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Sammendrag 

Tittel: Norsk normering av «The Self-Stigma of Stuttering Scale (4S)» 

Bakgrunn og formål: En forespørsel fra Statped Sørøst om en normering av kartleggingsverk-

tøyet The Self-Stigma of Stuttering scale (4S) ligger som grunn for dette masterprosjekt. Kart-

leggingsverktøyet er utviklet av Michael P. Boyle og oversatt til norsk av Åse Sjøstrand. 4S er 

et kartleggingsverktøy som består av 33 påstand relatert til opplevelser av egen og andres stam-

ming. Kartleggingsverktøyet består av tre deltester: I) Bevissthet om stigma, II) Enighet med 

stereotypi og III) Internalisert stigma. Totalskåren av disse tre deltestene viser til grad av opp-

levd selvstigma. Kartleggingsverktøyet 4S ble skapt for å tilføre et nytt syn på dimensjoner av 

stamming som er relatert til velvære og livskvalitet hos personer som stammer. Dette kartleg-

gingsverktøy kan brukes både som utgangspunkt i klinisk samarbeid, og i forskning. I forkant 

av dette masterprosjekt ble det formet en problemstilling og fire forskningsspørsmål som var 

utgangspunktet for prosjektet.  

Problemstilling: Hva er de norske normene for The Self-Stigma of Stuttering Scale (4S)»? 

Forskningsspørsmål:  

1. Forekommer det selvstigma hos voksne som stammer i Norge? 

2. Er kartleggingsverktøyet 4S et egnet verktøy å bruke for å måle selvstigma? 

3. Samsvarer de norske normene av 4S med de amerikanske normene? 

4. Forekommer det forskjeller i de norske normene av 4S i lys av de forskjellige subgrup-

pene? 

Metode: Kartleggingsverktøyet 4S ble distribuert via et nettbasert spørreskjema til voksne som 

stammer og delt ut i papirversjon ved årsmøtet til Norsk interesseforening for stamming og 

løpsktale (NIFS). Rekrutteringen skjedde i samarbeid med NIFS, Norsk Logopedlag (NNL) og 

Statped Sørøst, og resulterte i et utvalg bestående av 35 respondenter, 9 kvinner og 26 menn.  

Påstandene i kartleggingsverktøyet 4S skåres etter en fem-punkt-likert-skale. En høy skår på 

del I i spørreskjemaet indikerer til høy bevissthet om stigma, en høy skår på del II i spørreskje-

maet indikerer til en høy enighet med stereotypier og en høy skår på del III i spørreskjemaet 
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indikerer et høyt internalisert stigma. Skårene i hele spørreskjema blir til slutt satt sammen, og 

en høy totalskåre indikerer til høy opplevd selvstigma. 

I en normeringsoppgave er valid data og et utvalg som motsvarer målpopulasjonen godt viktig 

(Brown, 1983). For å analysere dataen som ble samlet inn ble analyseverktøyet SPSS brukt. 

Det ble brukt deskriptiv statistikk for å beregne ut normene, korrelasjoner, t-test og cronbach 

alfa for å undersøke den indre konsistensen. I tillegg ble kartleggingsverktøyet analysert gjen-

nom regresjonsanalyse og faktoranalyse for å finne sammenheng mellom de ulike delskårene 

samt å avdekke variabelkonstellasjoner.  

Resultater og konklusjon: De norske normene for kartleggingsverktøyet 4S viser til moderat 

bevissthet om stigma (M=3.33, SD 0.46), lav enighet med stereotypier (M=2.65, SD 0.50) og 

lav internalisert stigma (M=2.34, SD 0.83). Totalskåren for opplevd selvstigma viser til en gjen-

nomsnittsverdi på 2.83 (SD 0.41), hvilket betyr at utvalget i denne studie opplever lavt selv-

stigma knyttet til sin stamming. Kartleggingsverktøyet 4S viser til god indre konsistens på de 

tre delskårene og total skåren. Analysen av delskårene og totalskåren viser til korrelasjon mel-

lom delskårene og totalskåren. Jeg fant også signifikante sammenheng mellom totalskåren 4S 

og delskårene, hvor det viste seg at internalisert stigma har mest sammenheng med selvstigma.  

I en sammenligning mellom den norske normeringen og de to amerikanske normeringene gjen-

nomført av Boyle (2013a; 2015a) viste det norske utvalget generelt lavere skår på delskårene 

og totalskåren. I sammenligningen mellom den norske normeringen og subgruppene fant jeg 

ingen signifikante forskjeller mellom menn og kvinner, mellom de som har fått behandling og 

de som fortsatt får behandling samt de som har andre i familien som stammer og de som ikke 

har noen andre i familien som stammer. Resultatene i foreliggende studie viser til noen signifi-

kante forskjeller mellom aldersgruppene, hvor den yngste og den eldste aldersgruppene viser 

til litt høyere gjennomsnittsverdier på bevissthet om stigma, internalisert sigma og totalskåren 

selvstigma enn de andre aldersgruppene. Resultatene i foreliggende studie viser også signifikant 

mer bevissthet om stigma hos de som kjenner andre som stammer enn de som ikke kjenner 

andre som stammer, men denne gruppen har allikevel lavere internalisert stigma.  
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1 Innledning 

Stamming blir fortsatt av mange sett på som en mystisk vanske som savner en dekkende defi-

nisjon og et årsaksforhold (Ward, 2006; Yairi & Seery, 2015). Kort fortalt er stamming en ta-

leflytvanske som kjennetegnes av repetisjoner og forlengelser av språklyder og enstavelsesord, 

samt blokkeringer av luftstrømmen eller stemme (Guitar, 2014). I tillegg til dette er stamming 

en individuell kompleksvanske som består av reaksjoner, tanker og følelser til egen stamming 

(Shapiro, 2011). Denne kompleksiteten knyttet til stamming er noe jeg selv ikke hadde kjenn-

skap til før jeg begynte å studer logopedi, og gjennom praksis innenfor dette fagfeltet fikk jeg 

en helt ny forståelse for at stamming kan være mye mer enn bare disse hørbare og fysiske re-

aksjonene som man observerer når en person stammer. Dette skapte en nysgjerrighet i meg og 

et ønske å forstå hvordan personer som stammer opplever stammingen sin.     

 Bakgrunn og formål 

Because stuttering manifests mostly in social situations, there are bound to be social conse-

quences, many of which are negative and may impact the individual who stutters” 

(Boyle & Blood, 2015, s. 43) 

Personer som stammer kan oppleve offentlig stigma gjennom negative stereotypier, fordommer 

og diskriminering knyttet til sin vanske (Craig, Tran & Craig, 2003; Kalinowski & Stuart, 1996; 

Schlaghech, Gabel & Hughes, (2009). Å leve med en stigmatisert vanske som stamming kan 

påvirker livskvaliteten negativt gjennom en negativ innvirkning på blant annet sosial interak-

sjon, emosjonell stabilitet og mental helse (Craig, Blumgart & Tran, 2009). Dette kan lede til 

internalisert stigma som i sin tur kan resulterte i at personer som stammer mister selvtilliten og 

mestringstroen (Boyle, 2013a; Corrigan & Watson, 2002). Dette er en prosess som går gjennom 

tre stadier, bevissthet om stigma, enighet om stereotypier samt internalisert stigma (Boyle, 

2013a; Corrigan & Watson, 2002). Å internalisere stigma kan ha store konsekvenser for en 

person som stammer, eksempelvis kan denne personen diskriminere seg selv og ikke la seg selv 

oppnå mål/ønsker i livet (Boyle & Blood, 2015), dette har Corrigan, Larson, og Rüsch (2009) 

kalt for «why try» effekten.      

Modellen for selvstigma er utviklet av Patrick Corrigan og kollegaer som har forsket på selv-

stigma i forhold til psykiske lidelser (Corrigan & Watson, 2002; Corrigan, Watson & Barr, 

2006). Corrigan og kollegaer har laget en multidimensjonell selvstigmamodell som danner 
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grunnlag for dette masterprosjektet. Fordi at det finnes offentlig stigma rettet mot personer som 

stammer ønsket Michael P. Boyle (2013a) å undersøke om det også finnes selvstigma blant 

personer som stammer. Boyle (2013a) mente at for å kunne undersøke dette måtte han finne et 

kartleggingsverktøy som var spesifikt utviklet for å undersøke denne problematikken og den 

omtalte prosessen selvstigma oppstår i. Han argumenterte for at det ikke er nok med et generelt 

kartleggingsverktøy som måler opplevelsen av stamming. Corrigan og kollegaer hadde skapt 

kartleggingsverktøyet The Self-Stigma of Mental Illness Scale (SSMIS) for å undersøke selv-

stigma hos personer med psykiske lidelser (Corrigan et al., 2006). Med dette kartleggingsverk-

tøyet som utgangspunkt har Boyle (2013a) utformet kartleggingsverktøyet The Self-Stigma of 

Stuttering Scale (4S) for å kunne undersøke selvstigma hos personer som stammer.  

Self-Sigma of Stuttering Scale (4S) har blitt oversatt til Norsk av Åse Sjøstrand ved Statped 

Sørøst i samråd med Michael P. Boyle. Kartleggingsverktøyet har til klinisk bruk i Norge fått 

navnet: 4S - et kartleggingsverktøy av oppfatninger om stamming. Fra Statped Sørøst kom det 

et ønske om en normering av kartleggingsverktøyet, og derav er formålet med dette masterpro-

sjektet å normere kartleggingsverktøyet 4S til norske forhold.  

 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Målet for denne studien var å gjennomføre en normering av kartleggingsverktøyet 4S. Der-

med ble følgende problemstilling formulert:  

Hva er de norske normene for The Self-Stigma of Stuttering Scale (4S)»? 

En normering dreier deg om å danne sammenligningsgrunnlag, slik at man har noe å måle en-

kelte resultater opp mot (Brown, 1983). Nominativdata får en betydelse i lys av god validitet 

og når det er mulig å måle et enkelt resultat opp mot en god normgruppe (Brown, 1983). For å 

kunne undersøke hva som kan påvirke opplevelsen av selvstigma valgte jeg også å undersøke 

normene i lys av subgruppene: kjønn, alder, behandling/oppfølgning av stamming, kjennskap 

til andre personer som stammer og familiære forhold. Dette minnet ut i fire forskningsspørsmål: 

1. Forekommer det selvstigma hos voksne som stammer i Norge? 

2. Er kartleggingsverktøyet 4S et egnet verktøy å bruke for å måle selvstigma? 

3. Samsvarer de norske normene av 4S med de amerikanske normene? 
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4. Forekommer det forskjeller i de norske normene av 4S i lys av de forskjellige 

subgruppene?   

 Avgrensninger 

I dette masterprosjektet er det voksne (≥18 år) personer som stammer som er i hovedfokus. Hos 

de fleste som begynner å stamme er stamming en utviklingsmessig talevanske som utvikler seg 

fra tidlig barnealder (Shapiro, 2011). Utvikling av stamming går gjennom forskjellige stadier 

og Guitar (2014) har valgt å beskrive disse stadiene som grensestamming, begynnende stam-

ming, overgangsstamming og avansert stamming. Fordi dette masterprosjekt omhandler bare 

voksne som stammer, kommer jeg ikke å fordype meg i de tre første stadiene av stammeutvik-

lingen uten oppgaven kommer å ha fokus på det som Guitar (2014) kaller avansert stamming.      

 Studiens disposisjon 

Denne oppgaven er inndelt i seks kapitler. Etter dette første kapittel hvor jeg har presentert 

bakgrunn, formål, problemstilling og avgrensninger, vil jeg i kapittel 2 presentere de teoretiske 

forankringene som ligger som grunn for denne oppgaven. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i to 

teoretiske områder, stamming og stigma, for å kunne belyse problemstillingen samt forsknings-

spørsmålene mine.   

I det tredje kapittelet vil jeg begynne med å presentere normeringsteori etterfulgt av metodevalg 

og gjennomføring av foreliggende studie, samt redegjøre for hvordan datamaterialet har blitt 

analysert og presentere etiske hensyn, validitet og relabilitet. I kapittel 4 og 5 blir resultatene 

presentert og drøftet mot teori og empiri som har blitt presentert tidligere i oppgaven. I det sjette 

kapittelet kommer jeg til å diskutere begrensninger i studien, implikasjoner for logopeder og 

behov for videre forskning samt oppsummere resultatene av foreliggende studie.  
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2 Teoretisk forankring 

I denne delen av oppgaven skal jeg presentere de teoretiske forankringene og empiri som setter 

rammer for dette masterprosjekt. For å kunne belyse problemstillingen «Hva er de norske nor-

mene for The Self-Stigma of Stuttering Scale (4S)?» trenger man å ta utgangspunkt i to teore-

tiske områder, der det første er stamming hos voksne og det andre er stigma. Her vil det først 

bli presentert stamming i lys av årsaksforklaringer, insidens og prevalens. Videre blir det pre-

sentert definisjoner av stamming, etterfulgt av teori og empiri knyttet til stamming hos voksne. 

Deretter skal jeg presentere teori og empiri for den andre teoretiske utgangspunktet i dette mas-

terprosjekt, dvs. stigma. Her vil det bli presentert hvordan forståelsen av stigma har forandret 

seg gjennom tiden, og hvordan stigma har blitt delt inn i offentlig stigma og selvstigma. Videre 

presenteres kartleggingsverktøyet som ligger til grunn for dette masterprosjektet og hvordan 

selvstigma kan påvirke et menneske. Avslutningsvis diskuteres håndteringsmåter for å redusere 

selvstigma. 

 Stamming 

Ward (2006) beskriver stamming som et kjent begrep hos folk flest, og han har oppdaget at hvis 

han spør mennesker hva stamming er så er det mange som lyser opp i gjenkjennelse og de har 

lyst å dele det de vet. Selv om stamming ikke er et ukjent begrep, er det et begrep som har mye 

stereotypier og fordommer knyttet til seg, og det har vist seg at stamming ikke er så lett å forstå 

allikevel (Ward, 2006). Stamming beskrives som en abstrakt vanske, en vanske som etter mange 

års forskning fortsatt mangler en god definisjon, et årsaksforhold og en mulighet til å bli kvitt 

vansken i voksen alder (Ward, 2006; Yairi & Seery, 2015). Guitar (2014) skriver at stamming 

kan oppleves som et mysterium, og det er dette mysteriet jeg skal se nærmere på i denne delen 

av oppgaven. 

Årsaksforklaringer 

Grunnen til at stamming er vanskelig å definere tror Ward (2006) kan ligge i at man fortsatt 

ikke har funnet årsaken til stamming. Det kan også komme av at forskerne ser på stamming 

utfra forskjellig forskerbakgrunn, interesser og behov, og derav klarer ingen å skape et helhets-

bilde av stammeproblematikken (Ward, 2006; Yairi & Seery, 2015). Når man ser på årsaksfor-

hold til stamming i et historisk perspektiv kan man se at forskerne har vært inne på mange ulike 
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forklaringer for stamming. Forskning har etter hvert kunnet utelukke noen av disse historiske 

årsaksforklaringene, men den fulle og hele årsaken til stamming er fortsatt et mysterium (Gui-

tar, 2014; Shapiro, 2011; Ward, 2006).  

I dagens forskning snakkes det om et mulig multifaktoriellt årsaksforhold til stamming, og ge-

netiske-, motoriske-, lingvistiske, nevrologiske-, psykologiske-, audioprosesserings- og miljø-

faktorer løftes frem som mulige årsaksforhold (Ward, 2006; Shapiro, 2011). I en stor litteratur-

gjennomgang av forskning på nevrologiske årsaksforhold til stamming mellom årene 1995 og 

2016, har det blitt konkludert at det mest sannsynlig finnes forskjell på hjernens funksjon og 

struktur hos personer som stammer (Etchell, Civier, Ballard, & Sowman, 2018). Forskningen 

som ble sammenfattet i denne studien viser at frontallappen (inferior frontal gyrus) på venstre 

hjernehalvdel, og de auditive delene på høyre hjernehalvdel spiller en stor rolle i stammepro-

blematikken sammen med avvik i grå og hvit substans i hjernen.  

I den longitudinelle studien ELVS (Early Language in Victoria study), gjennomført av Reilly 

og kollegaer (Reilly et al., 2009, Reilly et al., 2013), ble det forsket på nesten 2000 barn fra 8 

måneders alder. De fant noen faktorer som kan påvirke om et barn begynner å stamme. Eksem-

pelvis at 58% av de som begynte å stamme i utvalget var gutter, det var større sannsynlighet for 

stamming hvis man var tvilling og hvis barnet hadde høyre vokabular enn gjennomsnittet ved 

2 års alder. Det finnes også evidens på at personer som stammer har høy sannsynlighet for å ha 

personer i familien som også stammer. En forskning gjennomført på 123 familier viser at 63% 

av personer med avansert stamming har noen i familien som også stammer (Yairi & Ambrose, 

2005).  

Insidens og prevalens 

I sin meta-analyse viser Yairi and Ambrose (2013) til funn som tilsier  at det er i barnehagealder 

de fleste begynner å stamme. De viser til en tendens der de yngste barna som begynner å stamme 

er rundt 33 måneder, og at få barn begynner å stamme etter at de har blitt 4 år. Forekomsten av 

stamming er høyere i barnehagealder enn i voksen alder.  Yairi and Ambrose (2013) skriver at 

den vanlig brukte insidensen på 5% av befolkningen som begynner å stamme har vist seg være 

mye høyere i forskning gjort på 2000-tallet, nyere forskning vises til en insidens på 8-10 %. 

Denne økningen får støtte i forskningen til Reilly et al. (2013) som viser til en insidens på 

11,2%.  
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Årsaken til at forekomsten av stamming i voksen alder ikke er like høy skyldes at spontanfor-

bedringen hos barnehagebarn ligger på mellom 68% - 96%, dvs. at disse barna slutter å stamme 

uten behandling (Yairi and Ambrose, 2013). Forekomsten av stamming hos voksne er ca. 1 % 

av befolkningen, stamming forekommer i hele verden og det er flere menn enn kvinner (3:1) 

som stammer (Bloodstein & Ratner, 2008; Yairi & Ambrose, 2013; Yairi & Seery, 2015). Stem-

mer dette anslaget vil det si at det i Norge burde finnes ca. 52 000 personer som stammer, men 

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) har langt fra det antallet medlem-

mer.  Betyr dette at det ikke finnes så mange som lever med stamming i Norge? Er det mange 

personer i Norge som ikke får den hjelpen de ønsker og trenger? Er det mange som ikke trenger 

hjelp eller støtte for sin stamming? 

