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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att översätta och bearbeta bedömningsmaterialet SPA 

(Screening Phonological Accuracy) till svenska och prova ut det samt jämföra resultaten mellan 

personer med skenande tal och matchade kontroller.  

Metod: I studien deltog 12 personer i åldrarna 12–20 år; sex personer med skenande tal 

och sex matchade kontroller. Deltagarna fick under testningen föra ett samtal på tio minuter, 

återberätta en hörd berättelse samt genomföra testet SPA. I SPA fick deltagarna läsa ord eller 

fraser i fem sekunder för att sedan upprepa dem tre gånger, så snabbt som möjligt. SPA 

analyserades utefter avvikelser från målordet, berättelsen genom förekomst av icke-

flytsfenomen och samtalen utifrån förekomst av symtom på skenande tal.  

Resultat: Inga signifikanta skillnader sågs mellan grupperna på något av de ingående 

momenten. Måttliga effekter sågs för skillnaderna mellan grupperna på SPA och berättelsen. 

Majoriteten av deltagarna hade svårt att minnas de ingående orden i SPA. Förekomst av 

skenande tal gick att höra i samtalen hos patientgruppen.   

Slutsatser: Totalpoängen/antal avvikelser på SPA kan möjligen användas för att skilja 

personer med skenande tal från kontroller. SPA behöver ytterligare omarbetas innan det kan 

användas kliniskt. Resultaten visar på vikten av fortsatt forskning kring skenande tal.  
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Abstract  

 Aim: The aim of this study was to translate and adapt the SPA test (Screening 

Phonological Accuracy) for Swedish conditions and try it out on people who clutter (PWC) 

and compare their results with a matched control group.  

Method: The participants were 12 subjects in ages between 12-20; six PWC and six 

matched controls. They participated in a ten-minute conversation, retold a story and did the 

SPA test. In the SPA test the participants read words or phrases for five seconds before 

repeating them three times as fast as possible. The SPA was analysed by the number of 

deviations from the words, the story by the number of disfluencies and, the conversations by 

the presence of cluttering.  

Results: No significant differences between groups were found in any of the variables 

tested. Intermediate effects were found for the differences between groups on the SPA and the 

story. The majority of participants had difficulties remembering the words in SPA. Presence 

of cluttering could be detected in the conversations with the PWC group.  

Conclusions: The total score on SPA could possibly be used to differentiate PWCs 

from controls. It is in need of development before it can be used in clinics. The results show 

the importance of more research in the field. 
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Inledning 

Skenande tal är en talflytsstörning som karaktäriseras av att delar av talet uppfattas som 

för snabbt och/eller oregelbundet i kombination med en hög frekvens av normalt icke-flyt, för 

många stavelsereduktioner eller atypisk pausering, stavelsebetoning eller talrytm (St. Louis & 

Schulte, 2011). 

Det finns i dagsläget lite forskning om skenande tal, vilket delvis kan förklaras av att det 

länge inte fanns en definition av diagnosen som forskare var överens om och att diagnosen har 

”fallit mellan stolarna”. Detta beror troligtvis på att skenande tal ofta förekommer tillsammans 

med andra diagnoser. Det har således varit svårt att urskilja vilken diagnos som symtomen 

beror på. Personer med symtom på skenande tal söker sig inte heller till logoped i så hög 

utsträckning. Möjligheten att ta fram effektiva bedömnings- och behandlingsmetoder kan 

sannolikt ha påverkats av detta (Bakker, 1996; van Zaalen & Reichel, 2015).  

Målet med den här studien är att tillföra mer kunskap om skenande tal och successivt 

kunna ta fram en bra, fungerande bedömningsmetod på svenska som sedan i sin tur kan ge 

riktlinjer för behandling. I dagsläget finns det ingen standardiserad bedömningsmetod för 

patientgruppen (van Zaalen & Reichel, 2015). Diagnostiseringen av skenande tal förlitar sig 

mycket på den enskilda logopedens subjektiva bedömning av talet hos patienten (van Zaalen, 

Wijnen & Dejonckere, 2009c). van Zaalen, Wijnen och Dejonckere (2009a) har tagit fram 

testet Screening Phonological Accuracy (SPA). SPA är ett bedömningsmaterial från 

Nederländerna där patientens förmåga att uttala ord i ett snabbt taltempo bedöms (van Zaalen et 

al., 2009a). Testet finns bland annat översatt till engelska, men inte till svenska. I den här 

studien vill vi genom en översättning och bearbetning av SPA bidra till att underlätta 

bedömningsarbetet för logopeder, samt ge patienterna en mer likartad bedömningsprocess. 

 

Bakgrund 

Skenande tal har i Europa beskrivits som en diagnos skild från stamning sedan början av 

1800-talet (Weiss, 1964) men mycket av den tidiga forskning som bedrevs i Europa översattes 

inte till engelska. Först när den österrikisk-amerikanske foniatern Deso Weiss 1964 gav ut sin 

bok ”Cluttering” på engelska började kunskapen om diagnosen spridas mer över världen (van 

Zaalen & Reichel, 2015). Dock ansågs i USA att skenande tal var en undergrupp av stamning så 

sent som på 1970-talet (van Riper, 1971). Där beskrevs det som en stamningsform som 

utvecklades i riktning mot skenande tal, van Ripers track II (van Riper, 1971).  I den gängse 

diagnosförteckningen ICD-10 (World Health Organization [WHO], 2016) beskrivs skenande tal 

på följande sätt: “A rapid rate of speech with breakdown in fluency, but no repetitions or 

hesitations, of a severity to give rise to diminished speech intelligibility. Speech is erratic and 

dysrhythmic, with rapid jerky spurts that usually involve faulty phrasing patterns.” 

De definitioner av skenande tal som finns och har funnits kan delas in i breda respektive 

smala definitioner. De breda definitionerna innefattar många symtom. Weiss (1964) 

formulerade en bred definition där en mängd olika symtom nämndes, alltifrån snabb 

talhastighet och koncentrationssvårigheter till svårigheter med rytm och musikalitet. Länge 

rådde det ingen konsensus bland forskare om vilken definition som skulle användas. Det anses 

ha påverkat möjligheten att bedriva forskning på området (Bakker, 1996). En anledning till 

varför det har varit svårt att komma fram till en definition kan vara att skenade tal ofta 

förekommer tillsammans med andra symtom och diagnoser (St. Louis et al., 2010). Det blir då 
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svårt att utröna vilka symtom som relateras till skenande tal och vilka som kan relateras till 

komorbiditet (St. Louis & Schulte, 2011; Ward, 2006). Detta kan ha gjort att en del av 

definitionerna historiskt varit breda (St. Louis et al., 2010). 

De smala definitionerna har, till skillnad från de breda, få symtom och försöker istället 

fånga kärnan i diagnosen. Den definition som är internationellt mest använd idag (Myers, 

Bakker, St. Louis & Raphael, 2012; Ward, Connally, Pliatsikas, Bretherton-Furness & Watkins, 

2015; van Zaalen & Reichel, 2015; Van Zaalen, Wijnen & Dejonckere, 2009b) är formulerad av 

St. Louis och Schulte (2011). En första version av definitionen utkom 1992 (St. Louis, 1992) 

och skapades för att begränsa antalet personer som kan anses ha skenande tal och därmed 

underlätta forskning i ämnet, samt göra det lättare för logopeder att rikta insatser mot 

kärnsymtomen. St. Louis och Schulte har i definitionen utgått från det som de anser är den 

minsta gemensamma nämnaren bland alla definitioner av skenande tal (St. Louis & Schulte, 

2011). Deras definition på engelska lyder: 

 

Cluttering is a fluency disorder wherein segments of conversation in the 

speaker’s native language typically are perceived as too fast overall, too 

irregular, or both. The segments of rapid and/or irregular speech rate must 

further be accompanied by one or more of the following: (a) excessive ‘normal 

disfluencies’, (b) excessive collapsing or deletion of syllables; and/or (c) 

abnormal pauses, syllable stress or speech rythm (St. Louis & Schulte, 2011, s. 

241). 

 

Symtom 

Kärnsymtom. Skenande tal karaktäriseras av en kombination av symtom som varierar 

i grad från person till person. För att sätta diagnosen måste fler än ett av symtomen förekomma 

(Alm, 2011; Ward, 2006; Weiss, 1964), symtomen måste även vara frekventa och störa den 

verbala kommunikationen (van Zaalen & Reichel, 2015).  

Modersmål finns med i beskrivningen av skenande tal då det är där symtomen märks 

som mest. Att tala på sitt andra- eller tredjespråk gör att talhastigheten sjunker, men bara så 

länge som personen inte talar språket flytande. Då uppstår symtom även där (St. Louis & 

Schulte, 2011). 

Nedan följer en mer ingående beskrivning av de symtom som ofta förekommer vid 

skenande tal enligt St. Louis och Schulte (2011): 

Snabb och/eller oregelbunden talhastighet. Talet uppfattas ofta som för snabbt 

och/eller oregelbundet, vilket gör att personer med skenande tal kan vara svåra att förstå (van 

Zaalen & Reichel, 2015). De kan även lägga in små talrusher inuti ord och fraser så att delar av 

ordet eller frasen uttalas snabbare än andra.  

Talhastighet mäts vanligtvis i stavelser per sekund. Det typiska för personer 11;8-22;0 

år är ca 5,6 stavelser per sekund (van Zaalen & Reichel, 2015). I en svensk studie gjord på fem 

universitetsstudenter kom man fram till att medelvärdet av stavelser per sekund låg på 3,58 vid 

muntligt framförande. I denna studie räknades pauserna mellan yttrandena med, vilket man 

vanligtvis inte brukar göra när man beräknar stavelser per sekund (Hincks, 2005). Trots att det 

kan verka så är inte alltid talhastigheten högre hos personer med skenande tal än hos de utan 

(St. Louis & Schulte, 2011). Vad som istället gör att talet låter snabbt och svårförståeligt är när 
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flera symtom kombineras (van Zaalen & Reichel, 2015).  

För mycket normalt icke-flyt. Störningar i talflytet, s.k. icke-flyt, förekommer hos alla 

talare, både hos de personer utan en talflytsdiagnos och de som stammar och/eller har 

skenande tal. Den engelska termen mazes brukar användas för att beteckna ofta förekommande 

tvek- eller icke-flytsfenomen såsom fyllda pauser, repetitioner och omformuleringar 

(Nettelbladt, 2007; Nettelbladt & Hansson, 1999). Dessa kan ses som tecken på 

ordmobiliseringssvårigheter och kan användas för att skapa tid till att formulera klart sig eller 

hitta rätt ord (van Zaalen & Reichel, 2015; Nettelbladt, 2007).  I en studie av Teigland (1996) 

var mazes vanligare bland ungdomar med skenande tal än bland kontroller.   

Man brukar skilja på normalt icke-flyt och stamningsliknande icke-flyt. Det som brukar 

räknas som normalt icke-flyt är fyllda pauser, repetitioner av fraser och flerstaviga ord och 

omformuleringar. Icke-flyt som hör till stamning är repetitioner av ljud, orddelar och enstaviga 

ord, förlängningar av ljud samt blockeringar, dvs. en låsning av fonation eller artikulation 

(Garsten & Lundström, 2007).  

Personer med skenande tal uppvisar samma typ av normalt icke-flyt som kontroller 

(Myers et al., 2012). Det som skiljer grupperna åt är att personer med skenande tal använder 

fler omformuleringar och ordrepetitioner i följd. Bara tre procent av icke-flytet hos personer 

med skenande tal påminner om stamning enligt Myers et al.s (2012) studie.  

För många stavelsereduktioner. Personer med skenande tal tenderar att reducera ord 

genom att stavelser stryks, s.k. telescoping eller dras samman s.k. coalescence, främst i 

flerstaviga ord (van Zaalen & Reichel, 2015, St. Louis & Schulte, 2011). Det kan liknas vid de 

förenklingar som barn gör, t.ex. förenkling av konsonantförbindelser där vissa konsonanter 

stryks eller där obetonade stavelser utelämnas (Ward, 2006).  

Atypisk pausering, betoning och rytm. Som en konsekvens av den höga talhastigheten 

kan personer med skenande tal förkorta pauserna mellan ord (van Zaalen & Reichel, 2015). 

Det bidrar till att talhastigheten ökar och att det uppstår talruscher (Ward, 2006). Pauserna kan 

även vara längre än förväntat eller placeras på oväntade ställen, vilket också bidrar till 

svårförståeligheten (St. Louis & Schulte, 2011). Ward (2006) menar att ett tydligt symtom för 

skenande tal är när reduktioner kombineras med korta, atypiskt placerade pauser. Bóna (2016) 

har däremot i sin studie sett att personer med skenande tal inte avviker i placering av sina 

pauser. Vad som däremot skiljer grupperna åt är att personer med skenande tal tenderar att ha 

kortare pauser (Bóna, 2016).  

Andra symtom som kan förekomma. Enligt van Zaalen och Reichel (2015) söker sig 

personer med skenande tal i mindre utsträckning till logopedmottagningar för att få hjälp. 

Orsaken till detta kan enligt St. Louis och Schulte (2011) bero på bristande medvetenhet om att 

problem med talet existerar. Ward (2006) menar dock att det behövs mer forskning för att 

kunna säga att så är fallet. Han menar istället att många personer, framför allt bland tonåringar 

och vuxna, är medvetna om att de har problem med talet men däremot inte vad problemen 

består av (Ward, 2006). Personer med skenande tal kan också uppleva att besvären inte är 

tillräckligt stora för att söka hjälp (van Zaalen & Reichel, 2015) eller att de inte vet hur de ska 

göra för att förbättra det (St. Louis, Raphael, Myers & Bakker, 2003).  

