätas eftersom mätverktygen inte mäter grad av delaktighet/utanförskap. 
För detta krävs ett särskilt mätinstrument. Därför går det inte att uttala sig om det är möjligt att 
reducera utanförskap genom att reducera skam med, eller utan, talhjälpmedel som exempel.
Till detta skulle det behövas en experimentell studie där stammare randomiserades på en 
behandlingsgrupp (hjälpmedel) och en kontrollgrupp och där beroendemåtten skulle vara skam, 
undvikande och delaktighet.

Urvalsförfarandet.
Svårigheten låg i att rikta enkäten till personer som stammar och samtidigt få en representativ 
population för funktionsnedsättningen avseende var de bor, grad av funktionsnedsättning samt 
ålder och kön. Respondenterna nåddes via hjälp från Stamningsförbundet som använde sitt 
medlemsregister, men det är rimligt att anta att alla som stammar inte är anslutna till 
Stamningsförbundet. Det finns ingen kontroll av urvalet av respondenter, vilket gör att det inte 
är garanterat att populationen är slumpmässigt utvald.

Etik.
Enkäterna gick på remiss till projektansvarig vid Handikappförbunden samt ordförande för 
Stamningsförbundet för kontroll av innehållets anpassning till målgruppen. I missivet 
informerades försökspersonerna om syftet med undersökningen, att deltagandet var frivilligt 
och att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Försökspersonernas identitet skyddades 
genom Stamningsförbundets försorg och den enda identifiering som följde med enkäterna var 
ett individuellt nummer på varje svarskuvert för uppföljning och utskick av påminnelse.

Förslag på vidare forskning.
En studie som kartlägger barn och ungdomars förhållande till sin stamning i termer av skam 
kan i ett tidigt skede klarlägga om det finns risk för internaliserad skam och därmed för 
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undvikande beteende med avseende på framtida val av utbildning, resor och arbete. Detta med 
stöd av att skam är en psykologisk prediktor för undvikande beteende.

Stamningens effekt på beteenden skulle med fördel kunna undersökas med hjälp av Theory of 
Planned Behaviour. Teorin är etablerad och väl prövad, vilket ger större möjlighet till 
jämförelser. I en sådan studie skulle betydelsen av sociala och skamrelaterade faktorer kunna 
mätas i en situation där beslut att undvika ett beteende kan tas. 

Om talhjälpmedel bedöms kunna minska, eller bota, skam finns det all anledning att öka 
förskrivningarna av dessa för att minska, och i bästa fall, helt undvika, personligt lidande som 
skam ger. Användningen av dessa skulle kunna följas upp genom för- och eftermätningar av tal, 
skam och undvikande beteende för att möjliggöra evidensbaserat stöd till personer i behov av 
talhjälpmedel. Evidensbaserat stöd för personer som stammar innebär enligt The American 
Speech-Language-Hearing Association [ASHA] ( 2010) en integreringen av: (a) klinisk 
kompetens, (b) senaste forskning och (c) ett klient/patient-perspektiv för att ge högkvalitativa 
tjänster som möter de intressen och behov som finns hos personer som stammar.

Det är viktigt att klarlägga motiven för undvikande beteende därför att undvikande påverkar 
delaktigheten i samhället och i livet. Det kan finnas andra orsaker än skam som inverkar på 
individens val av beteende. 
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Bilagor

Bilaga 1

Resultat ISS 

Fråga Mean Median SD Rang
16). Jag tror att andra ser mina brister. 1,86 2 1,006 1
6). Jag är osäker på vad andra tänker om mig. 1,74 2 1,094 2
1). Det känns som om jag inte är riktigt bra nog 1,54 1 1,148 3
30). Det känns som om någonting saknas. 1,53 1 1,531 4
2). Jag känner mig utanför. 1,49 1 1,092 5
15). Jag ser mig själv som en person som strävar efter 
perfektion bara för att i nästa sekund misslyckas.

1,46 1 1,288 6

19). Jag skulle vilja sjunka genom golvet när jag begår 
misstag.

1,46 1 1,238 7

10). Jag känner mig otillräcklig och är full av tvivel om 
mig själv.

1,38 1 1,307 8

7). Det känns som om jag inte är riktigt lika bra som 
andra människor.

1,34 1 1,211 9

5). Jag läxar upp mig själv och har låga tankar om mig 
själv.