 Stamming; en todelt vanske  

Før jeg går videre til definisjoner av stamming har jeg lyst å forklare hva stamming er; hvordan 

det høres ut, ser ut og hvordan det kan oppleves for den som stammer. Normal taleflyt kjenne-

tegnes av et talemotorisk system som gjennom pust, muskler og motorikk produserer språklyder 

(Yairi & Seery, 2015). Stamming karakteriseres av høy frekvens og/eller varighet av 

stopp/brudd i taleflyten (Guitar, 2014), dvs. at forskjellen mellom normal taleflyt og stamming 

kan beskrives bl.a. gjennom frekvensen av talebrudd, varighet av stammingsøyeblikket, hvilken 

type stamming, alvorlighetsgrad i stammingen (Shapiro, 2011).  Stamming kan ses på som en 

todelt vanske (Ward, 2006), og denne tankegangen kommer fra Van Riper (1982) som delte inn 

stamming i «core behaviors» dvs. den hørbare delen av stammingsøyeblikket og «secondary 

behaviors» opplevelsen av stammeøyeblikket hos personen som stammer. Denne tankegangen 

har Guitar (2014) tatt med seg og bygget videre på.  

«Core behavoirs» har på norsk blitt oversatt til primæratferd og kjennetegnes av den observer-

bare eller hørbare delen av stamming. Primæratferd handler om ufrivillige brudd i taleflyten 

(Guitar, 2014). Bruddene deles i tre typer: Repetisjoner av lyd, stavelser og hele ord, de tillegger 

også at det kan forekomme repetisjoner av lenge ord og fraser, forlengelser av språklyd som 

kan både være hørbare og lydløse, og blokkeringer som karakteriseres av at artikulasjonsorga-

net låser seg i begynnelsen eller i midten av et ord og oftest er lydløs (Yairi and Seery, 2015). 

Guitar (2014) mener at repetisjoner er den vanligste typen av stamming etterfulgt av forlengel-

ser, og blokkeringer oppstår først senere i stammeutviklingen og utvikler seg ofte til å bli har-

dere og lengre underveis. Det finnes forskning som motsier denne stammeutvikling til Guitar 
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(2014). Eksempelvis rapporterer Reilly et al. (2009) om plutselig og hard stammeatferd hos 

50% av utvalget sitt i ELVS studien og Månsson (2000) viser til plutselig og hard stammeatferd 

hos 33% av utvalget sitt. Med plutselig stammeatferd menes at barnet begynte å stamme mye i 

løpet av en uke (Månsson, 2000). Alvorlighetsgraden i stamming varierer fra person til person 

og i litteraturen kan man se begrepene mild, moderat og alvorlig som en gradering av alvorlig-

hetsgraden av stamming (Guitar, 2014; Shapiro, 2011).  

«Secondary behaviors», som på norsk blitt oversatt til sekundæratferd, er den andre delen av 

stamming. Dette er en innlært reaksjon til primæratferden, dvs. en reaksjon personer som stam-

mer har på selve stammingen. Guitar (2014) skiller mellom to reaksjonsmønster; fluktatferd og 

unngåelsesatferd. Disse atferdene begynner ofte som en tilfeldig reaksjon på stammingen som 

etter hvert utvikler seg til et stammemønster.  De kan bestå for eksempel av unaturlige pauser 

i en setning, interjeksjoner dvs. at man bruker fyllord som eksempelvis hm og øøø, revisjon og 

ufullstendige setninger, dvs. at man gjør om på setningen for å ikke stamme eller at man ikke 

fullfører setningen man har begynt på, blunking og risting på hodet (Guitar, 2014; Yairi and 

Seery, 2015). Unngåelsesatferd er noe som skjer i forkant av stammeøyeblikket mens fluktat-

ferd er noe som skjer etter at personen har begynt å stamme (Guitar, 2014).  Det er også viktig 

å løfte frem at stamming kan ha en signifikant emosjonell og kognitiv innvirkning på personen 

som stammer og dem han/hun snakker med (Shapiro, 2011). 

Det som blir spennende med dette todelte synet på stamming er at Ward (2006) mener at grun-

nen til at det har vært vanskelig å finne en bra definisjon på stamming er at forskerne ikke er 

enig i om definisjonen av stamming skal defineres gjennom både primær- og sekundæratferd 

eller bare primæratferd og det resulterer i forskjellige definisjoner som jeg nå skal se nærmere 

på.    

 Definisjoner av stamming 

Helt fra vi er små barn lærer vi oss å undersøke verden, og vi forsøker å forstå oss på og forklare 

forskjellige fenomen (Packman & Attanasio, 2004). Når det kommer til stamming har det der-

imot vist seg vanskelig å bli enig om en dekkende definisjon. Mennesker har i over 4000 år 

forsøkt å definere stamming, men definisjonene har alle hatt sine mangel og blitt motbevist av 

andra forskere (Shapiro, 2011; Ward, 2006).  
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En mer tradisjonell definisjon av stamming fokuserer bare på den observerbare delen av stam-

ming gjennom å snakke om stamming som «.. a disorder in which the «rhythm» or fluency of 

speech is impaired by interruptions, or blockages.” (Bloodstein & Ratner, 2008, s.1) Shapiro 

(2011) kaller dette en deskriptiv definisjon av stamming, hvor fokuset ligger på hva som skjer 

når en person stammer. En liknende definisjonsmåte av stamming finner man hos World Health 

Organization (WHO, 2016). I deres klassifiseringsverktøy International Classification of Di-

sease (ICD-10) klassifiseres stamming på denne måten: 

“Speech that is characterized by frequent repetition or prolongation of sounds or syllables or 

words, or by frequent hesitations or pauses that disrupt the rhythmic flow of speech. It should 

be classified as a disorder only if its severity is such as to markedly disturb the fluency of 

speech.” (WHO, 2016) 

Guitar (2014) skiller i sin definisjon mellom den observerbare delen av stamming og sekun-

dæratferd.  Han definerer stamming på denne måten:  

“Stuttering is characterized by an abnormally high frequency and/or duration of stoppages in 

the forward flow of speech. These stoppages usually take from (a) repetitions of sounds, sylla-

bles, or one-syllable words, (b) prolongations of sounds, or (c) “blockages” or “blocks” of 

airflow or voicing in speech… Similarly, speakers who are stuttering usually react to their 

repetitions, prolongations, or blocks by trying to force words out or by using extra sounds, 

words, or movements in their efforts to become “unstuck” or to avoid getting stuck… The child 

who begins to stutter goes through many of the same feelings – surprise, frustration, embar-

rassment, and fear. These feelings – in combination with the difficulty the child has in speaking 

– may cause the stutterer to limit himself in school, social situations and at work.” (s. 7-8)    

Denne definisjonen av stamming er todelt; den observerbare stammingen og sekundæratferden 

dvs. reaksjonen på egen stammingen. I tillegg løfter han frem følelser og holdninger som den 

som stammer har knyttet til stammingen sin. Følelser kan være en stor del av stammingspro-

blematikken for en person som stammer, og følelser forandrer seg gjennom tid (Guitar, 2014). 

Dette kan være følelser som skam og frustrasjon, som i sin tur kan resultere i skyldfølelser for 

å ikke komme seg ut av stammeøyeblikket og negative følelser rettet mot samtalepartneren 

(Guitar, 2014).   
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Shapiro (2011) velger også en definisjon som viser til kompleksiteten i stammingsproblematik-

ken, gjennom å definere stamming på denne måten:  

“Stuttering refers to individualized and involuntary interruptions in the forward flow of speech 

and learned reactions thereto interacting with and generating associated thoughts and feelings 

about one´s speech, oneself as a communicator, and the communicative world in which we live. 

Etiology, yet unknown, is conceptualized to relate to the interaction of physiological, psycho-

logical/psychosocial, psycholinguistic, and environmental factors. Stuttering occurs within the 

context of communication systems, thus affecting and being affected by all persons who com-

municate with the person who stutters. Stuttering is a diagnostic label referring to a complex, 

multidimensional composite of behaviors, thoughts and, feelings of people who stutter” 

(Shapiro, 2011, s. 12). 

Shapiro (2011) beskriver stamming gjennom både de observerbare karakteristikkene og sekun-

dæratferden, og i tillegg skriver han noe om årsaksforholdene. Det som gjør at denne definisjo-

nen skiller seg ut fra definisjonen til Guitar (2014) er blant annet at Shapiro velger å løfte frem 

effekten av stamming hos personer som stammer og personer som denne skal kommunisere 

med. Han viser til at stamming kanskje ikke bare er en individuell vanske men understreker at 

i kommunikasjon med andre kan stamming blir en sosialvanske som påvirker alle som den som 

stammer kommuniserer med. 

 Stamming hos voksne 

 “Stuttering is whatever people who stutter feel their own stuttering to be.” 

(Shapiro, 2011, s.8) 

I møte med voksne som stammer er det viktig å huske på at alle disse personene er unike, alle 

har hatt forskjellige opplevelser gjennom oppveksten sin som påvirker forholdet denne perso-

nen har til sin stamming (Shapiro, 2011). Det finnes voksne som er mindre sensitiv til sin stam-

ming og disse lever mer uproblematisk med stammingen sin, og på andre siden finnes personer 

som er mer sensitiv til sin stamming og lar stammingen styre mye av livet (Guitar, 2014). Når 

man snakker om stamming hos voksne velger blant annet Guitar (2014) å beskrive stammingen 

som avansert eller kronisk stamming fordi primæratferden og sekundæratferden har utviklet seg 

til et mer inngrodd stammemønster. I følge Guitar (2014) kjennetegnes avansert stamming spe-

sielt av harde blokkeringer som kan resultere i skjelvinger i kjeve, lepper eller tunge samtidig. 



10 

 

Det er vanlig med sekundæratferd som kan vise seg blant annet gjennom bevegelser på hodet, 

blunkinger eller liknende for å komme seg ut av stammeøyeblikket (Guitar, 2014; Yairi and 

Seery, 2015). Noen voksne som stammer bruker masse energi til å prøve å unngå å stamme, og 

i tillegg kan det også være mye negative følelser knyttet til stammingen (Bloodstein & Ratner, 

2008; Yairi & Seery, 2015). I forkant av et stammeøyeblikk kan personen grue seg og føle 

redsel, angst og panikk, i selve stammeøyeblikket kan personen som stammer føle seg fanget, 

frustrert og i panikk, og etter stammeøyeblikket kan den som stammer føle skam, ydmykelse, 

sinne og misnøye (Yairi & Seery, 2015).  

Følelsesmessige reaksjoner 

Stamming kan fremkalle mange følelser hos voksne som stammer, og Yairi og Seery (2015) 

forklarer at forskning viser at personer som stammer er utsatt for større emosjonell belastning 

pga. stammingen enn de som ikke stammer. Eksempel på dette er forskningen til Iverach og 

Rapee (2014) som har gjort en dypdykking i forskning gjort på sosial angst og stamming. Ive-

rach og Rapee (2014) viser til forskning hvor de har funnet at mange personer som stammer 

føler sosial angst, og lever med en redsel for negative respons på stammingen fra mennesker 

rundt dem. Å leve med sosial angst kan ha en negativ innvirkning på livskvalitet gjennom å 

påvirke det daglig sosiale livet, studielivet samt det yrkesmessige livet (Iverach & Rapee, 2014). 

I forskningen til Craig, Blumgart, and Tran (2009) deltok 200 personer som stammer og 200 

personer som ikke stammet, og målet med denne forskningen var å finne ut om stamming har 

en negativ innvirkning på livskvaliteten til personer som stammer.  Resultatene i denne forsk-

ningen viser at personer som stammer har høyere sannsynlighet for å bli utmattet. Stamming 

ser også ut til å ha en negativ innvirkning på sosial interaksjon, emosjonell stabilitet og den 

mentale helsen (Craig et al., 2009). I tillegg drøftes det om stamming har en større mulighet å 

påvirke livskvaliteten til dem som stammer negativt fordi det er en vanske som utvikler seg 

over mange år (Craig et al., 2009). Den kvantitative studien til Koedoot, Bouwmans, Franken, 

and Stolk (2011), som ble gjennomført på 91 personer som stammer, støtter funnene til Craig 

et. al. (2009) og forklarer at stamming har en negativ påvirkning på helsen. Blood og Blood 

(2016) presenterer funn som viser til høye nivåer av sosial angst og lavere nivåer tilfredshet 

med livskvalitet hos voksne som stammer. De fant også resultater som viser til at personer som 

stammer, og har blitt utsatt for mobbing i skolen, har mye høyere nivåer av angst enn de som 

ikke har blitt mobbet (Blood & Blood, 2016). Det finnes også forskning som viser at personer 

som stammer kan få fysiske bivirkninger av stressen relatert til stamming. Boyle og Fearon 
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(2017) gjennomførte en kvantitativ forskning på et utvalg av 397 personer som stammer hvor 

høy bevissthet og internalisert stigma knyttet til stamming kunne bidra til fysiske reaksjoner 

som eksempelvis hodepine, problemer med søvn og fordøyelsesproblemer. Forfatterne viser til 

stress forårsaket av stamming som en triggende faktor til disse negative fysiologiske reaksjo-

nene (Boyle & Fearon, 2017). 

Holdninger og stereotypier knyttet til stamming 

Som jeg nevnte i begynnelsen av oppgaven er stamming en vanske som det er knyttet mange 

negative stereotypier til. St. Louis og kollegaer hadde en ønske om å kunne undersøke disse 

stereotypiene, både positive og negative, som er rettet mot personer som stammer, og derav 

utviklet de et verktøy som kunne brukes til å undersøke offentlighetens tanker og holdninger 

knyttet til personer som stammer. Dette verktøyet kalles for «Public Opinion Survey of Human 

Attributes-Stuttering (POSHA-S) (St. Louis, 2015). Målet med POSHA-S er at gjennom å 

kunne kartlegge de negative stereotypiene hos offentligheten, kan man sannsynligvis gi ut bedre 

informasjon om stamming og gjennom dette minke på de negative stereotypiene, og dermed 

redusere mobbing og diskriminering. Dette vil i sin tur kunne bidra til bedre livskvalitet for 

personer som stammer (St. Louis, 2015). Med POSHA-S har man blant annet undersøkt offent-

lige holdninger til personer med løpsktale og stamming i Norge og Puerto Rico (St. Louis, 

Sønsterud, Carlo, Heitmann, & Kvenseth, 2014). Studien viser til en mer positiv holdning til 

personer som stammer i Norge enn i Puerto Rico, og i en sammenligning med andre resultater 

i POSHA-S databaser kan man se at personer i Norge er generelt mer positive mot de som 

stammer (St. Louis et al., 2014).  Med POSHA-S har man også i Amerika og Kuwait undersøkt 

om graden av stamming (mild/alvorlig) påvirker på offentlighetens syn på en person som stam-

mer. I denne forskningen fremkom det at de som deltok i undersøkelsen var mer positivt innstilt 

til en mild grad av stamming, samtidig så forskerne tendens til en mer positive holdninger til 

personer som stammer og deltakene i denne undersøkelsen viser også til mer korrekt og bedre 

kunnskap om stamming (St. Louis, Abdalla, Burgess, & Kuhn, 2015). 

Det er mye forskning på stereotypier rettet mot personer som stammer. Kalinowski and Stuart 

(1996) fant i sin kvantitative undersøkelse med 108 deltakere, at personer som stammer opp-

levdes som mer introverte, urolige, sjenerte, stille, nervøse, spente, forsiktige, flaue og frustrerte 

enn personer som ikke stammer. Craig, Tran, and Craig (2003) gjennomførte en liknende kvan-

titativ studie på 502 personer som ikke hadde kjennskap til personer som stammet tidligere. 
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Forskerne fant ut at personer som stammer ble knyttet til negative stereotypier som eksempel-

vis; sjenerte, usikre og spente. En positiv ting som kom frem i denne forskningen var at selv 

om majoriteten av de som svarte på denne undersøkelsen hadde mange negative stereotypier 

mot personer som stammet så hadde de ikke unngått å snakke med personer som stammer, og 

de var også positive til at personer som stammer kunne ha en jobb som krevde at de snakket 

mye (Craig et al., 2003). I tillegg drøftet forfatterne tanken om at det er uenighetene blant fors-

kere vedrørende årsaksforholdene til stamming som kan være en grunn til de negative offentlige 

stereotypiene rettet mot personer som stammer. I forskningen til Schlagheck, Gabel, and Hug-

hes (2009) så de på stereotypier rettet mot personer som stammer, og i tillegg sammenlignet de 

personer som kjente noen som stammet med personer som ikke kjente noen som stammet med 

hverandre. Det var 154 personer som deltok i denne forskningen og de fant ut at det er generelt 

mer negative stereotypier/fordommer rettet mot personer som stammer eksempelvis, selvbe-

visst, stille, sjenert, deprimerte og anstrengte. Det viste seg også at personer som kjente noen 

som stammet hadde flere positive stereotypier om personer som stammer enn personer som 

ikke kjente noen som stammer. De positive stereotypiene var eksempelvis at personer som 

stammer er glade, helt normale, akkurat som alle andre mennesker, hyggelige, jobber hardt og 

uttrykksfulle (Schlagheck et al., 2009). Når det kommer til diskriminering mot personer som 

stammer viser forskningen til Schlagheck et al. (2009) at 86% av informantene mente at stam-

mingen kunne ha en uhensiktsmessig effekt på arbeidssituasjonen til personen som stammer 

hvor de må snakke mye, for eksempel telefonselger eller lærer.   

Jeg har presentert forskning som viser til at stamming har mange negative stereotypier og for-

dommer knyttet til seg, og personer som stammer kan også oppleve diskriminering fra offent-

ligheten. Boyle og Blood (2015) ser på stamming på denne måten:  

“Suttering is a disorder of communication that for many people extends far beyond overt in-

stances of disfluent speech. The multidimensional nature of the disorder includes cognitive, 

affective, and social components. Because stuttering manifests mostly in social situations, there 

are bound to be social consequences, many of which are negative and may impact the individual 

who stutters” (Boyle & Blood, 2015, s. 43) 

Her sier forfatterne at siden stamming er en kommunikasjonsvanske er det et nesten en selv-

følge at det forekommer negative sosiale konsekvenser av stamming. Disse negative stereoty-

piene, fordommene og diskriminering rettet mot personer som stammer som har blitt beskrevet 
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i denne delen av oppgaven blir sett på som komponenter av en stigmatiseringsprosess (Corrigan 

& Watson, 2002). Fordi at man finner disse komponentene i stamming betyr det sannsynligvis 

at stamming er en vanske som man kan knytte sammen med denne stigmatiseringsprosessen. 

Det skal jeg se litt nærmere på i neste del av oppgaven. 

 Stigma 

Ordet stigma har sin opprinnelse fra Hellas hvor man brukte ordet stigma for å beskrive merker 

som ble brent eller tatovert inn på huden til mennesker med lav status for å synlig vise at de var 

annerledes (Jones, 1987). Gjennom tiden har begrepet stigma forandret seg, og på 1800-talet 

ble stigma noe man brukte for mennesker med synlige sykdommer og funksjonshemninger for-

klarer Jones og Corrigan (2015). Innenfor samfunnsvitenskap ble stigma og stigmatisering vik-

tige begreper på 1960-talet med Erving Goffman i spissen.  