St. Louis och Schulte (2011) tar upp pragmatiska svårigheter i form av bristande 

tillämpning av samtalsregler, problem att hålla sig till ämnet och bristande medvetenhet om 

lyssnarens reaktioner. De tar också upp brister i språkplanering, impulskontroll och språklig 
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organisation (St. Louis & Schulte, 2011). I en studie av Heitmann, Asbjørnsen och Helland 

(2004) fann man att personer med skenande tal visar tendenser till att ha brister i exekutiva 

funktioner, baserat på en tendens till fler antal felsvar än kontroller på the Wisconsin Card 

Sorting Test som testar just detta. Enligt Diamond (2013) innefattar exekutiva funktioner 

arbetsminne, inhibitorisk kontroll och kognitiv flexibilitet. Dessa delar krävs för att planera, 

resonera och lösa problem. 

 

Förekomst och komorbiditet 

 De diagnoser som ses som vanligt förekommande med skenande tal är stamning, 

ADHD och apraxi (St. Louis & Schulte, 2011; Ward, 2006; van Zaalen & Reichel, 2015). St. 

Louis och Schulte (2011) och van Zaalen och Reichel (2015) nämner även 

inlärningssvårigheter, autismspektrumstörning och språkstörning.  

 Det finns inga klara siffror på hur vanligt förekommande skenande tal är. Det beror på 

att det finns lite forskning och att det funnits flera definitioner av skenande tal (van Zaalen & 

Reichel, 2015). Utifrån van Zaalen och Reichels studie, sammanfattad i van Zaalen och 

Reichel (2015), där förekomsten av skenande tal var 1,8 % hos 393 slumpmässigt utvalda 

holländska 10 – 12-åringar menar författarna att skenande tal sannolikt är vanligare än 

stamning (van Zaalen & Reichel, 2014, refererad i van Zaalen & Reichel, 2015). I en studie i 

Australien fann man att prevalensen av stamning i åldern sex till tio år var 1,44% och 11–20 år 

0,53% (Craig, Hancock, Tran, Craig & Peters, 2002). Dessa siffror styrker van Zaalen och 

Reichels antagande om att prevalensen av skenande tal är högre än prevalensen av stamning.  

 

Orsaksteorier  

Det är ännu inte känt vad som orsakar skenande tal. Alm (2011) har föreslagit som 

hypotes att orsaken ligger i den mediala väggen av den vänstra frontalloben. Han föreslår även 

att det kan finnas problem i de basala ganglierna. Det skulle i sin tur leda till problem med att 

reglera talhastigheten hos personer med skenande tal (Alm, 2011). Även van Zaalen menar att 

det skulle röra sig om en dysfunktion i de basala ganglierna (van Zaalen & Reichel, 2015). 

Nyligen har en studie av Ward med kollegor (2015) visat på att det finns en 

överaktivitet hos personer med skenande tal i premotor cortex laterala yta bilateralt i hjärnan 

och på hjärnans mediala yta i den vänstra hemisfären. De visade även på en ökad aktivitet i de 

basala ganglierna och en minskad aktivitet bilateralt i de främre delarna av lillhjärnan hos 

personer med skenande tal (Ward et al. 2015). Dessa resultat stämmer delvis överens med det 

som Alm (2011) nämner i sin hypotes. 

Fagnani, Fibiger, Skhytte och von Bornemann Hjelmborg (2011) har i en 

enkätundersökning av 35 312 danska tvillingars liv och hälsa kommit fram till att det kan 

finnas en genetisk faktor i skenande tal. Seeman (1965, refererad i van Zaalen & Reichel, 

2015) fann att i fyra generationer av en familj hade 16 av 18 personer skenande tal. Den 

genetiska faktorn i skenande tal var även något som Weiss diskuterade (Weiss, 1964).  

Det finns olika syn på ifall problem med språkplanering är en del av skenande tal eller 

inte. Den internationellt mest använda definitionen av skenande tal (St. Louis & Schulte, 2011) 

innehåller inget om problem med språkplanering. St. Louis et al. (2003) menar att det verkar 

finns ett fåtal personer med skenande tal som inte har några språkplaneringsproblem och därför 

inkluderas det inte i definitionen. Enligt Ward (2006) är det vanligare att skenande tal är mer 
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av ett språkligt problem än ett talmotoriskt. Det är en syn som delas av van Zaalen som anser 

att grunden till skenande tal ligger i en bristande språklig automatisering (van Zaalen & 

Reichel, 2015).  

 

Bedömningsmetoder 

Instrument med normer för diagnosticering av skenande tal finns ännu inte (van Zaalen 

och Reichel, 2015), men det finns förslag på vilka komponenter en bedömning lämpligen ska 

innehålla. International Cluttering Association (ICA) förespråkar att man bedömer: högläsning, 

spontantal kring ett ämne som patienten är intresserad av (minst 10 min), artikulation, 

återberättande av en hörd berättelse, eftersägning av meningar, självskattningsformulär samt en 

handskriven text av patienten (van Zaalen, Myers, Ward & Bennet, u.å). Utöver testningen bör 

en utförlig anamnes tas upp där frågor rörande orsak till remiss, graviditet och förlossning, 

tidig utveckling, sjukdomshistoria och hereditet besvaras (van Zaalen, Myers, Ward & Bennet, 

u.å). Bedömningen rekommenderas att spelas in med video och ljud (Ward, 2006; van Zaalen, 

Myers, Ward & Bennet., u.å; van Zaalen & Reichel, 2015). Personer med skenande tal kan 

vara svårbedömda på grund av att symtomen kan komma och gå och i testsituation är det 

vanligt att talet låter mer typiskt så att symtomen inte märks (St. Louis & Schulte, 2011).  

van Zaalen med kollegor (van Zaalen et al., 2009a, 2009b) har skapat material som kan 

användas för bedömning av skenande tal: SPA och The wallet story. 

SPA (engelska: Screening Phonological Accuracy) är ett test som är utvecklat av 

Yvonne van Zaalen (van Zaalen et al., 2009a) och avser att testa talmotorisk kontroll på 

ordnivå. Testet bygger på teorin om att personer med skenande tal har brister i planeringen av 

yttranden på ordnivå (eng. phonological encoding), (van Zaalen & Reichel, 2015). Det består 

av tio ord eller fraser som deltagaren får läsa en i taget i upp till fem sekunder för att sedan 

upprepa dem tre gånger i snabb följd, utan att pausa. Av dessa tio ord/fraser bedöms och 

analyseras enbart tre. Resterande ord tjänar som utfyllnadsord som är lättare att uttala för att få 

upp talhastigheten. Personer med skenande tal ska då inte klara av att sänka talhastigheten när 

orden blir svårare att uttala, vilket leder till t.ex. stavelsereduktioner (Yvonne van Zaalen, 

personlig kommunikation, 29 november 2016). Testet utformades i original på holländska med 

syfte att kunna differentialdiagnostisera mellan skenande tal och stamning (van Zaalen et al., 

2009a). van Zaalen menar att en hög poäng på testet tyder på en bristande planering på ordnivå 

(van Zaalen & Reichel, 2015). 

The wallet story är författad av van Zaalen och Bochane (2007, refererad i van Zaalen 

et al., 2009b) med en analysmall inspirerad av ”Bussagan” (Renfrew, 1997). Historien är 

designad för att få information om talproduktionen när patienten inte behöver fokusera lika 

mycket på att formulera sig som vid spontantal, då det finns färdiga formuleringar i berättelsen 

(van Zaalen & Reichel, 2015). Patienten får historien uppläst för sig och blir sedan ombedd att 

återberätta den. Återberättandet analyseras sedan genom att bedöma hur många huvuddrag och 

detaljer som deltagaren får med, antal korrekt användning av syntax i procent, vilka typer av 

icke-flyt som förekommer och i vilken mängd (van Zaalen & Reichel, 2015). Ett 

analysprotokoll med utmarkerade huvuddrag och detaljer finns att följa vid bedömning.  

I en studie av van Zaalen et al. (2009b) där man jämförde prestationen på berättelsen 

hos barn med skenande tal, barn med inlärningssvårigheter och kontroller kom man fram till 

att barn med skenande tal återberättade fler av berättelsens huvuddrag och detaljer än vad 
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barnen med inlärningssvårigheter gjorde. Dock skilde de sig inte från kontrollerna vad gäller 

innehållet i återberättandet. Barnen med skenande tal producerade signifikant fler 

ordrepetitioner i återberättandet av historien än de andra grupperna. 

 

Syfte 

 Det övergripande syftet med studien är att översätta SPA till svenska och bearbeta det 

för svenska förhållanden, samt prova ut det på personer med symtom på skenande tal. Vi vill 

även jämföra denna patientgrupp med en matchad kontrollgrupp med personer utan symtom på 

skenande tal.  

Frågeställningar. För studien utformades tre frågeställningar: 

• Finns det skillnader mellan personer med skenande tal och kontroller på SPA? 

• Finns det skillnader i förekomsten av icke-flytsfenomen mellan personer med 

skenande tal och matchade kontroller i återberättande av en hörd berättelse? 

• Kan man höra förekomst av symtom på skenande tal i samtal och finns det 

skillnad mellan personer med skenande tal och en kontrollgrupp? 

 

Metod 

Material 

I figur 1 visas ett flödesschema över hur processen kring utformningen av testerna, 

testupplägg och analyser gick till (se sida 8). 

SPA. Inledningsvis gjordes en översättning av SPA. Då orden i de engelska och 

holländska versionerna av SPA är utvalda för att de är svåruttalade, ovanliga i språken och 

innehåller fonem med specifika artikulationsställen var det omöjligt att översätta orden rakt av 

till svenska. Testet omarbetades därför till svenska av uppsatsförfattarna utifrån en rad kriterier 

som uppsatsförfattarna fått av originalförfattaren (Yvonne van Zaalen, personlig 

kommunikation, 29 november 2016). Testet skulle innehålla tio ord eller fraser varav endast 

tre av dessa bedöms vid testning. Övriga ord skulle tjäna som vanliga, lättuttalade 

utfyllnadsord för att deltagaren ska komma upp i ett högt taltempo mellan orden som bedöms. 

Orden som var avsedda som bedömningsord skulle vara väldigt ovanliga i svenskan alternativt 

sammanfogas till en ovanlig kombination, innehålla ett visst antal stavelser och innehålla 

antingen a) mest bilabialer [pa], b) mest dentaler och velarer [taka] eller c) bilabialer, dentaler 

och velarer [pataka] (Yvonne van Zaalen, 29 november, 2016, personlig kommunikation). Det 

fanns inga tydliga kriterier för vad som räknades som ett ovanligt ord. Uppsatsförfattarna 

använde därför sina egna och handledarnas referensramar vid val av ord. Orden skulle även ha 

en, vad van Zaalen kallar, dysrythmic karaktär, dvs. att man växlar mellan artikulationsställen 

på ett sätt som inte följer ett specifikt mönster som t.ex. fram - bak - mitten - bak - bak - fram 

[pakatakakapa]. Ett exempel på en sekvens som följer ett mönster är istället [pataka], fram - 

mitten - bak (Yvonne van Zaalen, 31 januari, 2017, personlig kommunikation).  

Till testet valdes 14 ord och fraser ut med inspiration från Svenska Akademiens ordlista 

(2015) samt en slumpgenerator på internet som visade slumpmässiga ord 

(http://mkvlj.se/slumpa). Dessa reducerades till tio efter genomförda pilotstudier, se nedan. Då 

antalet stavelser i orden, antal ord och ordningsföljden skilde sig mellan de engelska och 

holländska versionerna (se bilaga 2) samt en utformningsmall gjord av van Zaalen (se bilaga 3) 
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(Yvonne van Zaalen, personlig kommunikation, 29 november, 2016), valde uppsatsförfattarna 

att kompromissa utifrån dessa. Till exempel skulle ett av testorden enligt instruktionsmallen 

innehålla fyra till sex stavelser, men de holländska och engelska fraserna innehöll tretton 

respektive åtta stavelser. Här valde uppsatsförfattarna en ordkombination som innehöll nio 

stavelser. De ord och fraser som bedömdes var: prudentliga pillerbrukare (nio stavelser, främst 

bilabialer), oklanderligt pragmatiska paradoxer (12 stavelser, bilabialer, dentaler och velarer) 

och tidigt kliniskt utvecklingsperspektiv (tio stavelser, mest dentaler och velarer). Se bilaga 1 

för den svenska versionen av SPA och ordningen som orden kom i.  

”Historien om plånboken”. Texten valdes ut då den är en del av det ursprungliga 

testbatteriet, The Fluency Assessment Battery, som SPA ingår i (van Zaalen & Winkelman, 

2009, refererad i van Zaalen & Reichel, 2015). Den analysmall som fanns till materialet valde 

uppsatsförfattarna att inte använda utan gjorde en egen (se Bearbetning av data). En 

översättning av berättelsen gjordes av den ena av uppsatsförfattarna, därefter gjordes en 

återöversättning till engelska av en person som är balanserat tvåspråkig i engelska och svenska. 

