
Stamning och röst i samverkan 
Information om studien och ditt deltagande 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på logopedprogrammet vid Lunds Universitet och 

skriver nu vår magisteruppsats. 

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är det viktigt att se till helheten av en individs 

problematik. Med bakgrund av detta är det viktigt att inte bara utvärdera stamningen utan även 

rösten hos individer med stamning. Rösten kan påverka hur vi kommunicerar och även 

lyssnarens uppfattning av oss. Vi är nyfikna på hur vuxna personers stamning och röst 

samverkar. Vi undrar därför om du kan tänka dig att delta i vår studie. För att delta behöver du 

vara minst 18 år gammal, haft stamning sedan barndomen och kunna ta dig till Skåne. Nedan 

följer information om projektet och om vad det innebär att delta.  

Om studien och ditt deltagande 

Om du väljer att medverka i studien kommer du att träffa oss vid 1 tillfälle som beräknas ta ca 

1,5 timme. Under besöket kommer vi att ställa några korta frågor och du kommer att få fylla i ett 

formulär om din stamning respektive din röst. Vi kommer att göra några ljudupptagningar och en 

ljudinspelning när du läser en kort text. Vi hoppas också att du vill ställa upp på att bli filmad en 

kort stund när vi samtalar. Det här är för att vi ska kunna göra en bättre bedömning av din 

stamning och röst. Ljudinspelningen och filmsnutten kommer främst att analyseras av oss, men 

ett par röstlogopeder kommer att hjälpa till med analysen. Ljudinspelningen och filmen kommer 

att kodas för anonymitet och sekretess. 

Vad händer med mina uppgifter? 

Dina uppgifter, svar och resultat kommer att kodas för anonymitet och behandlas så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är Avdelningen för logopedi, 

foniatri och audiologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet. Enligt 



EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av de uppgifter om dig som 

hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om 

dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av 

uppgifterna ska du kontakta Viveka Lyberg Åhlander (se kontaktuppgifter längst ner i 

dokumentet). Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter hanteras har du rätt att lämna in 

klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Vad händer med mina inspelningar och filmer? 

De inspelningar och filmer som görs i studien kommer att förvaras kodade på en inlåst 

lagringsenhet utan uppkoppling. Lagringsenheten samt kodnyckel kommer att förvaras inlåsta. 

Enbart vi och våra handledare kommer att ha tillgång till dem. 

Du har rätt att säga nej till att inspelningarna och filmerna sparas. Om du samtycker till att de 

sparas har du rätt att senare ta tillbaka (ångra) det samtycket. Dina uppgifter kommer i så fall att 

raderas eller avidentifieras. Om du vill ångra ett samtycke ska du kontakta Sara Jönsson eller 

Gabriella Swanteson. Kontaktuppgifter finner du längst ner i dokumentet. 

Inspelningarna och filmerna får bara användas på det sätt som du har gett samtycke till. Om det 

skulle tillkomma forskning som ännu inte är planerad, kommer etikprövningsnämnden att besluta 

om du ska tillfrågas på nytt.  

Hur kan jag få information om resultatet av studien? 

Vid önskemål kan du få ta del av studiens och ditt resultat. Kontakta då Sara Jönsson eller 

Gabriella Swanteson. Kontaktuppgifter finner du längst ner i dokumentet. När magisteruppsatsen 

är klar kommer den att publiceras på hemsidan LUP Student Papers, som drivs av Lunds 

Universitet. I den publicerade uppsatsen kommer du ha fått ett kodnamn för anonymitet. 

Möjlig nytta, följd och risk med att delta i studien 

Genom att delta i studien finns det en chans att du får en ökad medvetenhet om din röst och detta 

kan leda till att du får insikt i besvär som du tidigare inte kände till. Du kan få rådgivning kring 

de eventuella besvären och rekommendation att söka behandling på logopedmottagning. Det kan 



väckas känslor hos dig då det kommer att ställas frågor om din stamning och kommunikativa 

förmåga. 

Tyvärr kan ingen ersättning ges för eventuella resekostnader och eventuell förlorad 

arbetsinkomst. 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer 

att inte delta eller vill avbryta deltagandet behöver du inte uppge varför. Det kommer inte att 

påverka din framtida vård, behandling eller deltagande i andra studier. Om du vill avbryta ditt 

deltagande ska du kontakta någon av de ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien och kontaktuppgifter 

Sara Jönsson, logopedstudent & Gabriella Swanteson, logopedstudent 

Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi  

Institutionen för kliniska vetenskaper,  

Lunds universitet 

221 85 Lund 

E-mejl: 

Sara: sa2037jo-s@student.lu.se  /  Gabriella: eko14gsw@student.lu.se 

Handledare:  

Cecilia Lundström, lärare vid Lunds universitet, leg. logoped:  

cecilia.lundstrom@med.lu.se 

Viveka Lyberg Åhlander, docent vid Lunds universitet, leg. logoped: 

viveka.lyberg_ahlander@med.lu.se   

 