Sosiologen Goffman (1986) definerte stigma som noe sosialt diskrediterende, vedvarende og 

noe som påvirker oppfatningen av personen i sin helhet. I hans bok “Stigma – Notes on the 

management og spoiled identity” beskriver forfatteren stigma som noe som splitter identiteten 

til en stigmatisert person i to. Han bruker begrepene virtuell og riktig når han snakker om den 

sosiale identiteten. Med den virtuelle sosial identitet menes stereotypien den stigmatiserte per-

sonen er karakterisert av, og den riktige sosiale identiteten basere seg på hvem den stigmatiserte 

personen egentlig er. Goffman (1986) delte også inn årsaksforholdene til stigmatisering i tre 

forskjellige typer: fysiske misdannelser, avvikende karakter og etnisk identitet. Forfatteren ga 

også uttrykk for at et menneske med en mer synlig type stigma er mer utsatt for stigmatisering. 

Jones et al. (1984) definerte stigma ganske enkelt gjennom å kalle det et merke. Dette merket 

er assosiert med en person som har uønskede egenskaper. Videre forklarer forfatterne at det at 

en person har blitt merket betyr ikke at denne er stigmatisert. Forfatterne mener at stigmatise-

ring er en prosess hvor den markerte personen blir bevisst over sin markering i samspill med 

mennesker rundt, og dette skaper en ubalanse i den markerte personen (Jones et al., 1984). 

 Stigma i moderne tid 

Jones og Corrigan (2015) definerer stigmatisering som en “sociocultural process by which 

members of marginalized groups are labeled by others as an abnormal, shameful, or otherwise 

undesirable.” (s. 9) De mener at det er stigmatiseringsproblemet ligger hos samfunnet, ikke hos 
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personen som har blitt merket. Siden begynnelsen av 2000-tallet blir stigmatisering sett på som 

en prosess og kan blant annet beskrives gjennom disse delmomentene; identifisering og kate-

gorisering av en gruppe mennesker, stereotypering av denne gruppen, separasjon fra andre, dis-

kriminasjon av denne gruppen og maktutøving gjennom å ta makten fra den stigmatiserte grup-

pen (Link & Phelan, 2006).  

Offentlig stigma er en stigmatiseringsprosess som har blitt forsket mye på, og blir forklart gjen-

nom tre delmoment; stereotypi, fordommer og diskriminering (Corrigan & Watson, 2002). Ste-

reotypi handler om kunnskap om en gruppe mennesker som brukes for å kategorisere og klas-

sifisere andre mennesker forklarer  Corrigan og Watson (2002). Stereotypier trenger ikke å være 

en negativ ting og bare fordi at man har kunnskapen om forskjellige stereotypier betyr ikke at 

man er enige med den, dette er heller en måte for oss mennesker å forstå verden og hverandre 

(Boyle & Blood, 2015; Jussim, Nelson, Manis, & Soffin, 1995). Fordommer blir til når men-

nesker begynner å tro på og støtte stereotypier forklarer Corrigan og Watson (2002). I tillegg 

opplever menneskene en negativ følelsesmessig respons når de møte på personer som tilhører 

denne gruppen de har fordommer mot eksempelvis at de blir ukomfortable rundt den stigmati-

serte gruppen mennesker (Boyle & Blood, 2015). Til slutt løfter  Corrigan og Watson (2002) 

frem diskriminering som blir den synlige reaksjonen av den negative følelsesmessige responsen 

som oppstår ved fordommer.  Å leve med en stigmatisert vanske kan få negative konsekvenser 

(Boyle og Blood, 2015). I en kvalitativ forskning fant Corcoran og Stewart (1998) at personer 

som stammer kan leve med bland annet en følelse av hjelpeløshet, skam, redsel, unngåelse 

relatert til sin stamming. Disse følelsene kan være stigmatiserende og ha en negativ innvirkning 

på opplevelsen av å stamme (Corcoran & Stewart, 1998). Link og Phelan (2006) forklarer at 

effekten av stigma har en større negativ påvirkning på et menneskes liv enn det vi i dag kan 

vise til med forskning, og at stigmatisering påvirker alt fra for eksempel arbeidsmuligheter til å 

oppleve stor påkjenning av stress som kan resultere i at den stigmatiserte personen får helse-

problemer. Tidligere i oppgaven har jeg snakket om at stamming er en vanske som har mange 

stereotypier og fordommer knyttet til seg og det er kanskje ikke så vanskelig å kunne hevde at 

stamming er en stigmatisert vanske. I tillegg kan se på selve stammingen, med den observerbare 

stammingen og de sekundæratferdene som kan medfølge, som en bidragende effekt til at men-

nesker som stammer skiller seg ur fra den øvrige befolkningen og resulterer at de blir merket 

av offentligheten (Boyle og Blood, 2015). 
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Hvis jeg går litt tilbake til stigma, og ser nærmere på den forskningen som Corrigan og kolleger 

har gjort vedrørende psykiske lidelser og stigma, ser man at de har sett på stigma og stigmati-

sering på en ny måte gjennom å dele inn begrepet stigma i to delområder; offentlig stigma og 

selvstigma. (Corrigan, Kosyluk, & Rüsch, 2011a; Corrigan, Watson, & Barr, 2006; Corrigan & 

Watson, 2002). Corrigan og kolleger har delt inn stigma i offentlig stigma og selvstigma (figur 

2.1), enkelt forklart kan man si at offentlig stigma er skapt av samfunnet rundt den stigmatiserte 

gruppen mennesker, mens selvstigma er det som skjer inne i et menneske som er en del av den 

stigmatiserte gruppen (Corrigan & Watson, 2002). 

Figur 2.1 Distinksjonen mellom offentlig stigma og selvstigma (Corrigan & Watson, 2002, 

s.38) 

 

Corrigan og Watson (2002) skriver at man kan forstå selvstigma gjennom samme komponenter 

som offentlig stigma; stereotypi, fordommer og diskriminering (figur 2.1). Selvstigma er be-

vissthet om stereotypien. Dette etterfølges av at personen begynner å tro på de fordommene 

som er knyttete til stereotypien og overforer disse tankene på andre og seg selv, dvs. de inter-

naliserer de kulturelle antakelsene. En sånn prosess kan igjen bidra til en negativ emosjonell 

reaksjon som igjen kan resultere i lav selvfølelse og mindre mestringstro (Corrigan & Watson, 

2002). Diskrimineringskomponenten viser seg gjennom den stigmatiserte personens atferds re-

spons på samfunnets stereotypier og fordommer (Corrigan & Watson, 2002), eksempelvis har 

Klompas & Ross (2004) i sin kvalitative forskning funnet at 25 % av utvalget i denne studien 

lot stammingen styre valg av yrke. Selvstigma er en prosess som skjer inne i en person, for 

Offentlig stigma

•Stereotypi: 

Negative antagelser om en gruppe

f.eks: farlighet
inkomoetanse 
karaktersvakhet

•Fordom: 

Enighet med antagelse og/eller negativ 
emosjonell reaksjon                              
f.eks: sinne

frykt 

•Diskriminering:  
Atferdsrespone til fordom                                                     
f.eks. tilbakeholdelse av

ardeid- eller bomuligheter
Unngå å hjelpe

Selvstigma

•Stereotypi: 
Negativ antakelse om selvet                 
f.eks. karaktersvakhet 

inkompetanse

•Fordom: 
Enighet men antakelse 
Negativ emosjonell reaksjon
f.eks.      lav selvfølelse 

lite mestringstro

•Diskriminering: 
Atferdsrespons til fordom                    
f.eks. klarer ikke å få seg en jobb eller 

bosted
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eksempel at en person som stammer blir stille og sjenert fordi han tenker at det er det som 

offentligheten forventer av han (Corrigan & Watson, 2002).    

«Why try» effekten av selvstigma 

Corrigan, Larson og Rüsch (2009) har sett på hvordan stigma og selvstigma kan påvirke per-

sonlige mål i livet til stigmatiserte mennesker med psykiske lidelser. Dette kaller forskerne for 

«why try» effekten som viser seg gjennom at personer er enig i stigma og internaliserer det til 

seg selv som resulterer i at de føler at de ikke er verdt eller ikke klarer å oppnå de mål de har 

satt i livet. Det kan også hende at de ikke tør å sette noen mål i livet, fordi de ikke tror at de 

klarer å oppnå dem. De kan tenke at «hvorfor skal jeg forsøke få den jobben – jeg som er så 

inkompetent – jeg skulle aldri klare den jobben». Så istedenfor å prøve, bestemmer de seg for 

å ikke gjøre det fordi de tror at de ikke kommer å få det til. 

 Corrigans modell for selvstigma 

Partick Corrigan er en av de ledende forskerne innenfor psykiatri og stigma i USA. Han jobber 

som professor i psykologi ved Illinois Institute of Technology, og han har sammen med sine 

colleger ved Chicago Consortium for Stigma Research (CCSR) utviklet den selvstigmamodel-

len og kartleggingsverktøyet «the Self-stigma of Mental Illness Scale» (SSMIS) som danner 

grunnlag for «The Self-Stigma of Stuttering Scale» (4S) (Boyle, 2013a).  

Figur 2.2 Teoretisk modell for selvstigma 

 

Dette forskningsteamet har utviklet en teoretisk modell for selvstigma i knyttet til psykiske 

lidelser, som er sammensatt av fire progredierende nivåer (figur 2.2).  Det første nivået, stere-

otypi kjennskap, berører kjennskap til bevissthet av offentlighetens negative stereotypier rettet 

mot den egne gruppen eksempelvis «jeg tror at mennesker tror at personer som stammer er 

mindre kompetente» (Boyle, 2013a; Corrigan, Watson, & Barr, 2006). Forskning viser at det 

finnes personer som stammer som er bevisst stigma knyttet til stamming og som har en redsel 

for å bli oppfattet som dumme, gale eller mentalt hemmet noe som fremkommer blant annet i 

kvalitativ forskning fra Bricker‐Katz, Lincoln og McCabe (2010) og Klompas & Ross (2004). 
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Det andre nivået, stereotypi enighet, er en kombinasjon av at den stigmatiserte personen begyn-

ner å tro på stereotypien som er knyttet til den egne gruppen og overføre den på andre, eksem-

pelvis «jeg er enig med andre om at personer som stammer er mindre kompetente» (Boyle, 

2013; Corrigan, Watson, & Barr, 2006). I en kvalitativ forskning gjennomført på 91 personer 

som stammet og 138 personer som ikke stammet viset at personer som stammer har like mye 

negative stereotypier rettet mot andre personer som stammer som det personer som ikke stam-

mer har (Kalinowski, Lerman, & Watt, 1987). I studien fremkom det også at noen personer som 

stammer føler at andre som stammer har det mye verre enn en selv, og at det finnes personer 

som stammer som klarer å skille på seg selv som person og stammingen som en vanske (Ka-

linowski et al., 1987). I det tredje nivået, internalisert stigma, overfører den stigmatiserte per-

sonen stereotypiene over på seg selv, eksempelvis «fordi at jeg stammer er jeg mindre kompe-

tent». De to første nivåene i denne modellen er ikke de viktigste nivåene i denne selvstigmati-

seringsmodellen, men de er nødvendige for prosessen videre (Boyle, 2013a). Det er det tredje 

nivået som åpner opp for mest skade på den psykiske helsen, selvtilliten og mestringstro (Cor-

rigan et al., 2011a). Det siste nivået, kan sammen med de to foregående nivåene kan bidra til 

redusert selvtillit/mestringstro. At en person som stammer opplever selvstigma betyr ikke at 

denne personen har opplevd diskriminering, men frykten for at det skal skje kan være selvstig-

matiserende (Boyle, 2013a).  

For å kunne undersøke selvstigma hos personer med psykisk lidelse utviklet Corrigan og kol-

legaer et kartleggingsverktøy, the Self-stigma of Mental Illness Scale (SSMIS). Michael P. 

Boyle (2013a) har tilpasset «Self-Stigma of Mental Illness Scale» til mennesker som stammer, 

og utformet The Self-Stigma of Stuttering Scale (4S), for å undersøke de samme nivåene for 

selvstigma som Corrigan og kollegaer brukte i SSMIS men på personer som stammer.  

 The Self-stigma of Stuttering Scale (4S) 

Boyle (2013a) mente at for å gå i dybden på opplevelse av selvstigma hos mennesker som 

stammer trenger man et kartleggingsverktøy som er utviklet spesifikt for denne problematikken. 

Det er ikke nok med et generelt kartleggingsverktøy om hvordan stamming oppleves, Boyle 

(2013a) så et behov for et kartleggingsverktøy som kunne si noe om personenes velvære og 

opplevelse av selvstigma. Som jeg har vist til tidligere i oppgaven er det mye negativ stereotypi 

knyttet til personer som stammer, og i tillegg påvirker stamming livskvaliteten negativt. Av 
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disse grunnene valgte Boyle (2013a) og utvikle kartleggingsverktøyet 4S og undersøke selv-

stigma knyttet til stammingsproblematikken.    

Kartleggingsverktøyet 4S (Boyle, 2013, 2015) (vedlegg 1) inneholder 33 påstander som er for-

delt på tre hovedkategorier. Den første kategorien, bevissthet om stigma, inneholder 14 påstan-

der som skal undersøke om den som stammer har lav eller høy bevissthet om stigma. For ek-

sempel: Folk flest mener at personer som stammer burde unngå å snakke foran en gruppe men-

nesker (påstand 12). Kategori to inneholder 7 påstander som undersøker om den som stammer 

opplever enighet med stereotypier. For eksempel: Jeg mener at de fleste som stammer generelt 

er sjenerte (påstand 18). Den tredje og siste kategorien undersøker om den som stammer opp-

lever mer eller mindre internalisert stigma gjennom 12 påstander. For eksempel: Fordi jeg 

stammer, lar jeg være å velge karrieren jeg virkelig vil ha (påstand 29). Kartleggingsverktøyet 

skåres med en fem-punkt-likert-skale.  

Boyle har testet ut 4S i to omganger, og deltakerantallet i den første normeringen (Boyle, 2013a) 

var 291 voksne som stammet og deltakerantallet i den andre normeringen (Boyle, 2015a) var 

354 voksne som stammet. I den andre normeringen (Boyle, 2015a) har forfatteren valgt å dele 

inn resultatene i moderat stigma for en gjennomsnittsverdi over 3 og høyt stigma for en gjen-

nomsnittsverdi på 4 eller over 4, mens i den første normeringen (Boyle, 2013a) snakker om 

høyt stigma når gjennomsnittsverdi er over 3.  I den første kategorien, stereotypikjennskap, 

viste 86% (2013a) og 15,3% (2015a) av deltakerne høy kjennskap til stereotypier samtidig som 

68,9% (2015a) moderat kjennskap til stereotypier. I den andre kategorien, stereotypienighet, 

viste 19% (2013a) og 2,0% (2015a) av deltakerne høy enighet i stereotypier samtidig som 

25,1% (2015a) viste moderat enighet i stereotypier. Den tredje kategorien, internalisert stigma, 

viste 39% (2013a) og 7,1% (2015a) høyt internalisert stigma, mens 25,3% viser moderat inter-

nalisert stigma. Total scoren for hele 4S (2015a) viste at 42,4% hadde en moderatgjennom-

snittsverdi mens 3,3% hadde en høygjennomsnittsverdi. Disse resultatene viser at en stor del av 

deltakerne i denne forskningen er bevisst det stigma som er knyttet til stamming, men en ganske 

liten del av dem er veldig enig i disse (Boyle, 2013a; 2015a).  

Boyles forskning viser at det å tilhøre en stigmatisert gruppe betyr nødvendigvis ikke at det å 

reagere på offentlig stigma resulterer i internalisert stigma. Dette har blant annet Corrigan og 

Watson (2002) valgt å kalle «The paradox of self-stigma».  
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 The paradox of self-stigma 

Boyle og Blood (2015) beskriver reaksjonen på selvstigma som en prosess som kan resultere i 

negative tanker om seg selv, negative reaksjoner som å miste selvtilliten og mestringstroen, og 

diskriminering av seg selv som kan resultere i at individet ikke lar seg selv oppnå mål/ønsker i 

livet. Prosessen må imidlertid ikke fungere slikt. Watson og River (2005) har gjennom sin 

forskning på psykisk lidelse og selvstigma funnet ut at det er vanskelig å unngå bevissthet om 

stereotypier, men det at en person er bevisst over stereotypiene betyr ikke at denne internaliserer 

stigma og at det blir en negativ reaksjon som påvirker selvtilliten og mestringstroen. Responsen 

til selvstigma kan i stedet være likegyldighet eller berettiget sinne, og det er dette som Corrigan 

med kolleger har valgt å kalle for «The paradox of self-stigma» (figur 2.3) (Corrigan & Watson, 

2002; Watson & River, 2005). 

Figur 2.3 “The paradox of self-stigma” er et diagram som viser til mulig reaksjon på selv-

stigma. (Watson & River, 2005, s. 149) 

 

 

Corrigan og Watson (2002) skriver at den mest forventede reaksjonen på selvstigma er redusert 

selvtillit/mestringstro for mennesker med psykisk lidelse. Denne tankegangen er i forandring, 

og videre forskning har vist at personer som opplever selvstigma kan reagere forskjellig. Cor-

rigan og Watson (2002) har oppdaget at reaksjonen på selvsigma er avhengig om individet 
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oppfatter handlinger og reaksjoner som legitime eller ikke, samt om de identifiserer seg med 

den stigmatiserte gruppen eller ikke. Watson og River (2005) forklarer at personer som opple-

ver at den negative behandlingen er legitim og har en høy grad av identifisering av gruppen vil 

resultere i redusert selvtillit og mestringstro hos disse personene. Hvis disse personene ikke 

identifiserer seg selv med denne grupper kommer reaksjonen å være likegyldig. Berettiget sinne 

er reaksjonen som de som viser høy grad av identifisering med gruppen samtidig som de mener 

at de negative handlingene mot den stigmatiserte gruppen er urettferdig. Hos den siste gruppen 

har man funnet at de reagerer på stigma med «Empowerment» dvs. å jobbe for å forsvare sin 

stigmatiserte gruppe og prøve å ta tilbake makten.  

 Håndteringsmåter for selvstigma 

I forrige underkapittel presenterte jeg ulike måte å reagere på selvstigma, og løftet frem dette 

«Empowerment» som en måte å håndtere selvstigma på. Watson og River (2005) løfter frem 

identifikasjon med den stigmatiserte gruppen man tilhører som en viktig grunn til hvordan en 

person reagerer på selvstigma. En person som tilhører en stigmatisert gruppe kan internalisere 

de negative stereotypiene rettet mot den stigmatiserte gruppen eller så kan denne personen 

skape en positiv identitet i samspill med andre i den stigmatiserte gruppen, og det kan reduserer 

den negative opplevelsen av selvstigma og isteden styrke denne personens identitet (Watson og 

River, 2005). Dette funnet som Watson og River (2005) fant har inspirerte andre forskere og 

undersøke saken videre og se om gruppetilhørighet kan styrke selvfølelsen og livskvaliteten 

hos personer som tilhører stigmatiserte grupper.  