Översättaren talar brittisk engelska och översatte således berättelsen till brittisk engelska. Det 

medförde vissa olikheter i ordval då originalet främst är skrivet på amerikansk engelska. De 

svenska orden ”affären” översattes t.ex. till ”the shops” medan det i originalet stod 

”supermarket” och ”kundvagn” översattes till ”trolley” där originalet var ”shopping cart”. I den 

engelska versionen finns uttrycket ”terribly fed up” med. En korrekt svensk översättning av det 

skulle vara ”otroligt trött på”, men då det inte passade in i översättningen valdes istället 

”otroligt irriterad”. Uttrycket har inget centralt innehåll i berättelsen och bedömdes således 

kunna stå kvar (se bilaga 4 för engelsk version och svensk översättning). 
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Figur 1. Flödesschema över processen kring utformningen av testerna, testupplägg och 

analyser. 

 

Teknik. Testningarna spelades in med en iPad 2 och appen Recorder, samt en 

Samsung digitalkamera (film). SPA utformades som ett bildspel med appen Keynote för iPad. 

 

Pilotstudier 

Testförfarandet i sin helhet pilottestades på två deltagare 26;8 respektive 16;1 år, en 

kvinna och en man. Dessa rekryterades ur uppsatsförfattarnas familje- och bekantskapskretser. 

Syftet var att prova ut testupplägget och ett första utkast av SPA med 14 ord och ett 

övningsexempel samt få en indikation på hur lång tid testningen skulle ta. Båda 

uppsatsförfattarna närvarade vid pilottestningarna där en var testledare och den andra 

observatör. Pilotstudien och deltagarnas feedback spelades in med ljud och bild. Utförande och 

ordval i SPA diskuterades efter genomförandet av pilottestningarna. Utifrån feedback från 
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deltagarna beslutades det att SPA skulle göras om till ett bildspel på iPad istället för att använda 

pärm, lösblad och tidtagarur. Antalet ord i SPA drogs ner från 14 till 12. Antalet 

övningsexempel utökades från ett till två för att deltagarna skulle ha möjlighet att ta till sig 

instruktionerna och genomföra uppgiften på ett korrekt sätt. 

Efter de första pilottestningarna genomfördes en andra pilotstudie, på enbart SPA, med 

syfte att reducera antalet ord från tolv till tio. Fem deltagare rekryterades ur uppsatsförfattarnas 

familjer och var i åldrarna 22;3 - 56;2 (tre män och två kvinnor). Vid dessa testningar deltog 

bara en testledare. Efter diskussion med handledarna fastställdes de tio ord och fraser som 

skulle komma att utgöra SPA. Utöver dessa ingick även två övningsexempel, alltså totalt 12 ord 

eller fraser (se bilaga 1 för svenska SPA). 

 

Deltagare 

I studien deltog sex personer med skenande tal, samtliga pojkar/män, i åldrarna 12;9–

20;5 (medelvärde 16;11, standardavvikelse 2;8). Elva personer med skenande tal (två kvinnor 

och nio män) tillfrågades om deltagande och sex valde att delta. Dessa matchades mot 

kontroller avseende kön, ålder och utbildningsnivå, dvs. sex män i åldrarna 12;4 - 20;8, 

(medelvärde 16;11, standardavvikelse 3;0). Deltagarna hade en utbildning som vid testtillfället 

sträckte sig från grundskola till gymnasial nivå (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Information om deltagarnas ålder, utbildningsnivå, flerspråkighet, förekomst av 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, förekomst av hörselnedsättning och om de haft kontakt 

med logoped utöver skenande tal. P = Patientgrupp. K = Kontrollgrupp. 

 Ålder Nuvarande 

eller avslutad 

utbildning 

Flerspråkig NPF-

diagnos 

Hörselnedsättning Logopedkontakt 

av annan 

anledning 

P1 18 Gymnasieskola Ja Nej Nej Nej 

P2 18 Gymnasieskola Ja Nej Nej Nej 

P3 15 Grundskola Nej Nej Nej Fonologiska 

svårigheter som 

liten 

P4 15 Grundskola Nej Nej Ja Stamning 

P5 12 Grundskola Nej Nej Nej Stamning 

P6 20 Gymnasieskola Nej Nej Nej Stamning 

K1 18 Gymnasieskola Nej Nej Nej Nej 

K2 18 Gymnasieskola Nej Nej Nej Nej 

K3 15 Grundskola Ja Nej Nej Nej 

K4 15 Grundskola Nej Nej Nej Nej 

K5 12 Grundskola Nej Nej Nej Nej 

K6 20 Gymnasieskola Nej Nej Nej Fonologiska 

svårigheter som 

liten 

 

Tre av deltagarna var flerspråkiga, två av dessa hade svenska som ett av sina 

modersmål, den tredje hade svenska som modersmål, men hade vistats länge utomlands och 

hade tillägnat sig ett andra språk där. Ingen av deltagarna hade några neuropsykiatriska 
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funktionsnedsättningar. En deltagare i patientgruppen hade en hörselnedsättning i form av ett 

vänstersidigt ledningshinder. Uppsatsförfattarna bedömde att detta inte påverkade testningen då 

den genomfördes i ett tyst rum och patienten, enligt hans logoped, enbart har svårt att höra i 

bullriga miljöer. Tre av deltagarna i patientgruppen hade både stamning och skenande tal. Två 

deltagare uppgav att de hade gått hos logoped för fonologiska svårigheter när de var små. 

Samtliga deltagare i patientgruppen hade gått i terapi för sitt skenande tal 6–16 gånger.  

Patientgruppen rekryterades via logopedmottagningar i Region Skåne. Tillstånd att 

kontakta patienterna och kontaktuppgifter inhämtades via deras logopeder och därefter 

kontaktades de via mejl, brev eller telefon. Kontrollgruppen rekryterades via 

uppsatsförfattarnas och handledarnas vänner och bekanta genom telefon eller mejlkontakt. 

Deltagarna fick ingen påminnelse om de inte hörde av sig. Samtliga deltagare i patientgruppen 

hade diagnostiserats med skenande tal utifrån St. Louis och Schultes (2011) definition. 

 

Testförfarande 

 Efter att deltagarna blivit kontaktade och gett sitt samtycke (Se bilaga 5, 6 och 7 för 

samtyckesblanketter och instruktioner till informationsbrev) till att delta i studien bokades tid 

för testtillfälle via telefon eller mejl. Testningen med patientgruppen genomfördes på 

logopedmottagningen som patienten tillhörde. I kontrollgruppen testades två personer på en 

logopedmottagning i närheten, två i en lokal på en skola där en förälder till en av deltagarna 

arbetar, en deltagare i den ena uppsatsförfattarens hem, samt en annan i deltagarens hem.   

Testningen genomfördes i ett avskilt rum med endast en testledare närvarande i 

samtliga fall förutom ett. I detta fall var båda uppsatsförfattarna med i rummet under testningen 

där den ena, med deltagarens godkännande, satt med som observatör utom synhåll för 

deltagaren för att inte störa i testningen. Om logopedmottagningen där testningen genomfördes 

hade ett one-way-screenrum tillgängligt satt den andra uppsatsförfattaren där som observatör, 

även detta med deltagarnas godkännande.  

Deltagarna fick fylla i ett formulär med frågor kring flerspråkighet, förekomst av 

hörselnedsättning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och om deltagaren haft 

logopedkontakt av annan anledning än skenande tal. För patientgruppen fanns även en fråga 

kring om deltagaren hade gått i terapi för sin talflytsstörning (se bilaga 7 & 8). Därefter gick 

testledaren översiktligt igenom upplägget och deltagaren fick möjlighet att ställa frågor. Varje 

delmoment beskrevs mer detaljerat i direkt anslutning till genomförandet. 

Deltagarna hade först ett samtal, med testledaren, kring sig själv och sina intressen i 

minst 10 minuter, därefter lästes ”Historien om plånboken” upp för deltagaren som sedan fick 

återberätta den utan något visuellt stöd. Slutligen genomfördes den svenska versionen av SPA. 

Samtliga delar av testningen spelades in med ljud. Samtalet videofilmades även för att kunna se 

ifall patientgruppen skiljde sig i sitt samtalsbeteende från kontrollgruppen. Dock användes inte 

detta material då uppsatsförfattarna inte uppfattade några sådana skillnader.  

Deltagarna fick läsa de ingående orden eller fraserna i SPA en i taget på en iPad i 5 

sekunder. Därefter försvann ordet/frasen och de uppmanades att upprepa det lästa tre gånger så 

snabbt och precist de kunde. Därefter kunde deltagarna klicka sig vidare i testet till nästa 

ord/fras. Deltagarna uppmanades att så gott det gick fullfölja tre repetitioner även om de inte 

kom ihåg exakt ordalydelse. Testningen pågick i ca 30 minuter. 
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Bearbetning av data 

Originalutförande. SPA analyseras i originalutförandet utifrån tre huvudkategorier: 

accuracy, smooth flow och articulatory rate (van Zaalen & Reichel, 2015). Orden analyseras 

också utifrån om de produceras likadant vid de tre upprepningarna (1=2=3) (van Zaalen & 

Reichel, 2015). Se figur 2 för en illustration av dessa kategorier.  

Accuracy är enligt Yvonne van Zaalen (personlig kommunikation, 1 maj 2017) 

distortioner (t.ex läspning) eller substitutioner av av- och påtoning. Smooth flow är uppdelat i 

tre underkategorier där man bedömer: coarticulation, flow och sequencing errors. Med 

coarticulation menar van Zaalen telescoping (stavelsereduktioner) och pauser inom sekvenser. 

Flow innebär avvikelser i betoning och rytm och sequencing errors innebär omkastningar 

inom och mellan stavelser eller ord (Yvonne van Zaalen, personlig kommunikation, 1 maj 

2017).  

Articulatory rate mäts i antal stavelser per sekund som deltagaren producerar i sitt 

yttrande. Här beräknas stavelser per sekund på de ord som deltagaren planerade att säga, dvs. 

testordet, och inte på vad hen faktiskt sa. Bakgrunden till detta är att man antar att deltagaren 

har en korrekt form av ordet planerad innan hen börjar tala och att personer med skenande tal 

anses ha problem med planering av sitt tal (van Zaalen & Reichel, 2015). Genom att mäta 

antalet stavelser per sekund på antalet stavelser som finns i målordet, alltså det ord som 

deltagaren planerar att säga, och inte det faktiska antalet stavelser som uttalas kan man få reda 

på hur lång tid personen planerade att säga hela ordet eller frasen på. En hög talhastighet där 

stavelser stryks tyder då på brister i planeringen av yttranden på ordnivå (van Zaalen & 

Reichel, 2015).    

 

 
Figur 2. Kategorier för analys av SPA enligt van Zaalen et al. (2009a). 

 

Accuracy och Smooth flow poängsätts på en tregradig skala utifrån antalet fel som görs. 

Inga fel ger 0 poäng, ett eller två fel ger 1 poäng och tre eller fler fel ger 3 poäng.  

van Zaalen med kollegor (2009a) kom fram till att man med testet kan se att personer 

med skenande tal gör en större mängd fel vad gäller accuracy och smooth flow, speciellt i 

underkategorierna flow, och sequencing errors, jämfört med kontroller. Om man ser till 

Accuracy 
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totalpoängen kan testet även skilja personer med skenande tal från kontroller, men inte 

nödvändigtvis från stamning (van Zaalen et al., 2009a). 

Svensk bearbetning av datan. De ord i SPA som skulle bedömas transkriberades 

fonetiskt av båda uppsatsförfattarna var för sig med hjälp av datorprogrammet Praat version 

6.0.23. Återberättandet av ”Historien om plånboken” och sekvenser med symtom på skenande 

tal i samtalen transkriberades ortografiskt med viss talspråksanpassning, även här var för sig. 

Uppsatsförfattarna kom sedan fram till konsensus mellan varandras transkriptioner genom att 

gemensamt lyssna på inspelningarna igen och jämföra varandras transkriptioner. Den som 

överensstämde bäst valdes ut. Därefter bedömdes och poängsattes genomförandet. 

Uppsatsförfattarna valde att delvis frångå de kategorier som tidigare använts av van Zaalen et 

al. (2009a) dels för att man i den studien föreslår att underkategorin coarticulation skulle delas 

upp i pauser och telescoping (hädanefter kallat reduktioner) och dels för att deltagarna 

uppvisade fler typer av avvikelser från målorden än vad som innefattades av van Zaalen et al.s 

(2009a) kategorier. Sådana exempel var fyllda pauser, omformuleringar, stavelserepetitioner 

och fel målord. Kategorin accuracy ströks efter samtal med Yvonne van Zaalen där hon 

nämnde att den inte var viktig att analysera hos personer med skenande tal då det inte 

förekommer några sådana avvikelser hos dem (Yvonne van Zaalen, personlig kommunikation, 

29 november, 2016). Uppsatsförfattarna valde att inte undersöka ifall deltagarna producerade 

orden likadant vid de tre upprepningarna eftersom majoriteten av deltagarna förändrade 

någonting mellan upprepningarna. Se figur 3 för en förteckning av kategorier och 

underkategorier som bedömdes i SPA och figur 4 för jämförelser mellan dessa och originalet. 
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Figur 3. Förteckning av kategorierna i SPA. Vid förenklingar av enskilda konsonanter räknades 

inte de vanliga uttalslättnaderna som t.ex. strykningen av /g/ i ”pʁɵdɛntlɪa” och /k/ i ”kliːnɪst”. 