1,21 1 1,281 10

3). Jag tror att människor ser ned på mig. 1,20 1 1,034 11
20). Jag spelar upp smärtsamma minnen i huvudet om 
och om igen till dess att jag är överväldigad.

1,15 1 1,278 12

13). Jag känner en överväldigande fruktan för att mina 
brister ska avslöjas för andra människor.

1,09 1 1,246 13

12). När jag jämför mig med andra är jag inte lika viktig. 1,08 1 1,254 14
29). Jag upplever att min ensamhet är mer som tomhet. 1,00 1 1,107 15
27). Jag känner mig tom och otillfredsställd. 0,95 1 1,082 16
11). Det känns som om det är något fundamentalt fel 
med mig.

0,92 1 1,122 17

26). Jag upplever att jag har ett smärtsamt hål i mig som 
jag inte har kunnat laga.

0,84 0 1,162 18

8). Jag ser mig själv som mycket liten och obetydlig. 0,83 1 1,024 19
23). Det känns som om jag har tappat kontrollen över 
min kropp och mina känslor.

0,82 0 1,059 20

22). Det känns som om jag skall gå i tusen bitar. 0,74 0 1,0197 21
25). Känslan av att vara utsatt är så stor att jag skulle 
vilja falla genom en lucka i golvet.

0,72 0 0,984 22

24). Jag känner mig helt värdelös. 0,60 0 1,072 23
17).  Jag skulle vilja straffa mig själv på något sätt när jag 
begår misstag.

0,59 0 1,004 24



Bilaga 2

Resultatredovisning av PSI 

Fråga
Det är karaktäristiskt för mig

Mean Median St.d Rang

11). att undvika att tala inför publik. 1,72 2 1,586 1
10). att byta ut de ord eller fraser som brukar orsaka 
stamning.

1,58 1 1,424 2

13). att undvika att presentera mig själv, säga mitt namn 
eller sköta introduktioner

1,42 1 1,621 3

12). att organisera om det jag tänkt säga för att undvika 
hårda ljud eller ord.

1,40 1 1,354 4

4). att välja ett arbete eller en hobby som kräver lite verbal 
kommunikation.

1,34 1 1,504 5

15). att utelämna ett ord, del av ett ord, en fras som jag 
planerat att säga (ord med speciellt ljud eller särskilda 
bokstäver)

1,29 1 1,476 6

8). att undvika att lära känna nya människor (undvika att 
hälsa på människor eller ingå i några sociala grupper).

1,14 1 1,330 7

3). att undvika att fråga efter information (vägbeskrivning 
eller tågtider).

1,14 1 1,379 8

14). att undvika att använda telefonen. 1,10 0 1,467 9
19). att låta någon annan tala för mig i en svår situation 
(att ringa ett telefonsamtal eller beställa maten på 
restaurang).

1,00 0 1,332 10

6). att bete mig på ett sådant sätt att det håller mig 
utanför en diskussion eller konversation (genom att vara 
en god lyssnare, genom att låtsas att jag inte hörde vad 
som sades, låtsas vara uttråkad eller låtsas att vara djupt 
koncentrerad).

0,95 0,50 1,1876 11

5). att använda så få ord som möjligt när jag svarar på 
tilltal.

0,94 0 1,268 12

9). att hitta på ursäkter för att undvika att behöva tala 
(låtsas vara för trött eller ointresserad av ämnet).

0,87 0 1,198 13

17). att ge upp försöket att tala helt och hållet efter att ha 
fastnat eller när stamning är att vänta.

0,86 0 1,268 14

21). att undvika att studera på grund av stamningen 0,77 0 1,318 15
1). att undvika att tala med människor i auktoritär 
ställning (lärare, chef, präst).

0,75 0 1,135 16

20). att använda stamningen som en ursäkt för att slippa 
tala.

0,67 0 1,054 17

16). att undvika att tala med andra i min egen 
åldersgrupp (av det egna eller motsatta könet).

0,65 0 1,118 18

2). att använda gester som ett substitut för tal (nicka 
jakande istället för att svara ja eller le igenkännande 

0,63 0 1,012 19



istället för att hälsa tillbaka).
22). att undvika att resa på grund av stamningen 0,38 0 0,807 20
7). att undvika att handla (att köpa frimärken eller gå till 
affären).