I en kvantitativ forskning på effekten av støtteprogram på selvsigma og livskvalitet for personer 

med psykiske lidelser fant Corrigan, Sokol og Rüsch (2011b) at gruppetilhørighet hadde en 

positiv effekt på livskvalitet som i sin tur hadde en positiv innvirkning på håndtering av selv-

stigma. Liknende funn har blitt gjort av Boyle (2013b) som i en kvantitativ forskning gjennom-

ført på 297 vokse som stammer. I forskningen undersøkte man om det er forskjell mellom per-

soner som stammer som er medlem av en støtteforening og personer som stammer som ikke er 

medlem av en støtteforening gjennom kartleggingsverktøyet 4S, selvfølelse, livskvalitet og 

selvtillit. Resultatet av denne forskningen er at personer som er medlem av en støtteforening 

viser høyere aksept for egen og andres stamming. Det fant ingen forskjell mellom gruppene 

med hensyn til selvfølelse og selvtillit, men dette betyr ikke at stamming kan ikke kan påvirke 

disse faktorene negativt (Boyle, 2013b). Studien fant også at mange som stammer opplever at 
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støttegrupper er til stor hjelp, flere personer som stammer blir medlem av støtteforeninger for å 

ha noen å dele erfaringer og opplevelser av stamming med, dette har blitt et alternativ til logo-

pedisk hjelp (Boyle, 2013b).  

I en annen kvalitativ forskning av Boyle (2015b) hvor han undersøkte livskvalitet hos 294 

voksne som stammer og fant at gjennom å øke selvfølelsen og selvtilliten gjennom sosialt støtte 

av familiemedlemmer kan livskvaliteten øke. Dette funnet støttes av Craig, Blumgart, & Tran 

(2011) som fant at et godt og støttende familienettverk og et fungerende sosialt miljø er med å 

redusere de negative effektene stamming kan ha på en person. Dette viser at det er viktig å 

inkludere disse faktorene i behandling for personer med en stigmatisert vanske (Craig et al., 

2011). Samtidig argumenterer Boyle, Dioguardi, & Pate, (2016) for å redusere offentlig stigma 

rettet mot stigmatiserte grupper for å prøve å snu de negative stereotypiene til positive gjennom 

å lære offentligheten mer om stamming og at personer som stammer gis mulighet til å dele sine 

erfaringer med stamming til allmenheten. Forskning viser også at selvstigma kan være en faktor 

som bidrar til at personer som stammer ikke søker hjelp fra helsevesenet for sin stamming 

(Boyle & Fearon, 2017). Her er det viktig å hjelpe disse personene med internalisert stigma 

sånn at de tør å åpne opp om sin stamming og kan spre kunnskap om sin vanske, dette kan 

kanskje senke terskelen for å søke hjelp (Boyle & Fearon, 2017).   
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3 Metode 

I denne delen av oppgaven skal jeg beskrive og begrunne metodevalget og gjennomføring av 

foreliggende studie, samt redegjøre for hvordan datamaterialet har blitt analysert. Jeg skal gjen-

nomført en normering av kartleggingsverktøyet 4S, og derav skal jeg først presentere hva det 

innebærer å gjennomføre en normering etterfulgt av valg av forskningsmetode. Videre vil det 

bli presentert populasjon og utvalg, datainnsamling og bearbeiding for jeg går over på etiske 

hensyn, validitet og relabilitet. 

 Normering 

En normering dreiser seg om en utprøvning av et kartleggingsverktøy på en større gruppe per-

soner, en normgruppe, hvor man ønsker å kunne si noe om gjennomsnitt og normalvariasjonen 

i målpopulasjonen (Befring, 2015; Gall, Gall, & Borg, 2007). Det er viktig at en normering blir 

gjennomført på et relativt stort utvalg som kan gi en god representasjon av målpopulasjonen 

(Befring, 2015). Årsaken til at man gjennomfører en normering av et kartleggingsverktøy er for 

å danne seg et sammenligningsgrunnlag, slik at man har noe å måle enkelte resultater opp mot 

(Befring, 2015, Brown, 1983). Resultater av en test er ganske verdiløst hvis man ikke vet hva 

som er forventet av målpopulasjonen og kan si noe om hvor den enkelte personen befinner seg 

i forhold til normgruppen (Brown, 1983).  

Normgruppen bør bestå av mennesker som speiler målpopulasjonen som man ønsker å under-

søke (Brown, 1983). Det av er det viktig å ha en god og veldefinert målpopulasjon og en norm-

gruppe som representerer mangfoldet i de målpopulasjonen. Bakgrunnsvariabler er en god måte 

og undersøker denne variasjonen i normgruppen og skape subgrupper innenfor normgruppen 

(Brown, 1983). Hvilken type bakgrunnsvariabel man har med i en normering styres av hvilken 

type kunnskap man ønsker å få ut fra analysen av datamaterialet (De Vaus, 2014). Vanlige 

bakgrunnsvariabler er eksempelvis; kjønn, alder, utdanning og bosted (Brown, 1983; De Vaus 

2014). Mer informasjon om hvilke valg som har blitt gjort i foreliggende studie med hensyn til 

populasjon og utvalg vil bli diskutert i kapittel 3.3 og bakgrunnsvariabler vil bli diskutert i 

kapittel 3.4.1.  
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En vesentlig del i en normeringsprosess av et kartleggingsverktøy er god validitet. Uten god 

valid data og bevis på at kartleggingsverktøyet måler det som det sier at det skal måle er resul-

tatene ubrukbare. I foreliggende studie kommer validiteten til å bli diskutert og testet gjennom 

statistisk validitet, begrepsvaliditet og ytrevaliditet (Lund, 2002b) i kapittel 3.6. Normeringene 

i originalstudiene til Boyle (2013a; 2015a), som foreliggende studie bygger på, viser kartleg-

gingsverktøyet «The Self-Stigma of Stuttering Scale (4S)» til god validitet i begge studiene. En 

viktig ting å huske på er at normer forandrer seg, og med tid kommer normeringene som har 

blitt gjort til å bli utdaterte (Gall et al., 2007). Dette betyr at normer må bli oppdaterte regel-

messig for å ha valide normer å måle individuelle resultater oppimot (Gall et al., 2007).    

 Forskningsmetode 

I en forskningsprosess ligger det en grunnmur i bunn som består av fire elementer; epistemo-

logi, teoretisk perspektiv, metodologi og metode (Crotty, 1998). Litteraturen får oss kanskje til 

å tro at det store valget man tar i en forskningsprosess er valget av metode, men det er viktig å 

være bevisst på at når man velger metode tar man også et standpunkt til de tre andre elementene 

fordi at disse elementene bygger på hverandre (Crotty, 1998). I valget mellom kvalitativ og 

kvantitativ metode er det viktig å ha som mål å velge den metoden som kan gi best forståelse 

av det som forskers på, og innimellom trenger man å benytte seg av begge metodene (Crotty, 

1998; De Vaus, 2014).   

Målet mitt med dette prosjektet er å prøve ut kartleggingsverktøyet «The Self-Stigma of Stut-

tering Scale (4S)» (Boyle, 2013; 2015) (vedlegg 1) under norske forhold og finne ut hva normen 

av 4S er for den norske befolkningen. Gjennom å velge denne oppgaven, hvor målet er en nor-

mering, falt metodevalget ganske automatisk på en kvantitativ tilnærming. En kvantitativ forsk-

ningsmetode anbefales når man skal gjennomføre en større undersøkelse, eksempelvis en po-

pulasjonsundersøkelse, og forskeren er i behov av mer generell informasjon som innhentes med 

for eksempel strukturerte spørreskjemaer (Befring, 2015; Gall el al., 2007). I en kvantitativ 

tilnærming benytter man seg av objektive målinger for å skape tallmateriale som man kan bruke 

for å representere en større populasjon (Befring, 2015; Gall et al., 2007). Det som er essensielt 

ved denne metoden er at man kategoriserer og inndeler forskningsområdet med spesifikke va-

riabler som man undersøker nærmere (Befring, 2015). Det som kjennetegner en kvantitativ 

forskning er innsamling av mer generell kunnskap fra undersøksutvalget man har valgt, og dette 

trenger man for å kunne generalisere datamaterialet (Befring, 2015). Det rettes kritikk mot 
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kvantitativ tilnærming fordi at det blir sett på som sterilt og fantasiløst, men når man er i behov 

av stor mengde generaliserbar data er dette en bra metode å bruke (De Vaus, 2014). 

 Deskriptivt design 

Med en normering ønsker man å undersøke gjennomsnittet og variasjonen i en målpopulasjon 

(Befring, 2015), i mitt fall ønsker jeg å si noe om opplevelsen av stigma knyttet til personer 

som stammer i Norge. Jeg har valgt en kvalitativ metode fordi at jeg ønsker en populasjonsun-

dersøkelse (Gall et al., 2007), og denne oppgaven bygger på en ikke-eksperimentell design, 

også kalt deskriptiv design. I kartleggingsverktøyet 4S (vedligg 1) er påstandene stilt på en 

beskrivende eller deskriptiv måte som kjennetegnes av et ønske om å undersøke og beskrive et 

fenomen som det ser ut i dag (De Vaus, 2014; Gall et al., 2007; Kleven, 2002b). Det som skiller 

ikke-eksperimentell design med en mer tradisjonell eksperimentell design er at i ikke-eksperi-

mentell ønsker man ikke å forandre eller påvirke det som skal undersøkes, det vil si at man ikke 

ønsker å manipulere variablene (Kleven, 2002b). For å kunne bearbeide, presentere og tolke 

kvantitativ data bruker man seg av deskriptiv statistikk og metoder. Befring (2008) beskriver at 

man kan foreta en deskriptiv analytisk metode ved hjelp av en surveyundersøkelse, og gjennom 

deskriptive statistiske prinsipper, teknikker og metoder kan man fremkalle viktig informasjon i 

datamaterialet som hjelper oss å besvare problemstillingen som har blitt valgt. Nøyaktig hvilke 

analyser som skal bli brukt i denne studien blir presentert i kapittel 3.4.5.   

 Spørreskjema  

I foreliggende studie var det et ønske om å få frem informasjon om meninger og holdninger 

knyttet til stigma hos personer som stammer, med hjelp av kartleggingsverktøyet 4S. I denne 

type studie er surveymetodikk, dvs. bruk av et spørreskjema, en veldig god fremgangsmåte 

(Befring, 2008). Jeg valgte, i likhet med Boyle (2013a, 2015a), å bruke meg av et nettbasert 

spørreskjema. Jeg brukte meg av et nettbasert spørreskjema fra Universitetet i Oslo (UIO) 

(2017) for å legge inn bakgrunnsvariabler og kartleggingsverktøyet 4S. Nettbasert spørreskjema 

er en metode som har blitt mer og mer brukt i forskningssammenheng og hadde sitt gjennom-

brudd i midten av 90-tallet (De Vaus, 2014). I trå med De Vaus (2014) beskrivelser av frem-

gangsmåter for å disponere spørreskjemaer på nett har jeg valgt å bruke e-post til invitasjon for 

å delta, og delt en link til spørreundersøkelsen i e-posten. I alle former av innhenting av data 
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finner man fordeler og ulemper. Ved bruk av en nettbasert spørreundersøkelse kan man inn-

hente mye data på kort tid, respondentene er ofte villige å gi ut mer sensitiv informasjon pga. 

anonymitet når de svarer på nett, og hvis man skal undersøke en spesifikk populasjon kan antall 

respondenter øke fordi de ønsker å støtte andre mennesker med liknende livssituasjon (De Vaus, 

2014). Med nettbaserte spørreundersøkelser er det viktig at de ikke er for lange, et langt spør-

reskjema kan redusere antall respondenter (De Vaus 2014). Det kan påvirke validiteten og re-

labiliteten i undersøkelsen negativt (Gall et al., 2007). De Vaus (2014) forklarer at den mest 

vanlige kritikken mot et nettbasert spørreskjema er at alle ikke får tilgang til den fordi det krever 

at informantene har både internett og eksempelvis pc for å kunne delta i studien. Medienorge 

(2017) viser til statistikk hvor de har funnet ut at i år 2016 hadde 97% av befolkningen i Norge 

tilgang til internett, og derav ser jeg ikke det som en hindring for et nettbasert spørreskjema. 

Det ble også laget en papirversjon av spørreskjemaet fordi at NIFS skulle ha et årsmøte som 

sammenfalt med datainnsamlingsperioden min, og dette var en mulighet for å nå ut med infor-

masjon om foreliggende studie til flere respondenter samtidig. 

 Populasjon og utvalg 

Når man velger en kvantitativ metode har man et ønske om å kunne si noe om en større gruppe 

mennesker dvs. en populasjon (Gall et al., 2007). Som nevnt tidligere, i kapittel 3.1, er det viktig 

at man har en veldefinert målpopulasjon når man skal gjennomføre en normering (Brown, 

1983), og i min studie ønsket jeg å undersøke voksne personer (+18 år) i Norge som stammer. 

Når man skal undersøke en populasjon, utfører man selve undersøkingen eller forskningen på 

et mindre representativt utvalg av populasjonen (Befring, 2015, Brown, 1983). Et representativt 

utvalg vil være en gruppe mennesker som motsvarer den øvrige populasjonen godt, man kan 

tenke på utvalget som et speilbilde av målpopulasjonen (De Vaus, 2014). Det vil si at det ligger 

en ønske om et resultat som er generaliserbart med hele populasjonen (De Vaus, 2014). Derav 

ønsket jeg et utvalg som bestod av både menn og kvinner, som kom fra ulike steder i landet, og 

med variasjon i alder. Dette fordi at jeg ønsker et mangfold i utvalget mitt med ulike erfaringer 

og kjennskap til stamming, forskjellige erfaringer med behandling, oppfølgning og håndtering 

av stamming samt følelser knyttet til stammingen. Utover dette måtte jeg også ha den ameri-

kanske utprøvningen av 4S (Boyle, 2013a, 2015a) og gjennomføringen av den i bakhodet for å 

ha muligheten å sammenligne resultatene mine med den. Derav har jeg prøvd å gjennomføre 
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normeringen i foreliggende studie i likhet med de amerikanske normeringene. Inklusjonskrite-

riene for å delta i dette prosjektet ble 1) å være over 18 år, 2) at man stammer. Respondentene 

ble spurt om morsmål, men at man ikke hadde norsk som morsmål var ikke et eksklusjonskri-

terium.   

Det er vanlig å ha et mindre utvalg fra målpopulasjonen til å gjennomføre selve normeringen 

av et kartleggingsverktøy (Brown, 1983). Den ideelle måten for å oppnå en et representativt 

utvalg er tilfeldig uttrekking, dvs. at man han en liste på alle personer som stammer i Norge og 

lar en dator plukke ut et randomisert representativt utvalg av personer som svarer på spørre-

skjemaet (Befring, 2015; Gall et al., 2007). Denne metoden gir et datamateriale som er genera-

liserbart på hele populasjonen (Befring, 2015). Det som gjør denne metoden vanskelig å gjen-

nomføre på personer som stammer er at det ikke finnes noen liste alle som stammer i Norge, og 

derav er ikke en tilfeldig uttrekning gjennomførbar. Den muligheten som finnes for å komme i 

kontakt med personer som stammer i Norge er å oppsøke miljøene hvor man vet at de rører seg 

i. Derav skjedde rekruttering av respondenter til dette masterprosjektet i samarbeid med Norsk 

interesseforening for stamming og løpsktale (NIFS), Norsk logopedlag (NNL) samt Statlig pe-

dagogisk tjeneste (Statped), som er miljøer hvor man kan komme i kontakt med personer som 

stammer. Mer om rekruttering av respondenter er beskrevet i kapittel 3.4.4.   

I denne studien ble behandlingsorganene Statped og NNL samt interesseforeningen NIFS en 

tilgjengelighetspopulasjon hvor det var mulighet å komme i kontakt med personer som stam-

mer. En tilgjengelighetspopulasjon og et tilgjengelighetsutvalg er noe man må bruke seg av når 

ikke det er mulig å få et utvalg gjennom tilfeldig uttrekning (Gall et al. (2007). Gjennom denne 

type av utvalg skaper man en to-delt generalisering (Lund, 2002a). Først må man undersøke om 

resultatene med rimelig god sikkerhet er generaliserbare med tilgjengelighetspopulasjon (Lund, 

2002a), dvs. at jeg må undersøke om resultatene er generaliserbare med antallet personer som 

stammer som er i kontakt med Statped sørøst, NNL og NIFS. Deretter det må man undersøke 

om resultatene er generaliserbare med målpopulasjonen, dvs. med alle personer som stammer i 

Norge (Lund, 2002a).  

Ved å bruke et nettbasert spørreskjema har jeg som forsker ingen oversikt over hvor mange 

mennesker som stammer som kommer i kontakt med mitt spørreskjema, og om det er noen 

mennesker som ikke kommer i kontakt med den i det hele tatt. Boyle (2013a) understreker at 

forskeren må være bevisst dette.  Det man risikerer når man bruker seg av en tilgjengelighets-

populasjon og et nettbasert spørreskjema er at testresultatet blir homogent, dvs. at det er ganske 
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samme type mennesker som svarer på spørreskjemaet og dette kan påvirke generaliserbarheten 

av resultatet (Befring, 2015; De Vaus, 2014). Gjennom den tilgjengelighetspopulasjon jeg har, 

vet jeg at mange av disse personene tilhører en interesseforening eller får behandling/oppføl-

ging av en logoped for sin stamming. Jeg vet også at det er mange personer som stammer som 

jeg ikke kommer at nå gjennom min tilgjengelighetspopulasjon, og de kommer ikke til å ha 

muligheten å delta i denne studien.    

 Datainnsamling og bearbeiding  

For meg har det vært viktig og ta utgangspunkt i normeringen gjort av den amerikanske origi-

nalversjonen av 4S (Boyle, 2013, 2015), dette er for å ha et bedre sammenligningsgrunnlag 

(Brown, 1983). Noen ting har vært gjennomførbart på lik linje med de amerikanske versjonene 

men andre ting har jeg måtte finne nye løsninger på. I denne delen av oppgaven skal jeg pre-

sentere hvordan jeg har gått fram når det kommer til datainnsamling og bearbeiding av datama-

terialet.  

 Klargjøring av spørreskjema 

Kartleggingsverktøyet 4S har blitt oversatt til norsk av Åse Sjøstrand i samarbeid med Michael 

P. Boyle, det ble brukt back-translation ved oversettelsen og oversettelsesprosessen er i trå med 

retningslinjene fra WHO (2018). Jeg fikk tilsendt den ferdige versjonen av kartleggingsverkt-

øyet som jeg overførte til UIO (2017) sitt nettskjema, sammen med samtykke om deltakelse og 

bakgrunnsvariabler. Det ferdigstilte spørreskjemaet finnes som vedlegg 2.  