Med perseverationer menas hel eller delvis upprepning av ett tidigare ord t.ex. ʉːtʁəpʊtɑːʃ där 

ett av de tidigare orden ”heminredningsreportage” delvis upprepas (se bilaga 1 för svensk 

version av SPA).  
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Figur 4. Jämförelse mellan van Zaalens analyskategorier och de svenska kategorierna. I de fall 

där den engelska kategorin motsvaras av en svensk finns den svenska benämningen med, 

annars står de engelska benämningarna för sig själva.  

 

Kategorierna delades in i: betoning och rytm, fel ord, reduktioner, 

sekvenseringsproblem, normalt icke-flyt, stamningsliknande icke-flyt och tomma pauser (se 

figur 3). För varje fullständig fras beräknades även antal stavelser per sekund (sps), där 

pauserna (fyllda och tomma) inte räknades med, med hjälp av datorprogrammet Praat. I de fall 

där deltagaren inte fullföljde en upprepning gjordes ingen beräkning. När deltagaren gjorde 

fullständiga upprepningar av ett annat ord än det förväntade beräknades sps på antalet stavelser 

i det sagda ordet. I övriga fall beräknades i enlighet med van Zaalen et al. (2009a) sps på den 

förväntade frasen, alltså vad deltagaren planerade att säga och inte vad han faktiskt sa.  

Två analyser av SPA gjordes. En där totalt antal avvikelser räknades och en där 

kategorierna av avvikelser poängsattes utifrån en tregradig skala likt van Zaalen et al. (2009a). 

Inga avvikelser i kategorin gav 0 poäng, en till två avvikelser gav 1 poäng och tre eller fler 

avvikelser inom kategorin gav 3 poäng. Max antal poäng per fras var 21 poäng och den totala 

maxpoängen var 63 poäng. Om deltagaren exempelvis gjorde sex konsonantreduktioner och en 

stavelsereduktion räknades det som sju avvikelser i kategorin reduktioner. Vid poängräkning av 

samma antal reduktioner skulle han istället fått tre poäng.  

Uppsatsförfattarna valde att bedöma ”Historien om plånboken” utefter förekomsten av 

icke-flytsfenomen istället för att genomföra en narrativanalys, vilket bedömningsprotokollet till 

the Wallet Story går ut på (Se figur 5 för kategoriförteckning). Narrativanalysen exkluderades 

då det inte var relevant för denna studies frågeställningar.  
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Figur 5. Förteckning av kategorierna i ”Historien om plånboken” 

 

 En översiktlig kvalitativ analys gjordes av samtalen där uppsatsförfattarna lyssnade 

efter förekomst av stavelsereduktioner i kombination med talruscher hos patient- och 

kontrollgrupp. En översiktlig jämförelse av skillnader mellan grupperna gjordes därefter. 

Statistisk bearbetning. Den statistiska bearbetningen av datan gjordes med IBM SPSS 

Statistics version 24. För att få fram medelvärde, min- och maxvärde samt standardavvikelse 

(sd) för de båda grupperna gjordes en deskriptiv analys. Då antalet deltagare i studien var färre 

än 30 och datan inte var normalfördelad gjordes jämförelserna mellan grupperna med det icke-

parametriska Mann Whitney U-test. Signifikansnivån sattes till 0,05 för samtliga beräkningar. 

Effektstorlek räknades ut med korrelationskoefficienten, r (r = z/kvadratroten ur N), och utgick 

ifrån Cohen (1988, refererad i Pallant, 2013) där >0,1= liten effekt, >0,3= måttlig effekt och 

>0,5= stor effekt.  

 

Reliabilitet 

 En kontroll av interbedömarreliabilitet genomfördes för att se hur samstämmiga 

uppsatsförfattarna var i sina fonetiska transkriptioner av yttrandena på SPA. 30 % av materialet 

valdes slumpmässigt ut för bedömning, i likhet med Holck, Dahlgren Sandberg och Nettelbladt 

(2009). Den ena uppsatsförfattarens transkriptioner tjänade som täljare och den andras som 

nämnare. Antalet avvikelser noterades och resultatet visade på 89,5% samstämmighet.  

 Efter reliabilitetskontrollen kom uppsatsförfattarna fram till konsensus där skillnader i 

Historien om plånboken

Total tid

Antal ord

Normalt Icke-flyt 

Fyllda pauser 

Repetitioner 

Frasrepetitioner

Flerstaviga ordrepetitioner 

Omformuleringar

Ofullständiga ord/yttranden 

Stamningsliknande icke-flyt

Repetitioner

Enstaviga ordrepetitioner

Stavelserepetitioner 

Ljudrepetitioner 

Förlängningar 

Blockeringar

Tomma pauser 
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transkriptionerna hade noterats. Därefter fick handledarna se transkriptionerna och lyssna på 

inspelningar för att jämföra deras bedömning med uppsatsförfattarna. Efter diskussion nåddes 

konsensus mellan handledarna och uppsatsförfattarna.  Uppsatsförfattarna kom även fram till 

konsensus gällande transkriptionerna av ”Historien om plånboken”. 

 

Etiska överväganden 

 Inför deltagande i studien fick varje deltagare ge sitt skriftliga samtycke. För detta 

ändamål utformades två informationsbrev och samtyckesblanketter (se bilaga 6 och 7), en för 

ungdom (16 år och yngre) och en för vuxna. För deltagarna som var under 15 år inhämtades 

skriftligt samtycke även från vårdnadshavare. För deltagare som var mellan 15 och 17 år 

inhämtades vårdnadshavares samtycke när detta var möjligt, i övriga fall skrev ungdomarna 

under själva. Deltagarna blev informerade om att de när som helst hade möjlighet att avbryta 

testningen.  

Det inspelade materialet och transkriptionerna förvarades på en extern hårddisk och 

kommer att raderas efter projektets avslut. All information om deltagarna avidentifierades och 

kodades. En kodnyckel förvarades i ett låst rum på avdelningen för logopedi, foniatri och 

audiologi. Deltagandet i studien innebar inga risker för forskningspersonerna. Projektet 

godkändes av Etiska kommittén vid Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi vid Lunds 

universitet. 

 

Resultat 

SPA 

Nedan redovisas fördelningen av resultatet på SPA. I figur 6 redovisas fördelningen av 

poäng på SPA och i figur 7 redovisas fördelningen av det totala antalet avvikelser på SPA. I 

båda fallen avviker deltagare K5 kraftigt från resterande deltagare.   

 

  
        Figur 6. fördelningen av poäng. K5             Figur 7. fördelningen av avvikelser. K5 

        avviker kraftigt från övriga.                        avviker kraftigt från övriga. 
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Vid jämförelse av totalt antal avvikelser på SPA fanns inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna (U = 9,5; z = -1,36; p = 0,17; r = 0,39), (se tabell 2 för deskriptiva data). 

Likaså fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna när poängsättning av avvikelserna 

tillämpades (U = 8,5; z = -1,52; p = 0,13; r = 0,44) (se tabell 3 för deskriptiva data). 

Effektstorlekarna (r) visar på måttliga effekter för gruppskillnaderna.  

Patientgruppen hade flest avvikelser i 9 av 15 underkategorier. Även vid totalsumman 

av antalet avvikelser, den totala poängsumman, totalt antal normalt icke-flyt (U = 10,5; z = -

1,21; p = 0,23; r = 0,35) och sekvenseringsproblem (U = 12,5; z = -0,89; p = 0,37; r = 0,26) 

hade patientgruppen flest avvikelser. I samtliga kategorier där differensen mellan grupperna var 

som störst hade patientgruppen flest antal avvikelser, dvs. tomma pauser (U = 11,5; z = -1,07; p 

= 0,29; r = 0,31), ofullständiga yttranden (U = 9; z = -1,48; p = 0,14; r = 0,43) och fyllda pauser 

(U = 12; z = -0,98; p = 0,33; r = 0,28).  

Vid uteslutning av K5 upptäcktes signifikanta skillnader i poäng (U = 2,5; z = -2,29; p = 

0,022; r = 0,69) och totalt antal avvikelser (U = 3,5; z = -2,1; p = 0,035; r = 0,63). 

Effektstorlekarna visade på en stor effekt. I kategorierna med störst differens blev resultatet 

följande: normalt icke flyt (U = 6,5; z = -1,57; p = 0,116; r = 0,47), sekvenseringsproblem (U = 

6,5; z = -1,57; p = 0,116; r = 0,47), tomma pauser (U = 8; z = -1,3; p = 0,19; r = 0,39) 

ofullständiga yttranden (U = 5; z = - 1,9; p = 0,058; r = 0,57) och fyllda pauser (U = 9,5; z = - 

1,03; p = 0,3; r = 0,31). Effektstorlekarna visade på måttliga till stora effekter. 

 

 

Tabell 2. Redovisning av förekomsten av avvikelser från målorden i SPA för respektive grupp 

(samtliga deltagare inräknade) uppdelat i det sammanlagda antalet avvikelser inom huvud- och 

underkategorier (∑), det totala antalet avvikelser från målordet, minimum- och maxvärden samt 

median och standardavvikelser (SD) redovisas. Till underkategorierna finns exempel på 

avvikelsen som avses.  

SPA  

Totalt antal avvikelser 

Patientgrupp  

n=6 

Kontrollgrupp  

n=6 

 ∑ Min Max Median 

(SD) 

∑ Min Max Median 

(SD) 

Betoning & Rytm 

Ex. uːklande:ʁlɪgt 

5 0 3 0 

 (1,33) 

6 0 3 0 

(1,55) 

Konsonantreduktion 

Ex. pɵdəntlɪga 

52 2 18 8 

 (5,89) 

46 4 13 7,5 

 (3,01) 

Reduktioner av 

konsonantförbindelser 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Stavelse-

/vokalreduktioner 

Ex. pʁadɔksəʁ 

16 0 5 3 

(1,86) 

20 0 7 3 

(2,5) 

Totalt reduktioner 68 5 22 10 

(5,75) 

66 4 18 10,5 

 (4,98) 

Substitutioner 

Ex. fɔmatsga 

9 0 4 1 

(1,76) 

15 0 8 1,5 

(3,08) 

Metateser 

Ex. pʁɪləbʁʉːkaʁə 

3 0 3 0 

 (1,23) 

2 0 1 0 

 (0,52) 

Inskott 12 0 6 1,5 9 0 7 0 
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Ex. uːklandəʁlɪgtə (2,1)  (2,81) 

Perseverationer 

Ex. ʉːtʁəpʊtɑːʃ 

3 0 3 0 

 (1,23) 

1 0 1 0 

 (0,41) 

Assimilationer 

Ex. uːklandrɪd 

4 0 3 0 

(1,21) 

2 0 1 0 

 (0,52) 

Totalt sekvensering 28 2 9 4 

 (3,08) 

29 0 16 3 

 (5,98) 

Fyllda pauser 

Ex. əm 

16 0 7 2,5 

(2,67) 

7 0 3 1 

 (1,17) 

Frasrepetitioner 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flerstaviga 

ordrepetiotioner 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Omformuleringar 

Ex. pɹɪl pɪləbɹʉːkaɹə 

12 0 5 2  

(1,9) 

17 1 5 2,5 

(1,47) 

Ofullständiga yttranden  20 2 5 3 

 (1,37) 

9 0 5 0 

(2,35) 

Totalt Normalt icke-flyt 48 3 14 7,5 

(4,6) 

33 2 11 4 

 (3,99) 

Enstaviga ordrepetitioner 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stavelserepetition 

Ex. pʁag-pʁag 

5 0 2 1 

 (0,75) 

3 0 2 0 

 (0,84) 

Ljudrepetitioner 

Ex. ʉː-

ʉːtvəklɪŋspɛʁspəktiːv 

0 0 0 0 1 0 1 0 

(0,3) 

Förlängningar 0 0 0 0 0 0 0 0 

Blockeringar 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt stamningslikande  

icke-flyt 

5 0 2 1 

 (0,75) 

4 0 2 0,5 

(0,82) 

Fel ord 

Ex. prʊg̥noːsəʁ 

1 0 1 0 

 (0,41) 

6 0 3 0 

(1,55) 

Tomma pauser 49 4 15 6,5 

(4,36) 

30 1 7 5,5 

(2,45) 

Totalsumma  204 23 41 35,5 

(6,93) 

17

4 

13 58 25 

(15,86) 

 

Tabell 3. Redovisning av poäng på SPA fördelat på grupperna med samtliga deltagare. 

Totalsumman för respektive grupp (∑), minimum- och maximumvärde, median och 

standardavvikelse (SD) redovisas. 

SPA - poäng  ∑ Min Max Median 

(SD) 

 

Patientgrupp 

 

 

128 

 

18 

 

24 

 

21,5 

(2,16) 

 

Kontrollgrupp 

 

 

111 

 

8 

 

37 

 

17 

(10,1) 
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Deltagarnas genomförande av testet. Under testningen hade flertalet av deltagarna, 

oavsett ålder, svårt att minnas orden som skulle bedömas efter att ha fått se dem i fem 

sekunder. Endast tre av deltagarna i kontrollgruppen genomförde samtliga upprepningar och sa 

rätt ord. I patientgruppen hade samtliga deltagare två till fem ofullständiga yttranden (se tabell 

2) där de inte fullföljde alla tre upprepningar av den fullständiga frasen.  