0,32 0 0,737 21

18). att undvika att tala med en av eller båda mina 
föräldrar.

0,30 0 0,872 22



Bilaga 3

Hej!
Om du får detta brev har du blivit slumpvis utvald genom Stamningsförbundets försorg. Jag 
behöver din hjälp för att bidra till en ökad kunskap bland de som inte själva stammar om 
stamningen och de eventuella problem som finns kopplade till detta. Problemen med stamning 
är säkert välkända för dig men jag törs nog påstå att omvärlden är sorgligt okunnig och vi som 
inte stammar är i behov av din unika kunskap och erfarenhet.

Jag heter Sara Nilsson och jag läser min sista termin vid psykologiprogrammet vid Luleå 
tekniska universitet och jag har valt att fördjupa mig i funktionsnedsättningen stamning i min 
d-uppsats. Det har möjliggjorts genom Karin Andersson vid Handikappförbunden och 
projektet ”Hjälpmedel en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet”. Som stöd och hjälp 
i mitt arbete har jag även Anita Blom, ordförande i Stamningsförbundet.

Enkäten riktar sig till dig som stammar. Jag ber dig att fylla i enkäten så snart som möjligt, dock 
senast den 23 april. Skicka enkäten till mig i det bifogade och frankerade svarskuvertet. 
Deltagandet i den här studien är naturligtvis frivilligt och helt konfidentiellt. Din identitet är 
skyddad genom stamningsförbundets försorg och det enda jag kan och vill kontrollera är 
besvarade och obesvarade enkäter. Enkäten kommer att vara mitt underlag för den uppsats jag 
skriver inom ovanstående projekt och jag hoppas att du har möjlighet, ork och framförallt lust
att hjälpa mig samla in information som skall möjliggöra för mig att bidra med en bit av 
kunskap.

Om du har frågor eller synpunkter på enkäten kan du höra av dig till mig. Min e-post adress är: 
nilsar-1@student.ltu.se. Vill du hellre skriva ett brev kan du sända det till:
Sara Nilsson (SPSYM)
LTU
Arbetsvetenskapens
Studieexpeditionen
971 87 LULEÅ

Jag är mycket tacksam för din medverkan eftersom den möjliggör ökad kunskap om stamning 
för mig och för projektet. Om du vill se vem jag är och höra vad jag har att säga om 
undersökningen finns en presentation på www.youtube.com.
Sökord på Youtube: Presentation för respondenter
Plats: http://www.youtube.com/watch?v=I0iqxwEL8bA

Med vänlig hälsning
Sara Nilsson
Luleå



Bilaga 4
Bakgrundsfrågor

1). Är du kvinna eller man?
� Kvinna
� Man

2). Hur gammal är du? _____

3). Vilket län bor du i?_________________________________

4). Civilstånd?
� Ensamstående
� Gift/Sammanboende

5). Min högsta genomförda utbildning är (om ej avslutad ange pågående utbildning).
� Ingen skolgång
� Folkskola
� Grundskolenivå
� Gymnasienivå
� Universitetsnivå/högskolenivå
� Forskarnivå eller motsvarande

6). Min huvudsakliga sysselsättning är:
� Förvärvsarbete heltid
� Förvärvsarbete deltid
� Studerande
� Arbetssökande
� Föräldraledig, hemarbetande
� Pensionär, sjukpensionär
� Annat:_______________

7). Har du något hjälpmedel på grund av din stamning
Om JA: Kryssa för de alternativ som gäller för dig
� Jag har funnit och betalat för mitt hjälpmedel själv.
� Jag har fått ett hjälpmedel föreskrivet av_____________________________________
� Jag har fått hjälpmedlet helt eller delvis betalat av_____________________________
� Jag har följande hjälpmedel:______________________________________________

Om NEJ:
� Jag känner inte till att det finns hjälpmedel
� Annan anledning, vilken?________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



8). Jag är medlem i en stamningsförening
� JA, följande___________________________________________________________
� Nej
� Skulle vilja
9). Jag har fått enkäten
� I posten
� Genom nätverk

10). Anser du dig behöva ett hjälpmedel, vilket/vilka skulle du i så fall önska dig?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11). Skriv gärna ned egna åsikter, erfarenheter eller information du vill dela med dig.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