I diskusjon med veileder valgte jeg ut noen bakgrunnsvariabler som jeg opplevde var viktig for 

prosjektet. For en normering er bakgrunnsvariabler viktig fordi det gir deg mulighet å under-

søke gjennomsnittsverdiene i lys av forskjellige faktorer eksempelvis kjønn og alder (Brown, 

1983). I originalstudiene til Bøyle (2013a, 2015a) valgte han bakgrunnsvariabler som alder, 

kjønn, etnisitet og om deltakerne har mottatt behandling for sin stamming. Med dette som ut-

gangspunkt ble bakgrunnsvariablene i foreliggende studie kjønn, alder, bosted, morsmål, ut-

dannelse og om en har mottatt behandling/oppfølgning. I en normering skaper disse bak-

grunnsvariablene subgrupper som gir forskeren muligheter å undersøke normene i lys av for-

skjellige faktorer (Brown, 1983). I tillegg til bakgrunnsvariablene ble det også laget et par opp-

følgingsspørsmål; hvis respondenten svarte ja på spørsmål om behandling/oppfølgning ble 
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denne også spurt om type behandling/oppfølgning samt når han/hun fikk behandling. I tillegg 

ble respondentene spurt om man kjenner noen som stammer samt om det er noen annen i fami-

lien som stammer. Disse to siste spørsmålene er ikke knyttet til selve normeringen av 4S men 

de kan være interessante med tanke på opplevelsen av selvstigma og «The paradox of self-

stigma» som ble nevnt tidligere i oppgaven. Kartleggingsverktøyet 4S er bygget på påstand 

med lukkede svarsalternativer; eksempelvis påstand 5: Folk flest tror at personer som stammer 

er utadvendte, med svarsalternativene helt uenig, noe uenig, hverken enig eller uenig, noe enig, 

helt ening. Lukkede svarsalternativer er anbefalt å bruke når man vil samle inn mye data på kort 

tid fordi det er mye raskere å svare på spørsmål/påstand med lukkede svarsalternativer, og det 

kan også være mer motiverende for respondenten (De Vaus, 2014; Gall et al., 2008). For å 

supplere kartleggingsverktøyets lukkede svarsalternativer, tok jeg med to åpne spørsmål. Gall 

et al., (2008) anbefaler dette for å gi respondenten anledning til å fordype seg eller sitter inne 

med noen informasjon som han/hun ønsker å formidle som ikke kommer frem gjennom spørs-

mål/påstand med lukkede svarsalternativer. Derav valgte jeg å gi respondentene mulighet å for-

dype svaret sitt i spørsmålet: «Hvilken type behandling/oppfølging har du fått?» og i tillegg la 

jeg til spørsmålet «Er det noe annen informasjon du syns er viktig som ikke er kommet frem i 

svarene dine over?» helt på slutten for å få med noen mer individuelle erfaringer kring dette 

temaet.      

 Informasjonsskriv 

Samtidig som spørreskjemaet ble klargjort utarbeidet jeg et informasjonsskriv (vedlegg 3) om 

masterprosjektet som ble sendt ut sammen med nettskjema. Det er viktig at informasjonsskrivet 

er informativt og innbydende sånn at så mange som mulig ønsker svare på det (De Vaus, 2014). 

I informasjonsskrivet forklarte jeg bakgrunn og formål med studien, hva det innebærer å delta 

samt hva som skjer med informasjonen som jeg ønsker å samle inn. For meg var det viktig at 

informasjonsskrivet la grunnlag for at deltakerne kunne gi et informert samtykke. Samtidig var 

jeg redd det å presentere kartleggingsverktøyet med sitt fulle navn, The Self-Stigma of Stutte-

ring Scale, ville oppleves sykeliggjørende eller i seg selv stigmatiserende. I datainnsamlingen 

sin kalte Boyle (2013a, 2015a) spørreskjemaet for «The Stuttering Perceptions Scale». I den 

norske oversettelsen av spørreskjemaet har det fått navnet (4S) – et kartleggingsverktøy av opp-

fatninger om stamming. På bakgrunn av dette besluttet jeg å ikke bruke ordet stigma i informa-

sjonsskrivet. Denne beslutningen diskuteres mer i kapittel 3.5. Informasjonsskrivet ble også 

skrevet ut og festet som første side på papirversjonen av spørreskjemaet.  
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 Pilotundersøkelse 

Jeg valgte også å gjennomføre en pilot test i trå med Gall et al. (2008) og De Vaus (2014), dette 

for å undersøke hvor lang tid det tar å gjennomføre undersøkelsen, og for å se om bakgrunns-

spørsmålene var godt formulerte og forståbare. Det var to personer som gjennomførte denne 

pilottesten, ingen av dem stammet men jeg vurderte at de kunne allikevel vurdere spørreskjema 

etter flyt i spørsmålsrekkefølgen, hvor lang det det tok at gjennomføre, om de klarte å holde 

fokus gjennom alle spørsmålene eller om det måtte være færre spørsmål samt se etter skrivefeil. 

Dette er i trå med det De Vaus (2014) løfter frem som viktig i en pilottest. Etter dette tok vi en 

diskusjon kring disse spørsmålene og gjorde noen små forandringer. En av dem som gjennom-

førte pilotundersøkelsen poengterte at det kanskje tar lenge tid for en person som er mer følel-

sesmessig knyttet til stammingsproblematikken å gjennomføre spørreskjemaet og derav valgte 

jeg å estimere en tid på gjennomføring i informasjonsskrivet til 5 minutter lengre enn de tok i 

pilottesten.  

 

Formidling av skjema skjedde raskt etter at NSD-godkjenning kom. Prosjektvurdering fra NSD 

ligger som vedlegg 4.  

 Rekruttering av respondenter 

Rekruttering av respondenter skjedde i flere trinn. Den 08.02.18 ble det sendt en e-post til NIFS 

for å høre om de hadde mulighet å formidle informasjonen om masterprosjektet samt en nettlink 

til nettskjema til sine medlemmer. Denne måten er anbefalt av De Vaus (2014) for å maksimere 

antall svar på en nettbasert spørreundersøkelse. Den 09.02.18 fikk jeg en telefonsamtale fra 

daværende nesteleder i NIFS hvor vi snakket om muligheter for rekruttering. Ledelsen i NIFS 

ønsket ikke å sende ut informasjonen om masterprosjektet til sine medlemmer via e-post fordi 

at de har sendt ut mange undersøkelser i det siste, og dette har resultert i at personer hadde 

meldt seg av foreningen. De opplevde også at det ikke er en så stor interesse hos medlemmene 

i NIFS å svare på spørreundersøkelser. De ønsket allikevel å prøve å hjelpe til med rekrutte-

ringen og skulle se over mulighetene og ta kontakt ved senere anledning. Den 08.03.18 fikk jeg 

lov å publisere informasjon om masterprosjektet samt dele en nettlink til spørreskjemaet på 

facebook-siden til NIFS. I tillegg til dette fikk jeg lov å komme på NIFS årsmøte 17.03.18 og 

informere om masterprosjektet og legge igjen noen kopier av spørreskjema i papirformat. Jeg 

la igjen 35 spørreskjemaer og fikk tilbake 14 utfylte spørreskjemaer. Av disse 14 var det et 
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spørreskjema som ble levert tilbake uten at hele kartleggingsverktøyet var fylt ut og derav kunne 

bare 13 av spørreskjemaene bli tatt med i studien. Å ikke ta med det spørreskjemaet som var 

mangelfullt er i trå med gjennomføringen til Boyle (2013a; 2015a).   

Den 09.02.2018 ble det sendt ut en e-post til alle 12 logopedlagene i Norge med en forespørsel 

om de kunde videresende e-posten til logopedene som er medlem i foreningen som kunne vi-

dereformidle informasjonen om masterprosjektet samt nettlink til sine brukere. Det var fire lo-

gopedlag som svarte at de skulle videresende e-posten. Den 28.02.18 ble e-posten sendt ut en 

gang til de logopedlagene som ikke hadde svart på den første e-posten, og den 15.03.18 ble 

forespørselen sendt ut en siste gang til alle logopedlagene. Totalt var det 7 logopedlag som 

svarte at de skulle sende den videre. Frem til slutten av februar hadde jeg tre svar på nettskjema, 

og det virket ikke som informasjonen gikk frem via logopedlagene. Det som gjør denne meto-

den vanskelig er at man ikke har noen oversikt over hvem informasjonen når frem til, og hvem 

som ikke får den (De Vaus, 2014). Det kan være at alle logopedlag har sende informasjonene 

videre men at ikke alle har sendt en bekreftelse til meg. Jeg fikk tilbakemelding fra et logoped-

lag om at jeg hadde sendt for mange e-poster, og de ønsket ikke å sende den ut flere ganger. 

Dette logopedlaget hadde fått tilsendt forespørselen 3 ganger som er i tråd med anbefalingene 

fra De Vaus (2014).  

Som et siste førsøk på å få respondenter ble informasjon om masterprosjektet sendt til forskjel-

lige logopednettverk av 4 logopeder som jobber i Statped Sørøst den 10.03.2018.  

Spørreskjemaet var åpent fra 8. februar til 25. mars og det endelige utvalget i dette prosjektet 

ble 35 voksne personer som stammer (N = 35). Utvalgsstørrelsen kommer å bli diskutert videre 

i kapitel 3.6 og kapitel 3.7. I kapittel 4.1 kommer nærmere opplysninger om utvalget.   

 Statistisk analyse 

Som nevnt tidligere bygger denne oppgaven på en normering med deskriptiv design som bygger 

på en deskriptiv eller beskrivende statistikk ved redegjørende av datamaterialet. Målet med en 

normering er å finne gjennomsnitt og normalvariasjon (Befring, 2015), og for å kunne gjen-

nomføre en analyse av det innsamlede datamaterialet har jeg brukt med av dataprogrammet 

SPSS statistics 25. De 13 spørreskjemaene som jeg hadde i papirformat overførte jeg til nett-

skjemaet før jeg lastet ned resultatene fra nettskjema portalen.  
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Kartleggingsverktøyet 4S (vedlegg 1) består ut av tre delkategorier: I) Bevissthet om stigma, 

II) Enighet med stereotypier og III) Internalisert stigma. Til disse kategoriene hører totalt 33 

påstander som respondenten skal ta utgangspunkt i og velge mellom fem faste svarsalternativ; 

helt uenig, noe uenig, hverken enig eller uenig, noe enig, helt enig. Dette kalles for en fem-

punkt-likert-skale, hvor svarsalternativ «helt uenig» motsvarer «1» og svarsalternativ «Helt 

enig» motsvarer «5». Skåren for de påstandene med positiv innehold (2,3,4,5,6,7,9,16,17,20,23) 

skal ha en omvendt skåre. Når jeg skulle kode variablene i SPSS tok jeg utgangspunkt i denne 

skåringen. Det som er viktig å poengtere her er at i tillegg til disse tre delkategoriene har Boyle 

(2015a) også beregnet ut en total skåre for hele kartleggingsverktøyet, og derav kommer resul-

tatene bli presentert i fire delkategorier. Jeg gjennomføre kodingen av resultatene to ganger 

fordi at jeg oppdaget etter første gang at det var noen av de påstandene med omvendt skåring 

hadde veldig høye skår, samt at Cronbachs alpha-verdiene var lave. Jeg gikk tilbake til rådataen 

og kodet alt på nytt og gikk gjennom gjennomsnittsverdiene på alle påstander i 4S samt testede 

Cronbachs alpha på nytt for å oppdage at jeg hadde gjort noe feil i første kodingen. Resultatene 

som presenteres i denne masteroppgave er ut fra den andre kodingen av datamaterialet.  

For å svare på problemstillingen, «Hva er de norske normene for The Self-Stigma of Stuttering 

Scale (4S)?», kommer mål som mean (M), standardavvik (SD), modus, minimum- og maksi-

mumskåre, samt skewness og kurtosis bli brukt i analysen. Mean blir definert som matematisk-

aritmetiske gjennomsnittsverdien, som er det mest brukte målet for gjennomsnitt (Befring, 

2015). Standardavvik behandler spredning i skårene (De Vaus, 2014). Modus er den mest fre-

kvente verdien mens skewness referere til symmetrien i skårene og kurtosis referer til flathet 

eller spisshet i skårene (De Vaus, 2014).  

Cornbach alpha kommer til å bli brukt for å undersøke den indre konsistensen i kartleggings-

verktøyet. Pearsons produkt moment correlation (Pearsons r) kommer til å bli brukt for å un-

dersøke korrelasjonen mellom variablene og faktoranalyse kommer å bli brukt for å avdekke 

variabelkonstellasjoner, dette for å replikere hvordan Boyle (2013a;2015a) undersøkte validi-

teten i originalnormeringen av kartleggingsverktøyet. Standard multipel regretionanalyyse 

kommer å bli brukt for å undersøke hvilken effekt delskårene bevissthet om stigma, enighet 

med stereotypier og internalisert stigma har på totalskåren selvstigma. Independent t-test og 

between groups analysis of variance (ANOVA) kommer til å bli brukt for å undersøke forskjel-

ler mellom bakgrunnsvariabler.  
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 Etiske hensyn 

Det finnes forskningsetikk fordi forskningsprosessen skal gjennomføres på en verdig og for-

svarlig måte skriver Befring (2015). Forskningsetikk er todelt der den ene siden ser på etikk 

knyttet til informanten og personvern, mens den andre siden er etiske retningslinjer som du har 

som forsker i forhold til forskersamfunnet (Befring, 2015). Jeg forholdt meg til de forsknings-

etiske retningslinjene til De nasjonale forskningsetiske komiteene (NESH) (2016).  

De etiske retningslinjene trekker frem at det skal gis informert samtykke hvilket betyr at re-

spondenten skal få informasjon om bakgrunn og formål, hva det innebærer å delta, hva som 

skjer med informasjonen som samles inn, informasjon om personen som gjennomfører studien 

m.m (De Vaus, 2014). I tillegg til informert samtykke er det også viktig å informere at det er 

frivillig å delta i undersøkelsen (De Vaus, 2014). Vi skal se litt nærmere på de forskningsetiske 

retningslinjene og hvordan de har blitt tatt hensyn til i foreliggende studie. Noe av det første jeg 

gjorde var å skrive et informasjonsskriv (vedlegg 3) om masterprosjektet hvor målet var gi 

respondenten nok informasjon om prosjektet til at det ville gi grunnlag for informert samtykke. 

Jeg benyttet meg av en veiledende mal fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) (2017) for å 

forsikre meg om at informasjonsskrivet ble utformet riktig.  Som jeg nevnte i kapittel 3.4.2 ble 

det en diskusjon om bruk av ordet selvstigma i informasjonsskrivet. Jeg følte at dette var et 

etisk dilemma fordi jeg ville gi en god informasjon om undersøkelsen, samtidig som at jeg ikke 

ville risikere å overføre en følelse av stigmatisering på respondentene. Derav valgte jeg, i sam-

råd med veileder og Boyle selv, å skrive et informasjonsskriv hvor jeg forklarte prosjektet ut 

fra det som kartleggingsverktøyet 4S undersøker, dvs. oppfatninger om seg selv og andre per-

soner som stammer, og ikke bruke ordet stigma eller selvstigma. Samtidig som jeg referere til 

4S som «The Stuttering Perceptions Scale», navnet som Boyle (2013a; 2015a) brukte i datainn-

samlingen sin.  

I en forskningsprosess er det viktig at respondenten beskyttes og at deltakelsen i forskningspro-

sessen behandles konfidensielt og anonymt (Befring, 2015; De Vaus, 2014). Ved bruk av et 

nettbasert spørreskjema kan informasjonen som samles inn fra respondentene reduseres, for 

eksempel trenger man ikke adresse til respondenten som man hadde gjort hvis spørreskjemaet 

ble sendt ut via post (Gall et al., 2008). For å anonymitetens skyld valgte jeg også å ha NIFS, 

NNL og Statped Sørøst sende ut e-post med informasjon om masterprosjektet sånn at jeg minst 

mulig kom i kontakt med respondentene selv. I spørreskjemaet måtte respondentene krysse av 
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at de hadde lest informasjonsskrivet til foreliggende studie samt de har fått informasjon om at 

datamaterialet behandles konfidensielt og anonymt. Det som er bra når man benytter seg av et 

nettbasert spørreskjema er at man kan velge at spørsmål/påstand er obligatoriske (Gall et al., 

2014), og derav kunne jeg sikre meg at alle respondentene ga skriftlig samtykke til deltakelse i 

studien. I papirversjonen av spørreskjemaet valgte jeg å ha informasjonsskrivet som forside 

sånn at ingen skulle gå glipp av informasjonen.  

Utover de forskningsetiske retningslinjene har UiO også en regel for å bruke UiO sitt nettskjema 

i en websurvey- en trenger prosjektgodkjenning fra Norsk senter for forskningsdata (NSD). Det 

er fordi man samler inn personopplysninger som kan direkte eller indirekte identifisere en in-

formant. Meldeskjema ble mottatt av NSD 11.01.2018 og en vurdering av prosjektet ble tilba-

kesendt 02.02.2018. Vurderingen fra NSD ble at prosjektet var meldepliktig pga. personopp-

lysningene som ble samlet inn (vedlegg 4).  

Hvis jeg ser på hvilke etiske forskningsretningslinjer som er knyttet til forskersamfunnet, nev-

ner NESH (2016) blant annet at man skal være god på å henvise til kilder man bruker, at man 

ikke skal plagiere og at man ikke skal fabrikkere eller forfalske datamateriale. Dette har vært 

regler som har følget masterprosessen min fra begynnelsen helt til siste ord er skrevet.     

 Validitet  

En test eller et kartleggingsverktøy er valid når man med sikkerhet kan vise til at det måler 

hensiktsmessig. Jeg har valgt å beskrive validitet gjennom Cook og Campbell (1979) sitt vali-

ditetssystem. For en undersøkelse med kvantitativ tilnærming og en ikke eksperimentell de-

sign kan validiteten undersøkes gjennom: statistisk validitet, begrepsvaliditet og ytrevaliditet 

(Lund, 2002b).  

 Statistisk validitet 

At en undersøkelse har en god statistisk validitet er grunnleggende for å kunne kvalitetssikre 

de andre validitetskravene (Cook & Campbell, 1979). Gjennom statistisk validitet vurderer man 

resultatene opp mot i hvilken grad de statistiske forutsetningene er gode, samt statistisk styrke 

i utvalgsstørrelsen (Lund, 2002b). 
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Statistisk styrke er viktig å tenke på både i forkant og etter gjennomføringen av den planlagte 

undersøkelsen (Lund, 2002b). Det som man må tenke gjennom er ønsket utvalgsstørrelse, fordi 

utvalgsstørrelsen kan styrke eller svakke en undersøkelse (Lund, 2002b). Andre valg man må 

ta er hvilket signifikansnivå som ønskes, ønsket statistisk styrke, estimert populasjonsvarians 

og minimum effektstørrelse av interesse (Lund, 2002b).  