Stavelser per sekund. I tabell 4 presenteras uppmätt talhastighet, mätt i stavelser per 

sekund, för enskilda fraser och deltagare, samt medelvärden för enskild deltagare och grupp. 

Den statistiska beräkningen visade inte på någon signifikant skillnad mellan grupperna (U = 

13; z = -0,8; p=0,42; r = 0,23). Effektstorleken visar på en liten effekt. På gruppnivå visade 

medelvärdet att kontrollgruppen hade en något högre talhastighet än patientgruppen.  

 

Tabell 4. Talhastighet i stavelser per sekund för respektive ord och hos de enskilda deltagarna. 

Medelvärden för talhastigheten presenteras för enskild person och grupp samt orden enskilt och 

sammanlagt.  *En repetition **Två repetitioner ***Fel ord ”-” Deltagaren fullföljde ingen 

repetition 
 

Stavelser per sekund 

Prudentliga 

pillerbrukare 

Oklanderligt 

pragmatiska 

paradoxer 

Tidigt kliniskt 

utvecklingsperspektiv 

Medelvärde 

samtliga 

ord 

 

P1 - 5,29** 4,85 5,07 

P2 5,29 4,38* - 4,84 

P3 5,19 3,46* 3,17 3,94 

P4 4,37 4,64*** 2,84 3,95 

P5 2,62* - 1,93*** 2,28 

P6 4,43 2,49* 4,14 3,69 

Medelvärde patientgrupp 4,38 4,05 3,39 3,94 

K1 6,96 4,47 4,54 5,32 

K2 5,88 4,65 4,05 4,86 

K3 7,16 4,88 3,36*** 5,13 

K4 4,67 4,06 4,44 4,39 

K5 3,35 - 3,62 3,49 

K6 - - 3,61 3,61 

Medelvärde kontrollgrupp 5,6 4,51 3,93 4,68 
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”Historien om plånboken” 

I figur 8, 9, 10 och 11 redovisas fördelningen av icke-flytsfenomen i återberättandet av 

”Historien om plånboken”. I figur 11 är deltagarna som även stammade skilda från resten av 

patientgruppen. 

 

      Figur 8. Fördelning av normalt icke-flyt Figur 9. Fördelning av totalt icke-flyt          

              

    

      Figur 10. Fördelning av stamningsliknande            Figur 11. Stamningsliknande icke-flyt i  

      Icke-flyt.         tre grupper. 

 

Nedan i tabell 5 redovisas analysen av ”Historien om plånboken”. De statistiska 

beräkningarna visade inte på några signifikanta skillnader mellan grupperna (normalt icke-flyt: 

U = 10; z = -1,29; p = 0,199; r = 0,37; stamningsliknande icke-flyt: U = 7,5; z = -0,174; p = 

0,08; r = 0,5; totalt icke-flyt: U = 8; z = -1,6; p = 0,11; r = 0,46). Effektstorlekarna visade på en 

måttlig effekt för skillnaden i normalt icke-flyt och totalt icke-flyt och en stor effekt för 

skillnaden i stamningsliknande icke-flyt.  

Patientgruppen hade störst förekomst av icke-flytsfenomen i 10 av 12 underkategorier 

(inräknat tomma pauser). De kategorier där kontrollgruppen hade fler förekomster var tomma 
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pauser och repetitioner av flerstaviga ord. 

Störst differens mellan grupperna (förutom stamningslikt icke-flyt) sågs i det totala 

antalet icke-flytsfenomen, därefter totalt antal normalt icke-flyt och fyllda pauser (U = 10; z = -

1,295; p = 0,195; r = 0,37) 

 

Tabell 5. Resultat för ”Historien om plånboken” för respektive grupp uppdelat i det 

sammanlagda antalet avvikelser inom huvud- och underkategorier (∑), det totala antalet 

avvikelser från målordet, minimum- och maxvärden samt median och standardavvikelser (SD) 

redovisas.   

Historien om  

plånboken 

Patientgrupp  

n=6 

Kontrollgrupp  

n=6 

   ∑ Min Max Median 

(SD) 

∑ Min Max Median 

(SD) 

Fyllda pauser 58 4 15 9  

(4,18) 

42 3 16 6,5  

(4,78) 

Omformuleringar 27 2 8 4 

 (2,07) 

17 1 8 2 

 (2,64) 

Ofullständiga yttranden  2 0 1 0 

(0,52) 

 0 0 0 0 

Flerstaviga 

ordrepetitioner 

 

0 0 0 0  2 0 2 0 

 (0,82) 

Totalt Normalt icke-flyt 87 8 24 13 

(6,32) 

61 4 20 8 

 (6,11) 

Enstaviga ordrepetitioner  5 0 1 1 

 (0,41) 

 3 0 2 0 

 (0,84) 

Stavelserepetition 6 0 3 0,5  

(1,27) 

 1 0 1 0 

 (0,41) 

Ljudrepetitioner 11 0 6 0,5 

(2,56) 

 0 0 0 0 

Förlängningar 2 0 1 0 

 (0,52) 

 0 0 0 0 

Blockeringar  3 0 3 0 

 (1,23) 

 0 0 0 0 

Totalt stamningslikande  

icke-flyt 

27 0 11 2 

 (5,09) 

 4 0 2 0,5 

(0,82) 

Tomma pauser  50 4 12 9 

 (2,88) 

60 5 19 9  

(5,1) 

Totalsumma 164 8 31 17,5 

(8,44) 

125 6 21 8 

 (6,24) 

Antal ord  - 89 216 111,5 

(52,52) 

- 107 164 132,5 

(21,62) 

Total tid (s)   - 36 89 62 

(22,84) 

- 33 68 58 

(12,72) 
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Samtalen 

 Vid genomlyssning av samtalen noterades flera sekvenser med stavelsereduktioner i 

kombination med talruscher hos patientgruppen. I kontrollgruppen var detta inte lika vanligt 

förekommande. Vid en översiktlig analys fann uppsatsförfattarna stavelsereduktioner hos 

endast två av sex kontroller medan det observerades hos fem av sex deltagare i patientgruppen. 

I patientgruppen förekom det även fler sekvenser med stavelsereduktioner i kombination med 

talruscher hos varje deltagare. Kontrollerna hade en till två sådana sekvenser per person medan 

patienterna hade fyra till nio sekvenser per person. Sekvenserna föreföll även vara längre hos 

patientgruppen (se figur 12 för exempel på sekvenser ur samtal). 

 

 
Figur 12. Exempel på sekvenser ur samtal med stavelsereduktioner. 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion  

Frågeställning 1 

Finns det skillnader mellan personer med skenande tal och kontroller på SPA? 

Resultaten visar inte på några signifikanta skillnader mellan grupperna på SPA, varken vid 

totalt antal avvikelser från målordet eller när poängsättning av resultaten tillämpades. 

Effektstorleken visade dock på en måttlig effekt för dessa jämförelser. Det innebär att det 

skulle kunna finnas en skillnad mellan grupperna, men att antalet deltagare var för litet för att 

få fram signifikanta skillnader. Om antalet deltagare hade varit fler hade resultaten eventuellt 

kunnat bli signifikanta.   

Deltagare K5 har ett mycket sämre resultat på SPA än någon annan deltagare. Han hade 

stora svårigheter att minnas vad det var för ord och fraser som efterfrågades men försökte 

fullfölja alla upprepningar så gott han kunde. Detta gav många avvikelser och en hög poäng. 

Det faktum att han var den yngsta deltagaren kan ha påverkat hans prestation. Till exempel kan 

orden och fraserna ha varit för svåra för honom. Hans motsvarighet i patientgruppen berättade 

att han inte hunnit läsa hela frasen i vissa fall och producerade därför ofullständiga yttranden, 

vilket gav honom en lägre totalpoäng än K5. Vid en uteslutning av K5:s resultat blev 

skillnaderna i avvikelser och poäng signifikanta. Här visade även effektstorlekarna på stora 

effekter. Hade K5 haft ett resultat mer likt medelvärdet i resten av gruppen hade han antagligen 

fått en lägre ranking och resultaten på Mann Whitney U-testet hade eventuellt kunnat bli 

signifikanta.  

Där differensen mellan grupperna var som störst (totala antalet avvikelser, totalpoäng, 

tomma pauser, normalt icke-flyt, ofullständiga yttranden och fyllda pauser) hade 

patientgruppen flest antal avvikelser eller poäng. Effektstorleken visade på en måttlig effekt i 

alla dessa kategorier förutom fyllda pauser, där effektstorleken var liten. Vid en uteslutning av 

K5:s resultat visade effektstorlekarna på måttliga till stora effekter för skillnaderna.  

Exempel patientgrupp: 

”Elle ja dekanbliettannat företag me men demestannlika omdenom att 

hpraktik. (Eh) nåsånt trjadeva ungefär.” 

 

Exempel kontrollgrupp: 

”Innan va de gans POPULÄRT” 
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Utformningen av SPA, där deltagaren bara får se ordet/fraserna i fem sekunder och 

sedan repetera dem tre gånger utan att kunna se det igen, kan ha gjort att deltagarnas 

arbetsminneskapacitet spelade en stor roll i resultaten. Det skulle innebära att det inte bara är 

talmotorisk kontroll som har testats, utan även arbetsminnet. Deltagarnas arbetsminne har inte 

kontrollerats i denna studie och därför kan man inte säkert säga vilken påverkan det kan ha 

haft. Deltagarnas avkodningsförmåga och ordförråd kontrollerades inte heller. De kan ha varit 

svagare läsare och eventuellt svagare språkligt. Det kan eventuellt förklara varför de inte 

fullföljde tre upprepningar eller fick fler avvikelser från målorden. En del forskare tror att det 

kan finnas en språklig komponent i skenande tal (Ward, 2006; van Zaalen & Reichel, 2015) 

vilket i så fall skulle kunna ha haft en inverkan på resultatet. Likaså kan de deltagare som 

eventuellt var starkare språkligt ha påverkat resultatet åt andra hållet. Risken är att resultatet 

mest beror på mätfel. Därför bör man inte lägga så stor vikt vid effektstorleken för skillnaderna 

eftersom det är osäkert vad som verkligen har testats. 

 Under testningens gång gav patientgruppen upp mycket lättare än vad kontrollgruppen 

gjorde. Kontrollgruppen försökte fler gånger och fick därmed fler poäng och avvikelser än 

patientgruppen på de ord som patienterna inte fullföljde. Det kan ha lett till mindre skillnader 

mellan grupperna än förväntat. Hade patientgruppen också försökt mer hade de kanske fått fler 

poäng/avvikelser och på så vis skiljt sig mer från kontrollgruppen. 

Enligt Yvonne van Zaalen (Personlig kommunikation, 29 november, 2016) skulle orden 

som skulle bedömas vara ovanliga i svenskan, alternativt sammanfogas till en ovanlig 

kombination. Vid utformningen av testet trodde uppsatsförfattarna att deltagarna skulle vara 

någonstans mellan 14 och 40 år och valde därför ord och ordkombinationer som skulle vara 

ovanliga för samtliga åldrar. Efter att rekryteringen av deltagarna var färdig stod det klart att 

åldersspannet var 12–21, vilket var ett mycket mindre åldersspann än väntat. Därför är det 

rimligt att anta att de ord som valdes ut var för svåra och för okända för deltagarna, då flera av 

dem, oberoende av grupp, hade svårt att minnas vilka ord de hade läst. I kombination med att 

det är osäkert vad SPA verkligen testar väcker det frågor kring ifall orden verkligen måste vara 

ovanliga och vilken funktion det fyller. Hade vanligare, men lika svåruttalade ord, använts 

hade det kanske ändå gått att finna skillnader mellan grupperna. 

I likhet med van Zaalen et al. (2009a) hade kontrollgruppen i den här studien en högre 

talhastighet, mätt i stavelser per sekund, än patientgruppen. Dock var skillnaderna inte 

signifikanta och effekten var liten. Det tyder på att skillnaden troligtvis inte hade varit 

signifikant även vid fler deltagare. van Zaalen med kollegor (2009a) fann även att deltagarna 

med skenande tal hade en högre totalpoäng på testet, vilket även återspeglas i den här studien. 

Resultatet i denna studie skiljer sig också från van Zaalen el al. (2009a) som fann 

signifikanta skillnader i huvudkategorin smooth flow, samt underkategorin sequencing errors, 

vilket motsvarar den här studiens huvudkategorier; betoning, sekvenseringsproblem, 

reduktioner och tomma pauser (se figur 4 för en jämförelse mellan versionerna).  I den här 

studien fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna i dessa kategorier. De var istället 

bland de kategorier där skillnaderna mellan grupperna var som minst (se tabell 2). De 

underkategorier där skillnaderna i den här studien var som störst var istället fyllda pauser, 

normalt icke-flyt och ofullständiga yttranden. Dessa fanns inte med i originalstudien (se figur 

4).  

I den här studien hade kontrollgruppen ett större antal reduktioner av stavelser eller 
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vokaler än vad patientgruppen hade, vilket utifrån tidigare forskning var ett oväntat fynd (van 

Zaalen et al., 2009a). Vad detta beror på är svårt att säga, men det kan ha att göra med att 

deltagarna i hennes studie var äldre, orden i testet eventuellt lite lättare och faktorer som inte 

var kontrollerade för hos deltagarna i denna magisteruppsats. 