Bilaga 5
Nedan finns en lista som med påståenden kring känslor och erfarenheter som du kanske har 
lite nu och då eller som kanske känns igen därför att du har känt eller upplevt dessa känslor för 
länge sedan. De flesta påståenden beskriver känslor och erfarenheter som generellt sett kan 
sägas vara smärtsamma eller negativa i någon mening. En del människor kanske aldrig har 
upplevt eller kommer att uppleva många av dessa känslor, men alla har nog upplevt några av 
dessa känslor vid något tillfälle. Om du känner att dessa påståenden beskriver känslor du 
känner ofta kan det vara smärtsamt att bara läsa om dem, försök trots detta att svara så gott du 
kan.

Läs varje påstående omsorgsfullt och sätt kryss i den ruta som bäst motsvarar hur ofta du 
känner eller upplever det som anges i påståendet. Endast ett kryss per fråga.

1). Det känns som om jag inte är riktigt bra nog.
aldrig �        �          �            �             � alltid

2). Jag känner mig utanför.
3). Jag tror att människor ser ned på mig.
4). Jag är benägen att tro att jag är en vinnare.
5). Jag läxar upp mig själv och har låga tankar om mig själv.
6). Jag är osäker på vad andra tänker om mig.
7). Det känns som om jag inte är riktigt lika bra som andra människor.
8). Jag ser mig själv som mycket liten och obetydlig.
9). Jag känner att jag har mycket att vara stolt över.
10). Jag känner mig otillräcklig och är full av tvivel om mig själv.
11). Det känns som om det är något fundamentalt fel med mig.
12). När jag jämför mig med andra är jag inte lika viktig.
13). Jag känner en överväldigande fruktan för att mina brister ska avslöjas för andra människor.
14). Jag känner att jag har ett antal goda kvaliteter.
15). Jag ser mig själv som en person som strävar efter perfektion bara för att i nästa sekund 
misslyckas.
16). Jag tror att andra ser mina brister.
17).  Jag skulle vilja straffa mig själv på något sätt när jag begår misstag.
18). På det stora hela är jag nöjd med mig själv.
19). Jag skulle vilja sjunka genom golvet när jag begår misstag.
20). Jag spelar upp smärtsamma minnen i huvudet om och om igen till dess att jag är 
överväldigad.
21). Jag känner att jag är någon att räkna med lika mycket som andra.
22). Det känns som om jag skall gå i tusen bitar.
23). Det känns som om jag har tappat kontrollen över min kropp och mina känslor.
24). Jag känner mig helt värdelös.
25). Känslan av att vara utsatt är så stor att jag skulle vilja falla genom en lucka i golvet.
26). Jag upplever att jag har ett smärtsamt hål i mig som jag inte har kunnat laga.
27). Jag känner mig tom och otillfredsställd.
28). Jag har en positiv attityd gentemot mig själv.
29). Jag upplever att min ensamhet är mer som tomhet.
30). Det känns som om någonting saknas.
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Här är 20 påståenden om stamning. Vissa av dessa kanske är karaktäristiska för din stamning.  
Läs varje påstående och markera med ett kryss om beteendet är en del av din stamning.
Karaktäristiskt för mig refererar endast till vad du gör nu, inte till vad som stämde överens med 
din stamning tidigare och som du inte gör längre, ej heller till vad du borde eller inte borde 
göra. Även om beteendet som beskrivs är sällsynt, skall du kryssa för karaktäristiskt för mig om 
detta är din vanliga reaktion.

Läs varje påstående omsorgsfullt och kryssa i den ruta som bäst stämmer på dig.

Det är karaktäristiskt för mig
1). att undvika att tala med människor i auktoritär ställning (lärare, chef, präst).
lite �        �          �            �             � mycket