I foreliggende studie var det et ønske om å ha en utvalgsstørrelse på 50 personer eller mer for 

å ha en god statistisk styrke. Den statistiske styrken kan påvirkes av bland annet et mindre 

utvalg (Lund, 2002b). Utvalgsstørrelsen på 35 personer i foreliggende studie er mindre enn 

ønsket, men Gall et al. (2008) mener at en utvalgsstørrelse på over 30 personer i kvantitativstu-

die er brukbar. En tilsvarende normering har blitt utført i Sverige av Jonsson og Uusimäki 

(2017) med en utvalgsstørrelse på 36 personer. Hvis man ser på utvalgsstørrelsen prosentuelt 

ligger den foreliggende studien, med en utvalgsprosent på 0.06% (N=35) av befolkningen, mel-

lom den svenske med 0.03% (N=36) og de amerikanske med 0.09% (N=291) (Boyle, 2013a) 

og 0,1% (N= 354) (Boyle, 2015). De Vaus (2014) skriver at utvalgsstørrelsen er avhengig av 

hvor nøyaktig man ønsker resultatet skal være og hvor stor variasjon i resultatene som skyldes 

tilfeldige feil (sampling error). Jo større utvalgsstørrelse desto sterkere resultater (sample po-

wer) ender man opp med (De Vaus, 2014). Utvalgsstørrelsen, variasjon i populasjonen og til-

feldige feil i en undersøkelse styres av hverandre (De Vaus, 2014). En undersøkelse med en 

stør utvalgsstørrelse tåler en større variasjon i populasjonen og tilfeldige feil enn en undersø-

kelse med en liten utvalgsstørrelse (De Vaus, 2014). Dette betyr at den foreliggende studie er 

mer sårbar fordi at utvalgsstørrelsen er mindre en ønsket og det er større sannsynlighet at de 

tilfeldige målingsfeilene påvirker resultatene.    

I forkant av studien ble det også tatt en avgjørelse på hvor stort signifikansnivå studien skulle 

ha. Det er vanlig å velge et signifikansnivå på 0.01 eller 0.05 (Befring, 2015). I foreliggende 

studie ble det valgt et signifikansnivå på 0.05, desto lavere signifikansnivå man velger desto 

tryggere kan man være på sine resultater (De Vaus, 2014). I resultatkapittelet uttrykkes signifi-

kansnivået for eksempel med å skrive p<.05.  
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 Begrepsvaliditet 

I foreliggende studie ligger det et ønske om å kunne måle opplevelsen av selvstigma hos per-

soner som stammer. Det som blir problematisk her er at man ønsker å kvantifisere og måle noe 

som egentlig ikke er målbart, og dette er et kjent problem innenfor bland annet pedagogiske fag 

(Kleven, 2002a). Operasjonalisering betyr å gjøre noe målbart, og begrepsvaliditeten blir brukt 

for å undersøke hvorvidt de operasjonaliserte variablene måler de relevante begrepene (Lund, 

2002b). Gjennom å undersøke begrepsvaliditeten prøver man å finne et samsvar mellom teore-

tisk begrep og operasjonalisert begrep (Kleven, 2002a). De største utfordringene med begreps-

validitet i denne type forskning er at begrepene ikke lar seg operasjonaliseres, og det er viktig 

at man er klar over at alle målingene har mer eller mindre usikker begrepsvaliditet (Kleven, 

2002a). 

For å undersøke begrepsvaliditeten kartleggingsverktøyer 4S har jeg for valgt å se på hvordan 

de er konstruert. Som nevnt tidligere skal 4S undersøke tre forskjellige delområder, og isteden-

for å spørre direkte spørsmål om respondenten er bevisst stigma som er knyttet til stamming 

har Boyle (2013a; 2015a) valgt å stille en rekke indirekte påstand for å kartlegge selvstigma. 

Påstand 1-14 berører bevissthet om stigma, påstand 15-21 berører enighet med stereotypi og 

påstand 22-33 berører internalisert stigma. Dette er en fremgangsmåte som styrker begrepsva-

liditeten (Kleven, 2002a). I tillegg valgte Boyle (2013a; 2015a) å måle kartleggingsverktøyet 

4S opp mot et par andre kartleggingsverktøy som målte blant annet selvfølelse, selvtillit/mest-

ringstro og livskvalitet noe som påvirkes av selvstigma. Boyle (2013a; 2015a) viser til en god 

begrepsvaliditet for kartleggingsverktøyet 4 S. I foreliggende studie er 4S ikke målt opp mot 

noen andre kartleggingsverktøy, dette fordi jeg opplevde at spørreskjemaet skulle bli for langt 

og dette kunde resultere i at mange fler valgte å ikke svare (Gall et al. 2008). Det har også vært 

en diskusjon på om jeg kan stole på at min studie har en god begrepsvaliditet med tanke på at 

den bygger på forskningen til Boyle (2013a; 2015a). Her må man ta forbehold om at det i over-

settelsesprosessen kan det ha blitt gjort en feiloversettelse eller at det er brukt ord som har andre 

meningsinnhold enn den amerikanske, men det er gjort en back translation som er i trå med 

retningslinjene til WHO (2018).  

I denne studien kommer kartleggingsverktøyet 4S å bli analysert gjennom Pearsons produkt 

moment correlation (Pearsons r) for å undersøke samvariasjon mellom variabler, dvs. påvirkes 

variablene av hverandre. Korrelasjonskoeffisienten (r) har en verdi mellom +1 til -1, en verdi 

nærme +1 eller -1 viser til sterk korrelasjon mens når r = 0 viser det til mangel på korrelasjon 
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(Befring, 2015). Faktoranalyse bruker man når man ønsker å avdekke variabelkonstellasjoner 

(Befring, 2015), i foreliggende studie kommer jeg å bruke dette for å undersøke om de 33 på-

standene i kartleggingsverktøyet blir delt inn i de tre hovedkategoriene som kartleggingsverkt-

øyet skal måle, dvs. bevissthet om stigma, enighet om stereotypier og internalisert stigma. Stan-

dard multippel regresjonsanalyse kommer å bli brukt for å undersøke hvilken sammenheng det 

finnes mellom delskårene bevissthet om stigma, enighet med stereotypier, internalisert stigma 

og totalskåren selvstigma. 

På grunn av vansker med operasjonalisering er begrepsvaliditeten alltid er mer elle mindre usik-

ker i forskning innenfor pedagogiske fag, derav er ikke begrepsvaliditeten et krav for at forsk-

ningen skal være god (Kleven, 2002a). Det som er den største trusselen mot begrepsvaliditeten 

er tilfeldige målingsfeil og systematiske målingsfeil og jo større datautvalg man han desto 

mindre påvirker målingsfeilene resultatene i forskningen (Kleven, 2002a). Det vil si at hvis jeg 

hadde klart å få et større utvalg data hadde målingsfeil hatt en mindre innvirkning på resultatene 

mine. I kapittel 3.7 diskuteres det mer om målingsfeil.   

 Ytre validitet 

En god ytre validitet i en forskning viser til at resultatene er generaliserbare med målpopulasjo-

nene (Lund, 2002b). For å oppnå en god ytre validitet må utvalgspopulasjonen kunne på best 

mulig måte representere målpopulasjonen (Lund, 2002a). I forliggende studie målpopulasjonen 

alle voksne personer i Norge som stammer, mens utvalgspopulasjonen er de personene som 

deltar i studien. Som tidligere nevnt er det viktig i en normering at utvalgspopulasjonen speiler 

målpopulasjonen (Brown, 1983).  

I forkant av gjennomføring av foreliggende studie ble det diskutert hvordan man på best mulig 

måte kan styrke den ytre validiteten og nå ut til en bred utvalgspopulasjon. Jeg valgte å sende 

ut en forespørsel om deltakelse gjennom logopedlagene for å prøve å nå ut til personer som 

stammer, bosatt i hele landet. Av den samme grunnen ble NIFS kontaktet. I nettskjemaet satte 

jeg inn bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, bosted, utdanningsnivå for å kunne undersøke om 

det er en god variasjon i utvalgspopulasjonen. Samtidig er det vanskelig å ha en formening om 

hvordan målpopulasjoene ser ut på grunn av at det ikke finner noen kriterier på hvordan en 

person som stammer «er». I tillegg er det jo ikke alle mennesker som liker å svare på spørre-

undersøkelse, det finnes sikkert personer som stammer som ikke har kontakt med noen av disse 



37 

 

organene som informasjonen har blitt formidlet gjennom. En annen ting som kan være proble-

matisk er at det kanskje alltid den samme typer mennesker som svarer på undersøkelsene som 

blir gjort på denne målpopulasjonen. Dette kan skape en ganske homogen gruppe som alltid 

blir undersøkt, og spørsmålet blir jo om denne gruppen er representativ for målpopulasjonen. 

Som nevnt tidligere blir personer som stammer ofte rekruttert via logopeder og NIFS fordi dette 

er den eneste måten å nå frem til dem i Norge, disse skaper sammen en tilgjengelighetspopula-

sjon. I telefonsamtalen jeg hadde med nesteleder i NIFS den 09.02.2018 løftet han frem at med-

lemmene i NIFS blir veldig ofte brukt i undersøkelser, dette tenker jeg at kan skape et feil bilde 

av personer som stammer i Norge når det alltid er den samme tilgjengelighetsutvalget som blir 

undersøkt. Om dette bilde vi som forsker på personer som stammer i Norge er et riktig bilde 

kommer vi nok aldri få svar på, hvis vi ikke går ut og kartlegger alle personer som stammer i 

Norge. 

Ved å benytte meg av et tilgjengelighetsutvalg står jeg også foran en to delt generaliseringspro-

sess (Lund, 2002a). Først må jeg se om det er mulig å generalisere resultatene opp mot tilgjeng-

elighetspopulasjonen. Dette er vanskelig fordi jeg ikke vet hvor mange som har kommet i kon-

takt med studien. Jeg vet ikke hvor mange av de 995 logopedene (NNL, e-post, 8.mai, 2018) 

som er hovedmedlemmer av NNL som har valgt å informere om mitt masterprosjekt, men jeg 

har en formening om at mange av de som har svart tilhører NIFS. Hvis jeg bare hadde brukt 

NIFS som base ved rekrutteringen av respondenter hadde jeg hatt et sterkere grunnlag til å 

generalisere resultatene mine oppimot tilgjengelighetspopulasjon fordi at jeg vet at NIFS har 

456 hovedmedlemmer (NIFS, e-post, 8.mai, 2018). Dette vil si at jeg har et vanskelig utgangs-

punkt for generalisering i foreliggende studie. 

Hvordan er det da med generalisering til målpopulasjonen i foreliggende studie? Hvis vi tar 

utgangspunkt i at 1% av befolkningen stammer, dvs. at i Norge har vi ca. 52 000 personer som 

stammer, og jeg endte opp med en svarprosent på 0.06 % kan jeg ikke kan være  helt sikker på 

at jeg skulle oppnå samme resultater hvis jeg gjennomfører studien en gang til (De Vaus, 2014). 

Jeg syns at en svarprosent på 0.06 % er ikke en godt nok for å kunne med rimelig sikkerhet 

kunne generalisere resultatene på målpopulasjonen, men resultatene kan vise til tendenser i po-

pulasjonen. 
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 Relabilitet  

Relabilitet kjennetegnes av konsistens, stabilitet og presisjon av en datamåling (Gall et al. 

2008). Validitet og relabilitet blir hos noen sett på som motsetninger til hverandre, men dette er 

ikke helt riktig (Kleven, 2002a). Som nevnt i kapittel 3.6.2, påvirkes begrepsvaliditeten av må-

lingsfeil og gjennom forebygging av målingsfeil, dvs. gjennom å styrke relabiliteten i en forsk-

ning styrker man også begrepsvaliditeten (Gall et al., 2008; Kleven, 2002a). Det er viktig å 

huske på at i alt datamateriale finnes det noen grad av målingsfeil (Gall et al., 2008), og jeg skal 

nå se på hva som kan svekke og styrke relabiliteten, samt hvordan man tester den.  

Det finnes forskjellige ting som kan påvirke relabiliteten i en undersøkelse. Når det kommer til 

en kvantitativ undersøkelse kan for eksempel respondentens dagsform påvirke relabiliteten eller 

at spørsmålene er dårlig formulerte, og dette kan åpne opp for at respondentens forståelse av 

spørsmål/påstand varierer (De Vaus, 2014). Et eksempel på dette i foreliggende studie er at en 

respondent opplevde at det var vanskelig å svare på påstandene 22-26 i kartleggingsverktøyet 

4S pga. at de var negativt ledende eksempelvis påstand 22: «Fordi jeg stammer, føler jeg meg 

mer nervøs enn en som ikke stammer». Dette er viktig å ha med seg, fordi at denne personen 

kan kanskje tolke påstanden på en annen måte hvis kartleggingen gjennomføres flere ganger og 

dette kan bidra til ustabilitet i resultatene (De Vaus, 2014). Jeg vet ikke om det er flere som har 

opplevd påstandene på samme måtes, men det er ikke noen flere som har skrevet noe om det.  

Man kan styrke relabiliteten i en undersøkelse gjennom å skape mest mulig struktur i undersø-

kelsen (Befring, 2015). Mitt kartleggingsverktøy bestod av faste spørsmål/påstand og svarka-

tegorier gjennom hele undersøkelsen og dette er noe Befring (2015) anbefaler for å styrke rela-

biliteten. I tillegg gir et nettbasert spørreskjema muligheten å gjøre spørsmålene obligatoriske, 

dette kan styrke relabiliteten fordi at det er umulig å sende inn en besvarelse som ikke er intakt 

(Gall et al. 2008). Jeg valgte å ha alle påstandene relatert til kartleggingsverktøyet 4S obligato-

riske, mens i bakgrunnsinformasjonene var noen spørsmål obligatoriske og noen var valgfrie. I 

papirversjonen av spørreskjemaet, som ble delt ut på NIFS årsmøte, var alle obligatoriske spørs-

mål/påstand markert med en rød stjerne for å markere at de måtte besvares.  

Testing av relabiliteten i en forskning kan gjennomføres på litt forskjellige måter. Test-retest-

metoden brukes til å etterprøve stabiliteten i målingsverktøyet (Befring, 2015). Dette betyr at 

man etter 2 til 4 uker får samme mennesker å svare på spørreskjemaet en gang til for å se om 

det er en korrelasjon mellom datamålingene, en høy korrelasjon, 0.8 eller høyre, viser til en god 
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relabilitet i målingsverktøyet (De Vaus, 2014). Bolye (2013) gjennomførte en test-retest etter 

to uker som viser til en korrelasjon på 0.80 i total scoren av den amerikanske versjonen av 4S. 

Test-retest-metoden anses å være vanskelig å gjennomføre fordi at det ikke er lett å komme i 

kontakt med de samme respondentene og få dem å gjennomføre testen to ganger (De Vaus, 

2014). Til hensyn av tidsressurser ble det ikke gjennomført en test-retest i dette masterprosjekt.  

Hvis ikke test-retest-metoden er gjennomførbar kan man undersøke relabiliteten gjennom å be-

regne Cronbach alpha (α) (Befring, 2015; De Vaus, 2014). Når man beregner Cronbach α ser 

man på korrelasjonen mellom de forskjellige testleddene, dvs. at man undersøker den indre 

konsistensen i spørreskjemaet. α-verdien i den første normeringen i originalstudien (Boyle, 

2013a) varierende mellom .70 og .89 og i den andre normeringen (Boyle, 2015a) varierte α-

verdiene mellom .75 og .90. Disse verdiene viser til gode α-verdier i originalstudiene. Alt over 

.70 viser til en god relabilitet (De Vaus, 2014). Cronbachs alpha-verdier fra denne undersøkel-

sen vil presenteres i kapittel 4.3.  
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4 Presentasjon av resultater 

I denne delen skal resultatene i foreliggende studie bli presentert i lys av problemstillingen 

«Hva er de norske normene for The Self-Stigma of Stuttering Scale (4S)?» og de fire forsk-

ningsspørsmålene jeg har valgt. Forskningsspørsmålene er: 

1. Forekommer det selvstigma hos voksne som stammer i Norge? 

2. Er kartleggingsverktøyet 4S et egnet verktøy å bruke for å måle selvstigma? 

3. Samsvarer de norske normene av 4S med de amerikanske normene? 

4. Forekommer det forskjeller i de norske normene av 4S i lys av de forskjellige 

subgruppene?   

Presentasjonen av resultatene begynner med deskriptiv informasjon om utvalget etterfulgt av 

presentasjon av de norske normene for 4S, relabilitet og forskjellige analyser for å undersøke 

validiteten. Etter dette går jeg over til å undersøke om den norske normene av 4S samsvarer 

med de amerikanske normene og til slutt skal jeg undersøke om noen av bakgrunnsvariablene 

hadde noen innvirkning på normene av 4S. Jeg har valgt ut bakgrunnsvariablene kjønn, alders-

grupper, oppfølgning av stammingen sin, stamming i familien og behandling av stamming.  Re-

sultatene drøftes i kapittel 5.  

Før jeg fordyper meg i resultatene ønsker jeg å presisere at utvalgsstørrelsen ikke er stor nok til 

å kunne generalisere til målpopulasjonen eller tilgengelighetspopulasjonen, men resultatet kan 

vise til tendenser innenfor studiens undersøkningsområde. Grunnen til at resultatene ikke er 

generaliserbare er at med en liten utvalgsstørrelse øker de tilfeldige målefeilen, hvilket betyr at 

man ikke kan være sikker på at man oppnår samme resultater hvis man gjennomfører studien 

en gang til (De Vaus, 2014). 

 Deskriptiv informasjon om utvalget 

Utvalget består av 35 personer som stammer (N = 35), 9 kvinner og 26 menn. Prosentuelt utgjør 

dette 25,7% kvinner og 74,3% menn. Denne fordelingen av menn og kvinner lander på en 4:1 

ratio som er litt høyre enn det litteraturen viser til som er en ratio på 3:1 (Bloodstein & Ratner, 

2008; Yairi & Ambrose, 2013). Respondentenes alder varierte mellom 21-65 år (SD=13.28). I 
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tabell 4.1 presenteres utvalget av respondenter inndelt i kjønn, aldersgrupper og prosenten av 

total andel respondenter i hver aldersgruppe. Utvalget har blitt delt inn i 5 aldersgrupper, og 

antall personer er nokså jevnt fordelt i aldersgruppene. I aldersgruppen 36-45 er det ingen kvin-

ner representert, og det er også den aldersgruppen, sammen med aldersgruppen 56-66, som har 

færrest respondenter.   