Frågeställning 2 

Finns det skillnader i förekomsten av icke-flytsfenomen mellan personer med 

skenande tal och matchade kontroller i återberättande av en hörd berättelse? Resultaten av 

analysen av “Historien om plånboken” gav, likt SPA, inte några signifikanta skillnader mellan 

grupperna. Även här visade resultaten på en måttlig effekt avseende normalt icke-flyt, en stor 

effekt på stamningsliknande icke-flyt och en måttlig, på gränsen till stor effekt för den totala 

förekomsten av icke-flytsfenomen. Det innebär att om antalet deltagare hade varit fler hade 

skillnaderna mellan grupperna eventuellt kunnat bli signifikanta. Att effekten för 

stamningsliknande icke-flyt och det totala antalet icke-flytsfenomen var så pass stor beror 

troligtvis på att tre av deltagarna i patientgruppen även hade en stamningsdiagnos. Dessa 

deltagare hade således en större förekomst av stamningsliknande icke-flyt än övriga deltagare. 

Inte heller van Zaalen med kollegor (2009b) fann några signifikanta skillnader mellan 

barn med skenande tal och en kontrollgrupp avseende förekomsten av icke-flytsfenomen. Dock 

fann man signifikanta skillnader i underkategorin av icke-flytsfenomen ”ordrepetitioner” där 

personerna med skenande tal uppvisade fler ordrepetitioner än kontroller. Det var inget som 

återspeglades i den här studien där patientgruppen och kontrollgruppen hade lika många 

ordrepetitioner om man räknar in både repetitioner av enstaviga och flerstaviga ord.  

Resultatet i den här studien liknar även de i Myers med kollegors (2012) studie där 

fyllda pauser var den typen av icke-flyt som var vanligast, följt av omformuleringar. Myers et 

al. (2012) räknade inte med tomma pauser i sin studie och baserade sina resultat på fler och 

andra uppgifter än återberättande av en berättelse och därför kan man inte fullt ut jämföra 

deras studie med den här magisteruppsatsen. Då deltagarna fick historien uppläst för sig hade 

de en mall för vad de skulle säga och hur historien skulle kunna berättas. De behövde då inte 

planera sitt yttrande i lika stor utsträckning som vid spontantal, vilket kan ha resulterat i en 

lägre förekomst av icke-flytsfenomen. 

Tidigare studier (Myers et al., 2012; van Zaalen et al. 2009b) har inte visat signifikanta 

skillnader i normalt icke-flyt mellan personer med skenande tal och kontroller. Resultatet i den 

här studien indikerar att det skulle kunna finnas en skillnad, men antalet deltagare är för litet 

för att kunna dra några säkra slutsatser. En högre förekomst av normalt icke-flyt hos personer 

med skenande tal skulle gå i linje med St. Louis och Schultes (2011) definition. Att räkna 

förekomst av icke-flytsfenomen bedömer uppsatsförfattarna inte som värdefullt att göra som 

ensam bedömning av skenande tal men kan användas som ett komplement till övrig 

bedömning.  

Kontrollgruppen hade större förekomst av tomma pauser än patientgruppen. Det skulle 

kunna bero på en större användning av emfatisk betoning hos deltagarna i kontrollgruppen 

eller en medveten planering av yttrandet. Vid emfatisk betoning blir det en naturlig pausering 

kring det ord som betonas. Detta kan ha påverkat resultaten.  
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Frågeställning 3. 

Kan man höra förekomst av symtom på skenande tal i samtal och finns det skillnad 

mellan personer med skenande tal och en kontrollgrupp? Den översiktliga analysen av 

samtalen visar på att man kan höra förekomst av skenande tal i ett samtal på tio minuter och att 

det förefaller finnas skillnader mellan grupperna. Majoriteten av deltagarna i patientgruppen 

uppvisade perioder med stavelsereduktioner och talruscher som var tydligt urskiljbara. I 

kontrollgruppen kunde sådana sekvenser endast höras hos två av sex deltagare. Dock går det 

inte att med säkerhet påvisa en skillnad mellan grupperna då det inte har gjorts någon 

noggrannare analys med transkriptioner av samtalen.  

St. Louis och Schulte (2011) nämner att skenande tal måste förekomma i sekvenser av 

samtal på modersmålet, men att det inte måste förekomma alltid. Det stämmer överens med 

resultatet i denna studie där sekvenser av skenande tal blandades med långa perioder utan 

symtom. ICA rekommenderar att man talar om ett ämne som är intressant och engagerande för 

patienten för att locka fram fler symtom (van Zaalen, Myers, Ward & Bennet, u.å). Ett samtal 

med en främmande människa, som i den här studien, kan lätt bli stelt i perioder och hade 

samtalen varit mer engagerande för deltagarna hade det kanske framkommit fler sekvenser 

med symtom i spontantalet. 

Det faktum att patienterna har gått i terapi kan ha spelat en roll i hur patientgruppen 

presterade i samtalen så väl som de andra deltesterna. De kan ha lärt sig strategier för att 

hantera sin talflytstörning som de tillämpade under testningens gång. Om deltagarna inte hade 

gått i terapi hade resultaten kanske sett annorlunda ut.  

 

Metoddiskussion 

Deltagare. I den här studien deltog endast 12 personer varav sex personer med 

skenande tal, samtliga var pojkar/män i allt från tidiga tonåren till ung vuxenålder. Vid 

rekrytering av deltagare hade uppsatsförfattarna kontakt med 11 personer med skenande tal 

men fem utav dessa valde att inte delta i studien. Dessa personer var i vissa fall äldre än de som 

valde att delta. Bland dessa fem fanns även några kvinnor. Om bortfallet hade varit mindre 

hade resultaten eventuellt kunnat se annorlunda ut.  

Den definition av skenande tal som är mest använd i dag är St. Louis och Schultes 

definition (2011). Enligt ICD-10, som är den gängse diagnosförteckningen, förekommer inte 

repetitioner och fyllda pauser hos patientgruppen (WHO, 2016). Detta skiljer sig från St. Louis 

och Schultes definition. Det är problematiskt då det är troligt att en del logopeder följer ICD-10 

medan andra följer St. Louis och Schultes definition. På grund av detta kan patienterna få olika 

bedömningar, vilket kan ha gjort att personer med likartade symtom fått olika diagnoser. Det 

kan i förlängningen ha gjort att deltagarantalet i den här studien har påverkats. Hade fler fått 

diagnos enligt St. Louis och Schultes definition hade det sannolikt funnits fler som kunnat 

delta.  

Då de olika definitionerna delvis nämner olika symtom och analysen i SPA är utformad 

efter St. Louis och Schultes definition är det osäkert om SPA fångar de personer där logopeden 

i sin bedömning utgått från ICD-10. Konsensus kring vilken definition av skenande tal som ska 

användas vid diagnosticering är önskvärt då det är svårt att utforma ett bedömningsmaterial 

som inkluderar båda definitionerna eftersom de är så pass olika. Uppfattningen hos 

uppsatsförfattarna är dock att de flesta idag använder sig av St. Louis och Schultes definition 
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(se t.ex. van Zaalen et al., 2009b och St. Louis et al., 2010).  

 Tre av deltagarna i patientgruppen hade utöver skenande tal även stamning som 

diagnos. När det kommer till SPA såg uppsatsförfattarna ingen påverkan på resultaten på grund 

av detta men i återberättandet av ”Historien om plånboken” och samtalen kunde man höra 

förekomst av stamning. Detta gjorde att det fanns stora skillnader mellan grupperna i 

kategorierna stamningsliknande icke-flyt och totalt antal icke-flytsfenomen. Hade dessa 

deltagare inte stammat hade resultaten när det gäller stamningsliknande icke-flyt troligtvis sett 

annorlunda ut och skillnaderna mellan grupperna i denna kategori, samt det totala antalet icke-

flytsfenomen, inte varit lika stora. Att exkludera en grupp personer som har en komorbid 

stamningsdiagnos är dock inte funktionellt då antalet deltagare var litet och skenande tal och 

stamning är vanligt samförekommande. 

Terminologi. När uppsatsförfattarna läste in litteratur till den här uppsatsen upptäcktes 

det att terminologin inte var samstämmig. St. Louis och Schulte (2011, s. 242) använder sig av 

termer som ”excessive collapsing or deletion of syllables”, medan van Zaalen och Reichel 

(2015, s.45) använder sig av termen ”excessive coarticulation” för att beteckna samma 

fenomen. Detta skapade problem vid översättningen av termerna till svenska. Då ordet 

excessive på svenska kan översättas till ”ett överflöd av” blir det problematiskt då det per 

definition ska finnas ett överflöd av något som inte finns. Att van Zaalen och Reichel (2015) i 

sin tur använder sig av coarticulation för att beteckna att en person stryker stavelser strider mot 

den gängse terminologin inom fonetiken där koartikulation innebär att man under en given 

tidpunkt utför talrörelser för mer än ett ljud i taget så att närliggande ljud vävs samman 

(Lindblad, 2010).  

Andra termer som också används för att beteckna stavelereduktioner är telescoping, för 

att beteckna att stavelser stryks, och coalescence, vilket innebär att stavelser stryks och smälter 

samman med varandra (van Zaalen & Reichel, 2015). Att använda sig av koartikulation för att 

beskriva både telescoping och coalescence fungerar inte fullt ut då de båda begreppen beskriver 

olika saker. För coalescence skulle koartikulation kunna användas, men för telescoping är 

termen stavelsereduktioner mer lämplig.  

En annan term som skapade problem var dysrythmic som van Zaalen använder för att 

beteckna att artikulationen inte följer ett specifikt mönster (Yvonne van Zaalen, personlig 

kommunikation, 29 november 2016). Det skapade problem när orden till SPA skulle väljas ut 

då den svenska översättningen ”orytmiskt” ledde tankarna till skillnader i stavelsebetoning 

mellan orden i frasen och prosodi i allmänhet, vilket inte alls var vad som menades. Den 

otydliga terminologin och dess tvetydiga innebörd gjorde det svårt att välja ut de ord som 

skulle ingå, samt skapa en analysmall då termerna var svåra att översätta till svenska, vilket 

fördröjde analysarbetet.  

SPA. Att konstruera testet utifrån de instruktioner som tillhandahölls krävde att 

uppsatsförfattarna kompromissade en del mellan instruktionsmallen och de engelska och 

holländska versionerna i fråga om antalet stavelser, ordningen på orden i testet och det totala 

antalet ord i testet. Till exempel innehöll de holländska orden i genomsnitt fler stavelser än den 

engelska versionen och instruktionen. Som tidigare nämnts hade uppsatsförfattarna även 

svårigheter att tolka innebörden i termer som dysrythmic. Det kan ha lett till att det finns större 

skillnader mellan de olika versionerna av testet än vad tanken var från början och det är då 

osäkert ifall de olika versionerna testar samma sak och har samma svårighetsgrad. Det kan 
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förklara de delvis olika resultaten i den här studien och studien av van Zaalen et al. (2009a).  

Då flertalet av deltagarna i den här studien hade svårigheter att minnas de ingående 

testorden i SPA, kan man dra slutsatsen att de troligtvis var för svåra och ovanliga för denna 

åldersgrupp. Enligt instruktionen för utformningen av SPA skulle dock ordkombinationerna i 

fraserna som bedömdes vara ovanliga, nästintill okända, i det aktuella språket vilket resulterade 

i de ord som valdes ut. Hade ord som är mer frekvent förekommande i svenska språket valts ut 

hade troligtvis fler deltagare genomfört tre upprepningar av orden. Dock blir då sannolikheten 

större att fler hade klarat att uttala alla orden utan några problem, vilket skulle kunna medföra 

att bedömningen inte visar på några skillnader alls mellan grupperna.  

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att ha färre och/eller kortare ord i fraserna 

som bedömdes men bibehålla hur svåra de är att uttala. Denna förändring hade kunnat göra att 

deltagarna hade haft lättare att minnas orden och således fullföljt fler upprepningar av dem. För 

att få klarhet i vad SPA verkligen testar borde deltagarnas arbetsminne, ordförråd och 

avkodningsförmåga ha testats. 

Utifrån pilotstudierna som genomfördes hade uppsatsförfattarna inte fått några 

indikationer på att de ord som valts skulle vara svåra att minnas. Därför var det först efter några 

testningar som uppsatsförfattarna insåg att det skulle vara bra att uppmana deltagarna att 

försöka så gott det går med testorden även om de var för svåra. Hade de första deltagarna fått 

samma instruktioner hade det kanske gett ett annat resultat. Dock fanns det deltagare i båda 

grupperna som, trots uppmaning om att försöka, gav upp efter en eller två upprepningar. 

Analysarbetet och konstruktionen av analysmallar var tidskrävande och omfattande. 

Arbetet försvårades ytterligare då avvikelserna som gjordes av deltagarna i SPA inte klart föll 

in under de kategorier som van Zaalen et al. (2009a) har i originaltestet. Därför fick nya 

kategorier skapas som inspirerades av forskningstraditionen kring mazes (Nettelbladt & 

Hansson, 1999). Kategorierna övervägdes noggrant tillsammans med handledarna. De nya 

kategorierna medförde dock att analysen blev väldigt detaljerad. Analysarbetet försvårades 

ytterligare då kategorierna i originaltestet inte förklarades tydligt nog i studien av van Zaalen et 

al. (2009a). 

Att räkna antalet avvikelser inom varje kategori är tidskrävande och väldigt detaljerat. 