2). att använda gester som ett substitut för tal (nicka jakande istället för att svara ja eller le 
igenkännande istället för att hälsa tillbaka).
3). att undvika att fråga efter information (vägbeskrivning eller tågtider).
4). att välja ett arbete eller en hobby som kräver lite verbal kommunikation.
5). att använda så få ord som möjligt när jag svarar på tilltal.
6). att bete mig på ett sådant sätt att det håller mig utanför en diskussion eller konversation 
(genom att vara en god lyssnare, genom att låtsas att jag inte hörde vad som sades, låtsas vara 
uttråkad eller låtsas att vara djupt koncentrerad).
7). att undvika att handla (att köpa frimärken eller gå till affären).
8). att undvika att lära känna nya människor (undvika att hälsa på människor eller ingå i några 
sociala grupper).
9). att hitta på ursäkter för att undvika att behöva tala (låtsas vara för trött eller ointresserad av 
ämnet).
10). att byta ut de ord eller fraser som brukar orsaka stamning.
11). att undvika att tala inför publik.
12). att organisera om det jag tänkt säga för att undvika hårda ljud eller ord.
13). att undvika att presentera mig själv, säga mitt namn eller sköta introduktioner
14). att undvika att använda telefonen.
15). att utelämna ett ord, del av ett ord, en fras som jag planerat att säga (ord med speciellt ljud 
eller särskilda bokstäver).
16). att undvika att tala med andra i min egen åldersgrupp (av det egna eller motsatta könet).
17). att ge upp försöket att tala helt och hållet efter att ha fastnat eller när stamning är att vänta.
18). att undvika att tala med en av eller båda mina föräldrar.
19). att låta någon annan tala för mig i en svår situation (att ringa ett telefonsamtal eller beställa 
maten på restaurang).
20). att använda stamningen som en ursäkt för att slippa tala.
21). att undvika att studera på grund av stamningen
22). att undvika att resa på grund av stamningen
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23 april 2010

Hej!

Detta är en påminnelse.
För två veckor sedan fick du en enkät där jag bad om hjälp för att bidra till en ökad kunskap 
bland de som inte själva stammar om stamningen och de eventuella problem som finns 
kopplade till detta. Om du redan har skickat in enkäten ber jag dig bortse från denna 
påminnelse.

Enkäten kommer att vara mitt underlag för den uppsats jag skriver inom Handikappförbundens 
projekt ”Hjälpmedel en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet”. Som stöd och hjälp i 
mitt arbete har jag Karin Andersson vid Handikappförbunden och Anita Blom, ordförande i 
Stamningsförbundet.

Enkäten riktar sig till dig som stammar och jag ber dig att fylla i enkäten så snart som möjligt, 
dock senast den 3 maj. Deltagandet i den här studien är naturligtvis frivilligt och helt 
konfidentiellt. Din identitet är skyddad genom stamningsförbundets försorg.
Skicka enkäten till mig i det bifogade och frankerade svarskuvertet.

Om du har frågor eller synpunkter på enkäten kan du höra av dig till mig. Min e-post adress är: 
nilsar-1@student.ltu.se. Vill du hellre skriva ett brev kan du sända det till:
Sara Nilsson (SPSYM)
Arbetsvetenskapens Studieexpedition
LTU
971 87 LULEÅ

Jag är mycket tacksam för din medverkan eftersom den möjliggör ökad kunskap om stamning 
för mig och för projektet. Om du vill se vem jag är och höra vad jag har att säga om 
undersökningen finns en presentation på www.youtube.com.
Sökord på Youtube: Presentation för respondenter
Plats: http://www.youtube.com/watch?v=I0iqxwEL8bA

Med vänlig hälsning
Sara Nilsson
Luleå
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Faktorer hos internaliserad skam (ISS)
För att möjliggöra jämförelse med del Rosario & Whites (2006) resultat gjordes en faktoranalys 
med tre faktorer på data för ISS.

Tabell 2 Faktorladdning för grupperingar av frågor hos ISS (N=57)

Fråga Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Urval av fråga
3
7
6
8
5
12
11
24
10
1
16
29
30
27
26
2
19
20
13
17
15
23
25
22

.731

.710

.700

.696

.694

.666

.665

.664

.619

.584

.483
- .841

.833

.772

.730

.711
- .796

.765

.691

.687

.592

.525

.522

.510

Jag tror att människor ser ned på mig
Det känns som om jag inte är riktigt lika bra som 
andra M
Jag är osäker på vad andra tänker om mig

.

Jag upplever att min ensamhet är mer än tomhet
Det känns som om någonting saknas
Jag känner mig tom och otillfredsställd

Jag skulle vilja sjunka genom golvet när jag..
Jag spelar upp smärtsamma minnen i huvudet..
Jag känner en överväldigande fruktan..

Varians (%) 26.120 22.416 20.320 Total Varians förklarad 68.8