Tabell 4.1  

Demografisk data over deltakere  

 

 Bosted og utdanningsnivå 

Utvalget representerte alle de 5 forskjellige regionene i Norge med en overvekt på respondenter 

som bodde på Østlandet (se figur 4.1). Prosentuelt var utvalget fordelt på følgende vis; Nord-

Norge 2,9% (N=1), Sørlandet 2,9% (N=1), Trøndelag 11,4% (N=4), Vestlandet 13,4% (N=11) 

og Østlandet 51,4% (N=18). Samtidig viser dataen at majoriteten av utvalget, 54,3% (N=19), 

bor i by, 22,9% (N=8) bor på tettsted og 22,9% (N=8) bor på bygd. Her kan jeg se at jeg har 

fått et utvalg som representerer hele Norge, og med tanke på hvordan den norske befolkningen 

er fordelt er det forventet at majoriteten er fra Østlandet etterfulgt av Vestlandet, Trøndelag, 

Sørlandet og Nord-Norge (Statistisk sentralbyrå (2017a).   
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Figur 4.1 Oversikt over utvalget fordelt på hvilken region de er bosatt i.   

 

En av bakgrunnsvariablene berørte morsmål, og i foreliggende studie fant jeg at 91,4% (N=32) 

av respondentene har norsk som morsmål, mens 8,9% (N=3) har et annet morsmål. Når det kom 

til utdanningsnivå har 45,7% (N=16) av utvalget har et utdanningsnivå på høyskole/universitet 

på mer enn 3 år, 25,7% (N=9) av utvalget har et utdanningsnivå på høyskole/universitet fra 1-

3 år og 28,6% (N=10) har ikke studert mer etter videregående. Statistisk sentralbyrå (2017b) 

viser til at 32,9% av den norske befolkningen har utdanning på høyskole/universitetsnivå og 

37,8% av befolkningen studerer ikke videre etter avsluttet videregående skole. Mitt utvalg ser 

ut til å ha et høyere utdanningsnivå enn den øvrige norske befolkningen, men forskning viser 

at det er ofte personer med høyere utdanning som velger å svarer på spørreundersøkelser (Such-

man & McCandless, 1940). Det vill si at hvis man hadde klart å kartlegge alle personer i Norge 

som stammer hadde resultatet kanskje sett annerledes ut.  

 Bakgrunnsinformasjon vedrørende stamming 

91,4% av utvalget har vært eller er fortsatt i behandling for sin stamming (se figur 4.2). Res-

pondentene fikk også spørsmål om hvilken type behandling/oppfølgning de har fått, og 82,9 % 

(N=29) har vært hos logoped, 17,1% (N=6) har vært hos psykolog, 14,3% (N=5) har gjennom-

ført McGuire-programmet, 14,3% (N=5) har prøvd på behandling gjennom gruppetilbud hos 

logoped eller psykolog. I tillegg til dette oppgir en person å ha prøvd hypnose, og en annen har 

deltatt på organisert taletrening gjennom NIFS. Det man ser her er at det er stor variasjon i 

behandling og oppfølgning, samt at det er mange som prøver på forskjellige ting for å øke 

taleflyten.  8,6% (N=3) av utvalget har aldri mottatt behandling eller fått oppfølgning for sin 
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stamming. Her hadde det vært interessant og hatt et oppfølgingsspørsmål på hvorfor de ikke 

har hatt mottatt oppfølgning eller behandling. Er det fordi det ikke har vært mulig å få behand-

ling/oppfølging eller har de ikke hatt behov for det? 

 

Figur 4.2 Oversikt over utvalget fordelt på om de har mottatt behandling eller opp-

følgning for stamming. 

 

Av utvalget var det 91,4% (N=32) som kjente noen andre som stammer, og 8,6% som ikke 

kjente noen andre som stammer. Den høye prosenten av personer som kjenner noen andre som 

stammer kan forklares av at svarprosenten på spørreskjemaet økte betydelig etter at informa-

sjonen om foreliggende studie ble publisert på Facebook-siden til NIFS og at det ble gjennom-

ført en rekruttering av respondenter på årsmøtet til NIFS som resulterte i 13 nye respondenter. 

Resultatene viser også at 34,3% (N=12) av utvalget har noen andre i familien som stammer, 

54,3% (N=19) av utvalget har ingen andre i familien som stammer, mens 11,4% (N=4) ikke vet 

om noen andre i familien stammer. Hvis man ser på forskning som har blitt gjort på stamming 

og genetikk er 34,3% ganske lavt når det kommer til å ha andre i familien som stammer. Forsk-

ning viser til at 63% av personer som stammer har stamming i familien (Yairi & Ambrose, 

2005). Her vil jeg presisere at spørsmålet som ble stilt var «Er det noen andre i familien din 

som stammer?». Nå i etterkant hadde jeg nok lagt til «eller har stammet» for å få et resultat som 

hadde gitt et bedre bilde av virkeligheten. Det kan hende at det er mange av respondentene som 

har hatt familiemedlemmer som har stammet i barnealder men sluttet.  
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 Hva er de norske normene for kartleggingsverkt-

øyet 4S? 

I denne delen av oppgaven besvares problemstillingen: Hva er de norske normene for The Self-

Stigma of Stuttering Scale (4S)? samt det første forskningsspørsmålet: Forekommer det selv-

stigma hos voksne som stammer i Norge? Den statistiske analysen av samtlige deler av 4S pre-

senteres i tabell 4.2. Skårene i hver del av kartleggingsverktøyet har blitt beregnet til en gjen-

nomsnittsverdi (M), hvor den minste mulige skåren er 1.00 og den høyest mulige skåren er 5.00. 

En skår mellom 1.00 og 3.00 viser til lavt selvstigma, en skår mellom 3.01 og 3.99 viser til 

moderat selvstigma og en skår mellom 4.00 og 5.00 viser til høyt selvstigma (Boyle, 2015). 

Den observerbare spredningen viser hvilken gjennomsnittsverdi den respondenten med den la-

veste skåringen og den med den høyeste skåringen. Jeg skal begynne å se på hvilke funn som 

har blitt gjort i de tre delskårene av 4S; Del I: Bevissthet om stigma, del II: Enighet med ste-

reotypier og del III: Internalisert stigma. Deretter går jeg videre til totalskåren for kartleggings-

verktøyet som viser til hvilken grad av selvstigma det finnes knyttet til stamming i Norge.  

Tabell 4.2 Deskriptiv statistikk for 4S total samt delskaler, N=35  

 

 

 Bevissthet om stigma 

Jeg skal begynne med å undersøke den første delen av kartleggingsverktøyet 4S som omhandler 

bevissthet om stigma, og til denne delen hører påstand 1-14. Gjennomsnittsverdien (M) av be-

vissthet om stigma, i foreliggende studie, var 3.33 (SD 0.48) hvor 31% (N=11) av responden-

tene viser til lav bevissthet om stigma, 55% (N=19) av respondentene viser til moderat bevisst-

het om stigma og 14 % (N=5) av respondentene viser til høy bevissthet om stigma. Dette kan 
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tyde på at det forekommer både moderat og høy bevissthet om stigmatisering knyttet til stam-

ming i Norge. Den observerbare spredningen på gjennomsnittsskårene, når det kommer til be-

vissthet om stigma, var 2.43 - 4.36.  

Ved en nærmere analyse av påstandene i denne delen av kartleggingsverktøyet fant jeg at på-

standen med den laveste gjennomsnittsskåre var påstand 3: Folk flest tror at personer som stam-

mer er vennlige, er en påstand med reversert skråning og respondentene en enighet med påstan-

den (M=2.40). Påstand 1: Folk flest tror at personer som stammer er usikre. Dette er den på-

standen som har fått den høyeste skåringen i denne delen av kartleggingsverktøyet (M=4.03). 

Respondentene viser også moderat uenighet med at folk flest tror at personer som stammer er 

selvsikker (M=3.83), kompetente (M=3.29), utadvendte (M=3.77) og psykisk friske (M=3.06). 

Resultatene viser også til en moderat uenighet med at personer som snakker med noen som 

stammer føler seg tålmodige (M=3.26) og komfortable (M=3.97). I tillegg råder det moderat 

enighet i at personer som snakker med personer som stammer føler seg nervøse (M=3.57), flaue 

(M=3.29) og at personer som stammer burde unngå jobber som krever mye snakking (M=3.51).         

 Enighet med stereotypier 

Den andre delen av kartleggingsverktøyet 4S omhandler enighet med stereotypier, og til denne 

delen hører påstand 15-21. Her visere resultatene en gjennomsnittsverdi på (M) 2.65 (SD 0.50) 

hvor 86% (N=30) av respondentene viser til lav enighet med stereotypier og 11 % (N=4) av 

respondentene viser moderat enighet med stereotypier knyttet til stamming. 3 % (N=1) av res-

pondentene viser til høy enighet med stereotypier. Den observerbare spredningen på gjennom-

snittsskårene, når det kommer til enighet med stereotypier, var 1.43 og 4.00.  

I denne delen av kartleggingsverktøyet var påstand 21: Jeg mener at de fleste som stammer 

generelt er inkompetente; det påstanden med den laveste skåringen (M=1.60). Påstand 20: Jeg 

mener at de fleste som stammer generelt er utadvendte; var det påstanden med den høyeste 

skåringen (M=3.32) og det hadde en reversert skåring hvilket betyr at respondentene viser en 

moderat uenighet med dette påstand. Respondentene viste også moderat enighet med at perso-

ner som stammer er generelt sjenerte (M=3.11) og usikre (M=3.06), samtidig som de viser mo-

derat uenighet med at personer som stammer er selvsikre (M=3.11)  
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 Internalisert stigma 

Den tredje delen av kartleggingsverktøyet 4S omhandler internalisert stigma, og til denne delen 

hører påstand 22-33. Gjennomsnittsverdien av internalisert stigma var 2.34 (SD 0.83) hvor 80% 

(N=28) av respondentene viser lav internalisert stigma og 20 % (N=7) av respondentene viser 

moderat internalisert stigma. Dette betyr at i dette utvalget er det ikke er så mange som overfører 

stereotypiene rettet mot personer som stammer på seg selv. Den observerbare spredningen på 

gjennomsnittsskårene mellom 1.00 og 3.82.   

I denne delen av kartleggingsverktøyet var det ikke noen påstand hadde en skår over 3.01 som 

viser til moderat enighet/uenighet med påstanden. Påstand 23: Fordi jeg stammer, føler jeg meg 

like selvsikker som en som ikke stammer hadde en gjennomsnittsverdi på 3.00. Respondentene 

viste lav enighet med påstand 24: Fordi jeg stammer, føler jeg meg mindre kompetent enn de 

en som ikke stammer (M=1.77), påstand 28: Fordi jeg stammer, lar jeg være å takke ja til for-

fremmelser på jobb (M=1.91), påstand 30: Fordi jeg stammer, lar jeg være å søke ny utdanning 

(M=1.54) og påstand 31: Fordi jeg stammer, lar jeg være å snakke med personer jeg kjenner 

godt (M=1.49). 

 Selvstigma 

I tabell 4.3 presenteres litt mer inngående data for å kunne besvare problemstillingen «Hva er 

de norske normene for The Self-Stigma of Stuttering Scale (4S)?». I tabell 4.3 presenteres mean 

(M), standardavvik (SD), modus, skewness og kurtosis for de tre del delskårene samt totalskå-

ren av 4S. Oppsummert viser norske normer for totalskåren på kartleggingsverktøyet 4S en 

gjennomsnittsverdi (M) på 2.83, med et standardavvik (SD) på 0.41. Resultatene viser at 63% 

(N=22) av respondentene opplevde lavt selvstigma knyttet til stamming og 37% (N=13) av 

respondentene opplevde en moderat selvstigma knyttet til stamming. Skåren variere fra en mi-

nimumsverdi på 1.85 til en maksimumsverdi på 3.58, med en modus på 2.55. Ingen av respon-

dentene i dette utvalget viset til en høy selvstigma knyttet til stamming.  
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Tabell 4.3 Deskriptiv data for den norske versjonen av 4Ss tre delskaler samt for totalskåren. 

 

Skewness på totalskåren er en negativ skåre som ligger på -.302. Når man måler skewness 

ønsker man å oppnå et resultat så nærme 0 som mulig, hvilket viser til et perfekt symmetrisk 

datamateriale (Da Vaus, 2014). At skewness er noe negativt betyr at det er noen flere resultater 

med høye skårer (se figur 4.3). Kurtosis på totalskåren er en negativ skåre som ligger på -.263. 

Dette betyr at resultatene er har en relativ flat fordeling (se figur 4.3), og at resultatene er mer 

utspredd (DeVaus, 2014). Hvis fordelingen av dataen hadde vært mer samlet og skapt en mer 

spiss tupp hadde kurtosis nivået vært nærmere 0. Fordi at utvalget til denne studie er lavt så er 

også skårene mer utspredd. Et større utvalg hadde mest sannsynlig gitt bedre skewness og kur-

torisverdier og det hadde også vært et resultat man kunne stole bedre på. Det bli også gjennom-

ført to tester for å undersøke om totalskåren på 4S var normalfordelt, både Kolmogorov-

Smirnov (p=.20) og Shapiro-Wilk (p=.25) viser til at resultatene former en normalfordeling.  

Figur 4.3 Fordeling av resultatene av totalskåren på 4S på en normalfordelingskurve. 
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 Relabilitet 

I foreliggende studie ble den indre konsistensen i kartleggingsverktøyet 4S undersøkt med 

Cronbach`s alpha (α), og analysen viser til en god relabilitet i studien med α-verdier som vari-

erende mellom .55-.87. Resultatene av Cronbach`s α i foreliggende studie presenteres i tabell 

4.4. Cronbach`s α burde ha en verdi på minst .70 (Gall et al., 2008), og resultatene viser at alle 

deler av 4S, unntatt delskåren enighet med stereotypier, har en verdi over .70. Boyle (2013a; 

2015a) viser også til lavere verdi på delskåren som måler enighet med stereotypier. At delskåren 

enighet med stereotypier har en lavere α-nivå enn de øvrige delskårene kan bero på at den delen 

har færrest påstand, forskning har vist at hvis man har få elementer i en kategori kommer α-

verdien påvirkes negativt, dvs. at den blir lavere (Cortina, 1993).  

Tabell 4.4 Relabilitet for 4S samt de tre delskalene. 

 

 Er kartleggingsverktøyet 4S et egnet verktøy å 

bruke for å måle selvstigma? 

I denne delen presenteres de analysene som kan belyse forskningsspørsmål to: Er kartleggings-

verktøyet 4S et egnet verktøy å bruke for å måle selvstigma? En normering er ikke brukbar hvis 

ikke kartleggingsverktøyet viser til god validitet, dvs. at man kan vise at kartleggingsverktøyet 

måler det det skal (Brown, 1983; Lund, 2002b). Jeg har allerede gjort klar at utvalgsstørrelsen 

er for liten til å kunne generalisere resultatene mot utvalgspopulasjonen og målpopulasjonen. 

Allikevel er det mulig å analysere kartleggingsverktøyet 4S for å undersøke om påstandene 

måler det de skal, dvs. bevissthet om stigma, enighet om stereotypi og internalisert stigma. I 

tillegg ønsker jeg å undersøke om disse tre kategoriene viser sammenheng med totalskåren som 

måler selvstigma.  
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 Korrelasjon mellom de ulike delene av 4S 

Jeg valgte å undersøke den indre konsistensen med Pearson`s produkt moment correlation eller 

Pearson`s r som måler om det finnes noen signifikante relasjoner mellom de forskjellige vari-

ablene (De Vaus, 2014). Som nevnt tidligere i oppgaven viser korrelasjonskoeffisienten (r) til 

en sterk korrelasjon når resultet er nærme +1 og -1, hvis man oppnår et r-verdi som viser 0 eller 

nærme 0 er dette er tegn på manglende korrelasjon (De Vaus, 2014). En korrelasjon kan enten 

være positiv eller negativ (De Vaus, 2014). I tabell 4.5 presenteres korrelasjon mellom de ulike 

delene av 4S. Resultatene av den statistiskes analysen viser til korrelasjon og statistisk signifi-

kante verdier mellom selvstigma og bevissthet om stigma (r=.58, p<.000), selvstigma og enig-

het med stereotypier (r=.45. p=.032), samt selvstigma og internalisert stigma (r=.81, p<.000). 

Det er ingen signifikant korrelasjon mellom bevissthet om stigma og enighet med stereotypier 

(r=.14, p=.042), bevissthet om stigma og internalisert stigma (r=.07, p=.70) eller enighet med 

stereotypier og internalisert stigma (r=-.16, p=.36).  

 

I tabell 4.5 Korrelasjon mellom de ulike delene av 4S 
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 Regresjonsanalyse  

Gjennom en standard multiple regresjonsanalyse hadde jeg lyst å undersøke hvorvidt bevissthet 

om stigma, enighet med stereotypier og internalisert stigma hadde har noen sammenheng med 

selvstigma. Analysen gav et adjustert R2verdi på 0.992, hvilket betyr at 99.2% av selvsigma 

har en sammenheng med delskåren. Alle delskårene viste seg bidra signifikant til selvstigma, 

en betaverdi på 1 viser til høysammenheng. Enighet med stereotypier var den delskåren som 

bidrog minst (b=.265, p=.000) etterfulgt av bevissthet om stigma som bidro til selvstigma med 

en beta verdi på .489 (p=.000). Den delskåren som viste ha høyest sammenheng til selvstigma 

var internalisert stigma (b=.732, p=.000).  

Samme analyse ble gjennomført på delskårene for å undersøke om bevissthet om stigma og 

enighet med stereotypier hadde noen sammenheng med internalisert stigma. Analysen viste 

ingen signifikant sammenheng bevissthet om stigma (b=.046, p=.796) og internalisert stigma. 

Analysen mellom enighet med stereotypier og internalisert stigma viste heller ingen signifikant 

sammenheng (b=.154, P=.389).  

 Faktoranalyse 

For å undersøke begrepsvaliditeten i kartleggingsverktøyet ble det gjennomført en faktorana-

lyse, en faktoranalyse er en måte å avdekke variabelkonstellasjoner (Befring, 2015). Denne 

analysen er en replikasjon av validitetskontroll gjennomført av Boyle (2013a; 2015a). For å 

kontrollere om kartleggingsverktøyet var egnet for en faktoranalyse ble det gjennomført to tes-

ter; Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) og Bartletts Test of Spericity. 

Her ble alle 32 påstandene i kartleggingsverktøyet analysert for å se om disse ville utgjøre tre 

faktorer i samsvar med de tre delskårene som kartleggingsverktøyet utgjør deg for å undersøke. 

Faktoranalysen ga et KMO verdi på 0.19 og Bartletts Test of Spericity verdiene var signifikante 

P=.000. For at kartleggingsverktøyet skal være egent for en faktoranalyse skal KMO verdien 

være over 0.5, og Bartletts Test of Spericity skal vise til en signifikant verdi. Dette betyr at i 

denne studie var ikke kartleggingsverktøyet i sin helhet egnet for en faktoranalyse. I analysen 

fikk jeg trukket ut 11 faktorer med eigenvalue større en 1. 

Delskårene viste seg å være bedre egnet til en faktoranalyse. Delskåren, bevissthet om stigma, 

viser til en KMO verdi på 0.535 og Bartletts Test of Spericity visere en signifikant verdi 

(P=.000). I denne delskåren ble fikk jeg trukket ut 4 faktorer med en eigenvalue større en 1, 
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disse faktorene utgjorde til sammen 57 % av variansen. Delskåren enighet med stereotypier 

viser til en KMO verdi på 0.543 og Bartletts Test of Spericity viser til en signifikans på P< .010. 