Poängsättningen upplevdes vara smidigare att tillämpa och mer tidseffektiv. Dock kan 

skillnader mellan deltagare eventuellt ”suddas ut” vid poängsättning på grund av att 

maxpoängen inom en kategori bara är tre. Det hade varit önskvärt att ha fler poängsteg för att 

lättare kunna skilja deltagarna åt. 

”Historien om plånboken”. Enligt Bóna (2016) har personer med skenande tal inte 

felplacerade pauser utan endast kortare pauser än kontroller. I den här studien har de korta 

pauserna, alternativt avsaknaden av pauser mellan ord inte jämförts mellan grupperna. Hade 

man istället gjort det hade det kanske funnits en skillnad mellan grupperna där gruppen med 

skenande tal eventuellt hade haft kortare pauser. Det finns även en risk att antalet tomma pauser 

i återberättandet av historierna överskattades då man i programmet Praat lätt upptäcker fler 

pauser än vad man lägger märke till när man bara lyssnar.  

 Samtalen. SPA var denna studies huvudfrågeställning och blev således prioriterad. På 

grund av att analysen av SPA tog längre tid än väntat blev analysen av samtalen inte så 

ingående som uppsatsförfattarna hade tänkt. Hade det funnits mer tid hade uppsatsförfattarna 

velat transkribera samtalen i sin helhet, räknat antal förekomster av symtom på skenande tal 
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och gjort en statistisk beräkning på skillnaderna mellan grupperna.  

 Utifrån den översiktliga kvalitativa bedömningen som istället gjordes finns det en risk 

att uppsatsförfattarna hade förutfattade meningar om att personerna utan skenande tal inte 

skulle visa på symtom av skenande tal i samtalen. Likaså kan uppsatsförfattarna ha missat 

perioder av svårförståeliga yttranden då de visste vad samtalen handlade om och på så vis 

trodde sig höra mer än vad personen faktiskt sa.  

 

Slutsatser och kliniska implikationer.  

Resultaten i den här studien tyder på att totalpoängen/antal avvikelser på SPA eventuellt 

kan skilja patienter från kontroller. Det går dock inte att säga med säkerhet att så är fallet 

eftersom det inte är säkert vad SPA verkligen testar och antalet deltagare i denna studie var 

litet. Poängsystemet innehåller även för få steg och bör därför i framtiden utökas för att inte 

skillnader mellan deltagarna ska suddas ut. Ett system där man räknar poäng är dock att föredra 

för att analysen inte ska bli för detaljerad.  

SPA bör omarbetas eftersom orden var för svåra och det är osäkert vad SPA verkligen 

testar. Så som testet är utformat idag är det ännu inte lämpligt att använda kliniskt. Vid en 

omarbetning där man är säker på vad SPA verkligen testar skulle testet kunna vara till hjälp vid 

diagnosticering av skenande tal.  

Likt SPA visar analysen av ”Historien om plånboken” att det kan finnas skillnader 

mellan grupperna men att urvalet återigen är för litet för att kunna dra några säkra slutsatser. 

Resultatet tyder dock på att det kliniskt inte är värdefullt att enbart räkna icke-flytsfenomen i en 

återberättad historia men att det kan användas som komplement till en övrig bedömning. En 

bedömning där man främst tar hänsyn till taltempo och stavelsereduktioner kan vara att föredra.  

Resultaten av samtalen visar på att man kan höra symtom på skenande tal i en 

konversation på 10 minuter. Det går dock inte heller här att säga med säkerhet att så är fallet då 

det inte gjorts en ingående transkription och statistisk analys. Uppsatsförfattarna vill dock 

rekommendera att inspelningar av spontantal fortsätter vara en del av bedömningen av personer 

med misstänkt skenande tal. Fortsatt forskning om skenande tal behövs för att kunna komma 

fram till en mer enhetlig bedömningsprocess.   

Framtida forskning. Då det, som tidigare nämnts, finns begränsat med forskning om 

skenande tal välkomnas all framtida forskning inom området. Nedan ges förslag på vad denna 

forskning kan innehålla.  

En omarbetning av SPA föreslås där man t.ex. provar att använda sig av något vanligare 

ord, färre och/eller kortare ord i fraserna men bibehållen artikulationsmässig svårighetsgrad på 

orden. SPA hade även kunnat göras i fler versioner för olika åldersgrupper för att bättre matcha 

bedömningen efter åldern på patienten. För att mer säkert veta vad SPA testar kan en studie 

göras som inkluderar en bedömning av deltagarnas arbetsminne, avkodningsförmåga och 

ordförråd. Det skulle kunna svara på frågorna kring om SPA är lämpligt som test för 

talmotorisk kontroll. 

I framtida studier föreslås att en bedömning av återberättandet av ”Historien om 

plånboken” och samtalen genomförs både av de som genomför studien och lyssnare utan 

specifik kunskap om skenande tal. Dessa personer bör vara blinda för vilken grupp deltagaren 

tillhör för att bedömningen inte ska bli färgad av lyssnarens tidigare kunskaper. En noggrannare 

analys av samtalen som innefattar transkription hade också varit att föredra. 
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Vi vill tacka alla deltagare som ställde upp i denna studie och alla logopeder, släkt och 

vänner som hjälpt oss att komma i kontakt med deltagare. Tack till Yvonne van Zaalen som tog 

sig tid att berätta om SPA för oss. Vi vill även tacka våra handledare, Ulrika Nettelbladt och 

Cecilia Lundström, för hjälp och stöttning i arbetet med denna uppsats. Ett stort tack även till 

Ketty Holmström som bidragit med sina kunskaper i statistik, till Susanna Whitling för hjälp 

med återöversättningen av ”Historien om plånboken” samt alla andra som bidragit med sin 

kunskap till denna magisteruppsats. Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner för mentalt 

stöd. 

 

 

  



30 

 

Referenser  

Alm, P. (2011). Cluttering: a neurological perspective. I Ward, D. & Scaler Scott, K. (Red.)  

Cluttering: a handbook of research, intervention and education (s. 3-28). Hove: 

Psychology Press. 

Bakker, K. (1996). Cluttering: current scientific status and emerging research and clinical 

needs. Journal Of Fluency Disorders, 21(3/4), 359-365  

Bóna, J. (2016). Characteristics of pausing in normal, fast and cluttered speech. Clinical 

  Linguistics & Phonetics, 30(11), 888-898 

Craig, A., Hancock, K., Tran, Y., Craig, M. & Peters, K. (2002). Epidemiology of stuttering in 

the community across the entire life span. Journal Of Speech, Language & Hearing 

Research, 45(6), 1097-1105 

Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review Of Psychology, 64, 135-168 

Fagnani, C., Fibiger, S., Skhytte, A. & von Bornemann Hjelmborg, J. (2011). Heritability and 

genetic relationship of adult self-reported stuttering, cluttering and childhood speech-

language disorders. Logopedia, 38, 71–100 

Garsten, M. & Lundström, C. (2007). Stamning och skenande tal hos barn. I Hartelius, L., 

Nettelbladt, U. & Hammarberg, B. (Red.) Logopedi (s.433–444). Lund: 

Studentlitteratur. 

Hincks, R. (2005). Presenting in English and Swedish. Konferensbidrag. Proceedings, 

FONETIK. Department of Linguistics, Göteborg University  

Heitmann, R. R., Asbjørnsen, A. & Helland, L. (2004). Attentional functions in speech fluency 

disorders. Logopedics Phoniatrics Vocology, 29(3), 119-127 

Holck, P., Dahlgren Sandberg, A. & Nettelbladt, U. (2009). Interaction during intervention: 

conversations between professionals and children with cerebral palsy. Communication 

& Medicine, 6, 49–60 

Lindblad, P. (2010). Fonetikens grunder. Kompendium, Lunds Universitet. 

Myers, F. L., Bakker, K., St. Louis, K. O. & Raphael, L. J. (2012). Disfluencies in cluttered 

speech. Journal of Fluency Disorders, 37(1), 9–19. 

Nettelbladt, U. (2007). Lexikala problem hos barn med språkstörning. I Nettelbladt, U. & 

Salameh, E-K. (Red.) Språkutveckling och språkstörning hos barn, del I (s. 199–230). 

Lund: Studentlitteratur. 

Nettelbladt, U. & Hansson, K. (1999). Mazes in Swedish pre-school children with specific

  language impairment. Clinical Linguistics & Phonetics, 13(6), 483-497. 

Pallant, J. (2013). SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using IBM 

SPSS. Maidenhead: McGraw-Hill, 2013. 

Renfrew, C. E. (1997). Bus Story Test. Fjärde upplagan, Bicester, UK: Winslow Press Limited  

van Riper, C. (1971). The nature of stuttering. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1971. 

St. Louis, K. O. (1992). On defining cluttering. I Myers, F. L. & St. Louis, K. O. (Red.) 

Cluttering: a clinical perspective (s. 37-53) Kibworth: Far Communications 

St Louis, K. O., Filatova, Y., Coşkun, M., Topbaş, S., Ozdemır, S., Georgieva, D. & ... George,  

 R. D. (2010). Identification of cluttering and stuttering by the public in four countries.  

 International Journal Of Speech-Language Pathology, 12(6), 508-519 

St. Louis, K. O., Raphael, L. J., Myers, F. L. & Bakker, K. (2003). Cluttering updated. ASHA 

Leader, 18, 4–5, 20–21 Hämtad 8 mars, 2017 från: 



31 

 

http://leader.pubs.asha.org/article.aspx?articleid=2292318&resultClick=3  

St. Louis, K. O. & Schulte, K. (2011). Defining cluttering: the lowest common denominator. I 

Ward, D. & Scaler Scott, K. (Red.) Cluttering: a handbook of research, intervention 

and education (s. 233-253). Hove: Psychology Press 

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. (2015). Stockholm: Svenska Akademien, 

2015. 

Ward, D., Connally, E. L., Pliatsikas, C., Bretherton-Furness, J. & Watkins, K. E. (2015). The 

neurological underpinnings of cluttering: Some initial findings. Journal of Fluency 

Disorders, 43, 1-16. 

Ward, D. (2006). Stuttering and cluttering: frameworks for understanding and treatment, Hove:  

Psychology Press 

Weiss, D. A. (1964). Cluttering. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 

World Health Organization. (2016). ICD-10 Online Browser. Hämtad 24 april, 2017, från 

World Health Organization, http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en  

van Zaalen, Y., Myers, F., Ward, D. & Bennet, E. (u.å.). Cluttering Assessment: Clinical   

 Issues Committee of the ICA. Hämtad 24 april, 2017 från International Cluttering  

 Association, http://associations.missouristate.edu/ica/  

van Zaalen, Y. & Reichel, I. K. (2015). Cluttering: current views on its nature, diagnosis and 

treatment. Bloomington, IN: iUniverse 

van Zaalen-Op’t Hof, Y., Wijnen, F. & Dejonckere, P. (2009a). A test of speech motor control 

on word level productions: The SPA Test (Dutch: Screening Pittige Articulatie) 

International Journal of Speech-Language Pathology, 11(1) 26-33  

van Zaalen-Op’t Hof, Y., Wijnen, F. & Dejonckere, P. (2009b). Language planning 

disturbances in children who clutter or have learning disabilities. International Journal 

of Speech-Language Pathology, 11(6), 496-508. 

van Zaalen-Op’t Hof, Y., Wijnen, F. & De Jonckere, P. H. (2009c). Differential diagnostic 

characteristics between cluttering and stuttering--part one. Journal of Fluency 

Disorders, 34(3), 

 

 

  

http://leader.pubs.asha.org/article.aspx?articleid=2292318&resultClick=3
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en
http://associations.missouristate.edu/ica/


32 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Testblankett - SPA svenska 

Testblankett – SPA svenska 

Testdatum:______________________ 

Testad av:_______________________ 

Övn 1:  nyponsoppa  

Övn 2: tidningspapper 

1. pensionerad undersköterska 

2. igenkänningsfaktor 

3. bostadsrättsinnehavare 

4. prudentliga pillerbrukare (9 stavelser)  

1.___________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

Antal stavelser per sekund ______________ 

5. ideala förhållanden 

6. heminredningsreportage 

7. oklanderligt pragmatiska paradoxer (12 stavelser)  

1.__________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

Antal stavelser per sekund ______________ 

8. skrattande och skränande fiskmåsar 

9. tidigt kliniskt utvecklingsperspektiv (10 stavelser)  

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

Antal stavelser per sekund ______________ 
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10. hemlighetsfulla radiopratare 
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Bilaga 2. Engelska och holländska SPA. 

  

De fetmarkerade orden nedan är de ord i respektive testversion som bedöms.   

 

Engelska ord: Previously unpublished encounters – Distinctive sounds – Clinical management 

perspective – Possible probabilities – Epidemiological data – Screaming and shrieking 

audience – Impracticable communicative implications – Hierarchically organized behavior – 

Most favored nation clause – Compromised alternative condemnation – Frequently used 

devices – Delayed auditory feedback. 

 

Holländska ord: Periodieke uitkeringen – Letterlijk en figuurlijk – Veranderlijke wind uit 

westerlijke richtingen – Onuitsprekelijk vervelende verhandelingen – Woordelijke 

aanhalingen – Geldelijke tegernoetkoming – Opperceremoniemeester – Onverantwoordelijke 

elementen – Veranderende levensomstandigheden- Maatschappelijke verhoudingen 
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Bilaga 3. Instruktionsmall SPA 
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Bilaga 4. ”Historien om plånboken” 

Svensk version: 

Historien om plånboken 

Det var en regnig dag i november. En kvinna körde till affären i sin splitternya bil. Hon hade 

bjudit hem tre tjejkompisar på middag samma kväll och hade lovat dem att hon skulle laga 

något italienskt. Det var hennes specialitet. Medan hon handlade föll hennes plånbok ur 

handväskan, men hon märkte det inte. Hennes kundvagn var redan full. När hon kom fram till 

kassan kunde hon inte betala för varorna. Kassören var villig att passa hennes kundvagn ett tag. 

Kvinnan ställde undan sina varor och körde hem. Vindrutetorkarna på bilen rörde sig snabbt 

från sida till sida. Alla trafikljus hon stötte på var såklart röda. Hon var otroligt irriterad! Precis 

när hon öppnade dörren till sitt hus började telefonen ringa. En liten pojke berättade att han 

hade hittat hennes plånbok. Kvinnan var väldigt lättad. 

SLUT 

  

Engelsk version: 

The Wallet Story 

It was a rainy day in November. A woman drove to the supermarket in her brand new car. She 

invited three girlfriends to dinner that night, and had promised them that she would prepare 

something Italian. That was her speciality. While she was shopping, her wallet fell from her 

pocketbook, but she did not notice it. Her shopping cart was already loaded. When she arrived 

at the cashier, she could not pay for her groceries. The cashier was willing to watch her 

shopping cart for a while. The woman put her groceries aside, and went home. The windshield 

wipers of her car moved rapidly from side to side. All the traffic lights she encountered where 

red, of course. She was terribly fed up! Just when she opened the door to her house, the phone 

started ringing. A little boy told her he had found her wallet. The woman was very relieved. 

The End. 
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Bilaga 5. Samtyckesblankett ungdom  

Utprovning av bedömningsmaterial för skenande tal 

Hej! 

Vi heter Gabriella och Carolina och studerar för att bli logopeder. Den här undersökningen görs 

som en del i vår utbildning och vi har valt att arbeta med skenande tal. 

  

Bakgrund och mål 

Skenande tal gör att delar av talet uppfattas som för snabbt och/eller oregelbundet och ibland 

flyter talet inte på som det ska. Bokstäver och stavelser kan falla bort, man kan ta pauser på 

ovanliga ställen och man kan ibland även betona ord annorlunda. Skenande tal förekommer 

ofta tillsammans med stamning. 

  

För tillfället finns det inget sätt för att upptäcka skenande tal som används i hela Sverige. I 

Nederländerna har forskare tagit fram ett sätt att göra det med hjälp av ett bedömningsmaterial. 

Vårt mål med den här undersökningen är att översätta materialet till svenska och prova ut det 

för att det, i framtiden, ska kunna användas av logopeder i Sverige. 

  

Deltagande 

Väljer du att delta i undersökningen kommer du att delta i samtal med någon av oss. Du 

kommer även att få läsa och uttala en serie ord i snabb följd samt återberätta en uppläst text. 

Delar av bedömningen kommer att spelas in med video och ljud. Att utföra undersökningen 

kommer att ta ca 30 minuter och den kommer att äga rum på en plats som vi kommer överens 

om. 

  

Det finns inga risker med att delta i undersökningen. Det är helt frivilligt att delta och du kan 

när som helst välja att inte fortsätta vara med i undersökningen. Om du väljer att inte delta eller 

avbryter under undersökningens gång kommer det inte påverka din möjlighet att delta i 

eventuella framtida undersökningar. Det påverkar inte heller din möjlighet att få behandling av 

en logoped i framtiden. 

  

Vi kommer att lyssna på inspelningarna och anteckna det som sägs för att kunna analysera det 

senare. Det är bara vi som utför studien och våra handledare (se nedan) som kommer att ha 

tillgång till inspelningar och anteckningar. Det inspelade materialet kommet att raderas efter 

projektets avslut. Du ges ett kodnamn som kommer att användas och du kommer att vara 

anonym i alla rapporter. 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Gabriella Andersson                             Carolina Yngvesson         

Logopedstudent                                    Logopedstudent                                     

E-post: XXX               E-post: XXX                                                   

 

Ulrika Nettelbladt                                 Cecilia Lundström 
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Handledare                                            Handledare 

Leg. logoped,                                        Leg. logoped,                   

Seniorprofessor i logopedi                              Universitetsadjunkt i logopedi 

E-post: XXX       E-post: XXX 

                                                              Telefon: XXX 

 

Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, 

Lunds universitet, Universitetssjukhuset, 221 85 LUND. 

 

Svarsblankett för undersökningen (vårdnadshavare) 

  

Vi lämnar härmed vårt tillstånd till att vårt barn deltar i undersökningen. Vi har läst igenom 

informationen och projektledarna har förklarat målsättningen med undersökningen. Vi är 

medvetna om att vi närsomhelst kan avbryta deltagandet. 

  

  

Vårdnadshavares namn __________________________________________________ 

  

Telefonnummer _______________________________ 

  

E-post _________________________________ 

  

Vårdnadshavares namn __________________________________________________ 

  

Telefonnummer _______________________________ 

  

E-post ______________________________________ 

  

Deltagarens namn ____________________________________ 

  

Deltagarens födelsedatum ______________________________ 

  

Vårdnadshavares namnteckning Ort och datum 

  

_________________________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning Ort och datum 

  

_________________________________________________
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Bilaga 6. Samtyckesblankett vuxen  

 

Utprovning av bedömningsmaterial för skenande tal 

Bakgrund och målsättning 

Skenande tal är en talflytsstörning som karaktäriseras av att delar av talet uppfattas som för 

snabbt och/eller oregelbundet ofta i kombination med en hög andel tal som inte flyter på som 

det ska, ihopdragning av ord, onormalt användande av pauser, onormal stavelsebetoning eller 

rytm i talet. Skenande tal förekommer ofta i kombination med stamning. 

  

I dagsläget finns det inget enhetligt tillvägagångssätt i Sverige för diagnostisering av skenande 

tal. I Nederländerna har en forskargrupp utformat ett bedömningsmaterial för att diagnosticera 

skenande tal. Vårt mål med den här undersökningen är att översätta materialet till svenska och 

prova ut det för att det, i framtiden, ska kunna användas av logopeder i Sverige. 

  

Deltagande 

Väljer du att delta i undersökningen kommer du att delta i samtal med någon av oss. Du 

kommer även att få läsa och uttala en serie ord i snabb följd samt återberätta en uppläst text. 

Delar av bedömningen kommer att spelas in med video och ljud. Att utföra undersökningen 

kommer att ta ca 30 min och den kommer att äga rum på en plats som vi kommer överens om. 

  

Undersökningen innebär inga risker. Din medverkan i undersökningen är helt frivillig, och du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande. Om du väljer att inte medverka, eller avbryter ditt 

deltagande, har detta inga konsekvenser för eventuell medverkan i framtida undersökningar. 

Det påverkar inte heller eventuell framtida logopedisk behandling. 

  

Vi kommer att lyssna på inspelningarna och anteckna det som sägs för en senare analys. Endast 

vi som är direkt engagerade i projektet kommer att ha tillgång till materialet. Det inspelade 

materialet kommet att raderas efter projektets avslut. Du ges ett kodnamn som genomgående 

kommer att användas och det kommer att vara anonymt i alla rapporter. 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Gabriella Andersson                             Carolina Yngvesson         

Logopedstudent                                    Logopedstudent 

E-post: XXX                E-post: XXX 

  

Ulrika Nettelbladt                                 Cecilia Lundström 

Handledare                                            Handledare 

Leg. logoped,                                        Leg. logoped, 

Seniorprofessor i logopedi                              Universitetsadjunkt i logopedi 

E-post: XXX       E-post: XXX 

                                                              Telefon: XXX 

  

Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, 
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Lunds universitet, Universitetssjukhuset, 221 85 LUND. 

  

Svarsblankett för undersökningen 

Jag lämnar härmed tillstånd till att delta i undersökningen. Jag har läst igenom informationen 

och projektledarna har förklarat målsättningen med undersökningen. Jag är medveten om att 

jag närsomhelst kan avbryta deltagandet. 

  

  

Namn ________________________________________ 

  

Telefonnummer _________________________________ 

  

E-post _________________________________________ 

  

Födelsedatum ___________________________________ 

  

Vilken är den högsta utbildningsnivå du avslutat alternativt går just nu? 

o  Grundskola 

o  Gymnasium 

o  Högskola/universitet 

o  Annan eftergymnasial utbildning (ex. folkhögskola eller komvux). Skriv vad 

nedan: 

_______________________________________ 

  

  

Namnteckning Ort och datum 

  

_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 7. Medföljande instruktion till informationsbrev 

 

 

Till vuxna: 

Hej! 

 

Vi heter Carolina och Gabriella och går sista året på logopedutbildningen i Lund. Som del i vår 

utbildning ingår det att genomföra en undersökning och skriva en uppsats om denna. Vi har valt 

att inrikta oss på skenande tal och hur man diagnostiserar det. Vi har fått din adress av 

logoped XXX (Stad) och undrar om du skulle vilja delta i vår undersökning. Ditt deltagande 

bidrar till att personer med skenande tal i framtiden kan komma att få en bättre bedömning. 

 

I kuvertet har vi bifogat mer information om undersökningen samt en blankett där du, om du 

väljer att delta, skriver namn och kontaktinformation samt signerar. I kuvertet finns två 

blanketter. Skriv på båda och skicka den ena till oss och behåll den andra. Skicka blanketten till 

oss i bifogat svarskuvert så att det är oss tillhanda senast den 27 januari 2017. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Carolina Yngvesson och Gabriella Andersson 

Logopedstudenter, Lunds Universitet 

 

Till ungdom: 

Hej! 

 

Vi heter Carolina och Gabriella och går sista året på logopedutbildningen i Lund. Som del i vår 

utbildning ingår att genomföra en undersökning och skriva en uppsats om denna. Vi har valt att 

inrikta oss på skenande tal och hur man diagnostiserar det. Vi har fått din adress av 

logoped XXX (Stad) och undrar om du skulle vilja delta i vår undersökning. Ditt deltagande 

bidrar till att personer med skenande tal i framtiden kan komma att få en bättre bedömning. 

 

I kuvertet har vi bifogat mer information om undersökningen samt en blankett där du, om du 

väljer att delta, skriver namn och kontaktinformation samt signerar. I kuvertet finns två 

blanketter. Skriv på båda och skicka den ena till oss och behåll den andra. Skicka blanketten till 

oss i bifogat svarskuvert så att det är oss tillhanda senast den 27 januari 2017. Observera att 

både vårdnadshavare och ungdom ska skriva under. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Carolina Yngvesson och Gabriella Andersson 

Logopedstudenter, Lunds Universitet 

 

Instruktion skickad via mejl 

Hej! 

Vi heter Carolina och Gabriella och går sista året på logopedutbildningen i Lund. Som del i vår 
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utbildning ingår att genomföra en undersökning och skriva en uppsats om denna. Vi har valt att 

inrikta oss på skenande tal och hur man diagnostiserar det. Vi har fått din mailadress av 

logoped XXX (Stad) och undrar om du skulle vilja delta i vår undersökning. Ditt deltagande 

bidrar till att personer med skenande tal i framtiden kan komma att få en bättre bedömning. 

 

Vi bifogar mer information om undersökningen och upplägget som PDF. Med i dokumentet 

finns även en blankett där du, om du väljer att delta, skriver namn och kontaktinformation samt 

signerar. Skriv gärna ut blanketten och skicka den till oss. Har du inte möjlighet att skriva ut 

blanketten eller inte vill stå för svarskuvert och porto så får du gärna svara på det här mailet 

med din hemadress så skickar vi ut informationen till dig. Hör i så fall gärna av dig senast den 

13 januari. 

 

Om du väljer att skriva ut själv, vänligen skicka till följande adress: 

 

XXXX 

 

Blanketten ska vara oss tillhanda senast 27 januari 2017. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Carolina Yngvesson och Gabriella Andersson 

Logopedstudenter, Lunds Universitet 
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Bilaga 8. Frågeformulär kontrollgrupp  

Frågeformulär 

  

Namn:_______________________________________________________________________ 

  

Är du flerspråkig? 

o Ja 

o Nej 

Om ja, vilket/vilka språk? 

___________________________________________________________________________ 

  

Har du en hörselnedsättning? 

o Ja 

o Nej 

Har du varit i kontakt med logoped? Ex. språkförsening, dyslexi, stamning 

o Ja 

___________________________________________________________________ 

o Nej  

Har du någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Ex: ADHD 

o 
Ja____________________________________________________________________ 

o Nej 
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Bilaga 9. Frågeformulär patientgrupp 

Frågeformulär   

Namn:_______________________________________________________________________ 

 Är du flerspråkig? 

o Ja 

o Nej 

Om ja, vilket/vilka språk? 

___________________________________________________________________________ 

Har du en hörselnedsättning? 

o Ja 

o Nej 

Har du gått i behandling hos logoped för ditt skenande tal? 

o Ja 

o Nej 

Om ja, hur mycket? 

___________________________________________________________________________  

Har du varit i kontakt med logoped för andra orsaker? Ex. språkförsening, dyslexi, stamning 

o Ja 

___________________________________________________________________ 

o Nej  

Har du någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Ex: ADHD 

o 
Ja____________________________________________________________________ 

o Nej 