I denne delskåren ble det trukket ut 3 faktorer med en eigenvalue større en 1, disse faktorene 

utgjorde 68% av variansen. Den siste delskåren internalisert stigma viser til en KMO verdi på 

0.710 og Bartletts Test of Spericity viser til en signifikans på P=.000. I denne delskåren ble det 

trukket ut tre faktorer med en eigenvalue større en 1, disse faktorene utgjorde 69% av variansen. 

 Samsvarer de norske normene med de ameri-

kanske? 

Det tredje forskningsspørsmålet i dette masterprosjektet var «Samsvarer de norske normene av 

4S med de amerikanske normene?» For å få en bedre oversikt over resultatene presenteres i 

tabell 4.4 gjennomsnittsverdier (M) og standardavvikelser (SD) for den norske versjonen og de 

to amerikanske versjonene. Den norske normeringen av 4S visere seg ha laver skårer på totals-

kåren, bevissthet om stigma og internalisert stigma ved sammenligning med den to amerikanske 

normeringene (se tabell 4.6). Resultatene viser også større forskjeller mellom den norske nor-

meringen og den amerikanske normeringen gjennomført 2013 (Boyle, 2013a). Gjennom statis-

tisk analyse (t-test) framkom det signifikante forskjeller mellom den norske normeringen av 4S 

og delskåre bevissthet om stigma (p=.0036) og delskåre internalisert stigma (p=.0279) av den 

amerikanske normeringen gjennomfør i 2013 (Boyle, 2013a). Det fremkom også signifikante 

forskjeller mellom den norske normeringen av 4S i delskåren bevissthet om stigma (p<.0001) 

sammenlignet med den amerikanske normeringen av delskår bevissthet om stigma gjennomfør 

i 2015 (Boyle, 2015a). Sammenligningen mellom totalskåren av 4S gjennomført av Boyle 

(2015a) og forliggende studie gav et p-verdi på 0.0517, for å kunne si at noe er statistisk signi-

fikant må p-verdien være mindre enn 0.0500, hvilket betyr at dette er helt på grenseland men 

man kan ikke si at det er noen statistisk signifikant forskjell mellom disse to skårene.  

Corrigan et al. (2011a) forklarer opplevelsen av selvstigma gjennom en progredierende modell. 

Dette betyr at skårene viser høyest gjennomsnittsverdi når det kommer til bevissthet om stigma 

etterfølgt av enighet med stereotypier og internalisert stigma skal ha den laveste skåren. Nor-

meringene til Boyle (2013a) følger ikke denne progredierende modell uten resultatet i denne 

normering viser til høyest gjennomsnittsverdi på bevissthet om stigma (M=3.61), lavest gjen-

nomsnittsverdi på enighet med stereotypi (M=2.56), og internalisert stigma (M=2.70) hadde 
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høyre gjennomsnittsverdi enn enighet med stereotypi. Ved første blikk ser den norske norme-

ringen ut å følge en progredierende modell, men fordi at det ikke er signifikante forskjeller 

mellom skråene i enighet med stereotypier og internalisert stigma så støtter ikke den norske 

normeringen den progredierende selvstigmamodellen til Corrigan et al. (2011a).  

Tabell 4.6 Deskriptiv data fra den norske (No) og de amerikanske (Am) studiene. 

 

 

* Verdi mangler i original studie 

 

I tabell 4.7 presenteres den prosentuelle andelen respondenter med middels eller høye (M=<3) 

gjennomsnittsverdier i delskårende samt totalskåren av 4S. Her ser man enda tydeligere at de 

norske resultatene viser til lavere prosentuell andel med middels/høy bevissthet om stigma, in-

ternalisert stigma og selvstigma. Dette kan tyde på at personer som stammer i Norge er mindre 

bevisste om stigma knyttet til personer som stammer og viser mindre enighet med stereotypier 

knyttete til stamming. Resultatene viser også mindre internalisert stigma og selvstigma av per-

soner som stammer i Norge. Dette vil bli diskutert videre i neste kapittel 4.6.  
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Tabell 4.7 Andel respondenter med middels eller høy opplevd selvstigma >3, på alle deler av 

4S i foreliggende studie samt sammenligning med de amerikanske studiene.  

 

 

* Verdi mangler i original studie 

 Er det noen andre faktorer som kan påvirke 4S-

skårerne? 

For å svare på forskningsspørsmål fire: Forekommer det forskjeller i de norske normene av 4S 

i lys av de forskjellige subgruppene? Valgte jeg å undersøke om noen av bakgrunnsvariablene 

kan vise til signifikante forskjeller i normeringen av 4S. Jeg skal undersøke følgende subgrup-

per; kjønn, alder, behandling/oppfølgning av stamming, kjennskap til andre som stammer og 

andre i familien som stammer. I denne delen av oppgaven kommer jeg å bruke meg av Inde-

pendent t-test og between groups analysis of variance (ANOVA) for å undersøke forskjeller i 

subgruppene.  

 Kjønn 

Som nevnt tidligere var det 26 menn og 9 kvinner som svarte på nettskjemaet. Kvinnenes gjen-

nomsnittsverdi på totalskåren av 4S var 2.93 og gjennomsnittsverdien for mennene var 2.79. 

Det var ingen statistisk signifikante forskjeller mellom menn og kvinner i totalskåren av 4 S 

eller noen av delskårene. Kvinnene hadde litt høyre gjennomsnittsverdi på alle delen unntatt på 

delskåren enighet med stereotypier, hvor mennene viser litt mer enighet med stereotypier. Ved 

en dypere analyse av påstandene i delskåre enighet med stereotypier fant jeg at det var en sta-
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tistisk signifikant forskjell (p=0.032) på påstand 17; Jeg mener at de fleste som stammer gene-

relt er kompetente. Hvor kvinnene (M=1.56) var mer enig i denne påstanden enn mennene 

(M=2.31). Det var også to andre påstander som viste en statistisk signifikant forskjell mellom 

kjønnene. Det første var i delskåre bevissthet om stigma, påstand 10; Når folk flest snakker med 

en person som stammer, føler de seg nervøse. Her viser kvinner (M= 4.11) mer enighet med 

påstanden enn mennene (M=3.38) som gir et p-verdi på 0,033. Den andre påstanden var i dels-

kåre internalisert stigma, påstand 22; Fordi jeg stammer, føler jeg meg mer nervøs enn en som 

ikke stammer. I den statistiske analysen gav en p-verdi på 0,035 som baserer seg på en gjen-

nomsnittsverdi hos kvinnene på 3.89 og mennene på 2.65, dvs. at kvinnene viser mer enighet i 

påstanden.    

 Alder 

Utvalget ble fordelt inn i fem aldersgrupper og i tabell 4.8 presenteres gjennomsnittsverdien 

(M) og standardavvik (SD) for alle delene av 4S fordelt på de 5 aldersgruppene. Det var to 

aldersgrupper som hadde en gjennomsnittsverdi over 3.01 på totalskåren og viser til moderat 

selvstigma, dette var aldersgruppe 22-25 (M=3.06) og aldersgruppe 56-65 (M=3.10). Ingen av 

aldersgruppene hadde en gjennomsnittsverdi over 4.01 på totalskåren, og derav viser ingen av 

aldersgruppene i dette utvalget til en høy opplevd selvstigma.    

Tabell 4.8 Gjennomsnittsverdier (M) på totalskåren og delskårene av 4S inndelt i aldersgrup-

per.  

 

4S Total: Selvstigma; 4S Del I: Bevissthet om stigma; 4S Del II: Enighet med stereotypier;   

4S Del III: Internalisert stigma. 

 

En one-way ANOVA ble gjennomført for å undersøke om det var noen av signifikant forskjell 

på delskalene i 4S i forhold til aldersgruppene. Her fikk jeg et utslag på at det var signifikante 

forskjell mellom aldersgruppene på totalskåren av 4S. For å undersøke dette nærmere ble det 
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gjennomført en t-test hvor det ble funnet noen statistisk signifikante verdier mellom aldersgrup-

pene. Det var statistisk signifikante forskjeller mellom aldersgruppene 21-25 (M=3.06) og 26-

35 (M=2.60) på totalskåren av 4S med et p-verdi på 0.040. Dette betyr at aldersgruppen 21-25 

opplevde signifikant mer selvstigma enn aldersgruppe 26-35.  Liknende funn ble gjort på to-

talskåren av 4S mellom aldersgruppene 22-35 (M=2.60) og 56-65 (M=3.10) med en p-verdi på 

0.014, hvor aldersgruppe 56-65 viser signifikant mer selvstigma enn aldersgruppe 22-35. Al-

dersgruppene 46-55 (M=2.71) viser signifikant mindre selvstigma enn 56-65 (M=3.10) med en 

p-verdi på 0.037. Det ble også funnet statistisk signifikante forskjeller på delskåre internalisert 

stigma mellom aldersgruppene 26-35 (M=2.06) og 55-65 (M=2.85) med et p-verdi på 0.041, 

samt aldersgruppene 46-55 (M=1.92) og 55-65 (M=2.85) med et p-verdi på 0.017. Dette fikk 

ikke utslag på one-way ANOVA testen. Det et viktig å huske på her at med et utvalg på 35 

personer kan jeg ikke trekke noen konklusjoner av dette resultatet.  

I figur 4.4 presenteres spredningen på totalskåren av 4S fordelt på aldersgruppene. Der kan man 

se at det er aldersgruppe 26-35 som har den største spredningen mellom laveste verdien og den 

høyeste verdien. Aldersgruppe 56-65 har den minte spredningen, med unntak av en verdi som 

ligger langt utenfor spredningen til denne aldersgruppen, denne verdien kalles for en outlier. 

En outlier er en ekstremt høy eller lav verdi i datamaterialet som kan lede til et feilaktig resultat 

(Miller, 2002). Det som er viktig å huske på er at denne personen trekker gjennomsnittsverdien 

opp for aldersgruppe 56-65, det er vanlig å ikke ta med en outlier i dataanalysen men jeg valgte 

å beholde den med tanke på utvalgsstørrelsen. Den svarte streken i midten av disse stem and 

leaf boksene er en markør for modus, den mest frekvente verdien.      
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Figur 4.4 Spredning av totalskårene i 4S fordelt på aldersgrupper.   

 Behandling/oppfølgning av stamming 

Av utvalget var det 23% (N=8) som fortsatt mottar behandling/oppfølgning for sin stamming, 

av disse hører fire personer til aldersgruppe 21-25, to personer til aldersgruppe 26-35. 69% 

(N=24) som har mottatt behandling/oppfølgning for sin stamming tidligere, i denne kategorien 

finner man personer fra alle aldersgruppene. 9% (N=3) av utvalget som aldri har mottatt be-

handling og to av disse personene tilhører aldersgruppe 26-35 samt en person i aldersgruppe 

45-55. I den statistiske analysen kunde man ikke finne noen statistisk signifikante forskjeller 

mellom disse gruppene på noen deler av 4S. De som fortsatt får behandling for sin stamming 

hadde en gjennomsnittsverdi på 2.85 på totalskåren som viser til selvstigma, den som har mot-

tatt behandling tidligere hadde en gjennomsnittsverdi på 2.87 totalskåren, samt de som aldri har 

mottatt noen behandling hadde en gjennomsnittsverdi på 2.44 totalskåren. Det man kan si om 

dette resultatet er at de som aldri har mottatt noen behandling har en lavere gjennomsnittsverdi 

enn de to andre gruppene, men denne forskjellen er ikke statistisk signifikant.   
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 Kjennskap til personer som stammer 

Av utvalget var der 32 respondenter som kjente noen annen som stammet og tre respondenter 

som ikke kjente noen annen som stammet. Man kunne ikke finne noen signifikante forskjeller 

mellom disse gruppene på totalskåren av 4S, på delskåre enighet med stereotypier eller delskåre 

internalisert stigma. På delskåre bevissthet om stigma ble det funnet signifikante forskjeller 

mellom den som kjente noen som stammer og de som ikke kjente noen som stammet (p=0.002). 

En ting jeg har lyst å løfte frem her er at den gruppen som kjenner noen andre som stammer 

(M=3.36, SD .49) skårer høyre på bevissthet om stigma enn dem som ikke kjenner noen som 

stammer (M=2.95, SD .11). Er dette en ren tilfeldighet eller blir personer som stamme mer 

bevisst stigma hvis de kjenner andre som stammer?  

 Familiære forhold   

Av utvalget var det 34% (N=12) som hadde andre i familien som stammer, 54 % (N=19) som 

ikke hadde noen andre i familien som stammer og 11% (N=4) som ikke visste om de hadde 

noen annen i familien som stammer. På totalskåren av 4S, som omhandler selvstigma, hadde 

de som kjente noen som stammer en gjennomsnittsverdi på 2.81, de som ikke hadde noen andre 

i familien som stammer hadde en gjennomsnittsverdi på 2.92 og de som ikke vet om de har 

noen andre i familien som stammer hadde en gjennomsnittsverdi på 2.42. Det er en statistisk 

signifikant forskjell (P=0.049) mellom de som ikke har noen andre i familien som stammer og 

de som ikke vet om det har noen andre i familien som stammer. Jeg har vanskelig å tro at det å 

ikke ha noen annen i familien som stammer og det å ikke vite om det er noen annen i familien 

som stammer skal ha en relasjon til hverandre som kan påvirke resultatet av dette. Derav tenker 

jeg at signifikans forskjellen mellom disse to gruppene er ren tilfeldighet.  
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 Kvalitativ data  

Jeg valget å ha et åpent spørsmål i slutten på spørreskjemaet. Dette for å gi respondentene en 

mulighet å fordype svarene sine og ha muligheten å forklare hvordan de opplever stamming 

utenfor rammene av kartleggingsverktøyet 4S, dette var noe som Gall et al., (2008) anbefalte 

for å gi respondenten mulighet å fordype svarene sine.  Det var syv respondenter som valgte å 

svare og det som de trakk frem var personlighet, selvbilde, følelsen av stamming og felleskap 

som påvirker tanker og oppfatninger om seg selv.   

Det var to respondenter som trakk frem personlighet i svarene sine. De løfter frem problema-

tikken om hvilke personlighetstrekk som skyldes av stamming og hvilke personlighetstrekk 

som skulle ha vært det hvis det ikke hadde stammet. En annen ting som blir trukket frem var 

selvbilde, hvor det respondentene forklarer at mange år med stamming påvirker negativt på 

selvtilliten og selvbildet. En respondent forklarer at ett svekket selvbilde sitter igjen selv om 

stammingen avtar. Dette kan bidrar til at man får et feilaktig bilde av seg selv og man tror at 

andre ikke – stammende mennesker tenker negativt om en: «De vet ikke noe særlig om stam-

ming og oppfører seg tilsynelatende upassende overfor den som stammer, men frykten sitter i 

vedkommende som stammer». To av respondentene løfter frem at stamming handler mye om 

eget selvbilde og å jobbe med dette har hjulpet: «Mestring, tilfredshet og selvsikkerhet var noen 

viktige nøkler for meg». En av respondentene forklarer at følelser knyttet til stamming er noe 

som blir sittende i kroppen: «Det er jo alltids en samhandling mellom hva jeg gjør og hvordan 

omgivelsene reagerer og hvordan jeg tolker alt dette på samme tid.». Den siste tingen som ble 

løftet frem i det åpne spørsmålet var hvor utrolig godt det var å dele erfaringer med andre som 

stammer.   
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5 Drøfting av funn 

Nå har jeg kommet til den delen av oppgaven hvor hovedfunn vil bli trukket frem og drøftet på 

nytt i lys av teoretisk og empirisk bakgrunn. I forrige kapittel ble resultatene av normeringen 

av kartleggingsverktøyet 4S presentert for å besvare problemstillingen «Hva er det norske nor-

mene for The Self-Stigma of Stuttering Scale (4S)?» og de fire forskningsspørsmålene. Fordi 

at validitet er veldig viktig i en normering skal jeg begynne å diskutere validitet i foreliggende 

studie for å så gå videre å drøfte hva resultatene av kartleggingsverktøyet viser i lys av teori og 

empiri. Jeg kommer også å se nærmere på sammenligningen av de amerikanske normene og 

sammenheng mellom subgruppene.    

 Er 4S et godt verktøy å bruke for å måle selv-

stigma? 

En vesentlig del i en normeringsprosess av et kartleggingsverktøy er god validitet. Uten valid 

data og et utvalg som er en god representasjon av målpopulasjonen er en normering verdiløs 

(Brown, 1983). I denne delen av oppgaven skal jeg diskutere validiteten i den foreliggende 

studien og undersøke om kartleggingsverktøy måler det det skal måle (Lund, 2002b). For å 

kunne undersøke dette nærmere valgte jeg følgende forskningsspørsmål: «Er kartleggingsverk-

tøyet 4S et egnet verktøy å bruke for å måle selvstigma?».  

I denne studie som har en kvantitativ tilnærming og ikke-eksperimentell design kan validiteten 

undersøkes gjennom: statistisk validitet, begrepsvaliditet og ytrevaliditet (Lund, 2002b). En god 

ytre validitet i en forskning viser til at resultatene er generaliserbare med målpopulasjonene 

(Lund, 2002b). For å oppnå en god ytre validitet må utvalgspopulasjonen kunne på best mulig 

måte representere målpopulasjonen (Lund, 2002a). I denne studie valgte jeg å ha bakgrunnsva-

riabler for å undersøke om jeg fikk et utvalg med god representasjon fra hele Norge, sånn at jeg 

kunde sikre en god ytre validitet. Resultatene viser til en god representasjon av den norske 

befolkningen, sett ut i fra bosted, alder og kjønn. Det som har vært vanskelig er generaliserbar-

hetet, fordi at jeg ikke vet hvordan målpopulasjonen ser ut. I foreliggende studie har jeg brukt 

meg av en tilgjengelighetspopulasjon og et tilgjengelighetsutvalg som resulterer i en todelt ge-

neralisering. Fordi at jeg ikke vet hvor mange som fikk informasjon om studien og hvor mange 

personer som egentlig stammer i Norge har denne studie dårlig generaliseringsgrunnlag.  
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Som nevnt tidligere er den ytre validiteten i foreliggende studie svekket fordi at det er vanskelig 

å generalisere normeringen fordi at utvalgsstørrelsen på 35 personer er for liten til å kunne 

generalisere. Denne utvalgsstørrelse påvirker den statistisk validitet negativt. Den statistiske 

validiteten brukes til å vurdere resultatene opp mot i hvilken grad de statistiske forutsetningene 

er gode, samt statistisk styrke i utvalgsstørrelsen (Lund, 2002b). Med en liten utvalgsstørrelse 

tåler undersøkelsen ingen stor variasjon i populasjonen og de tilfeldige målefeilene påvirker 

mer i en studie med en liten utvalgsstørrelse enn de gjør i en studie med et større utvalg (De 

Vaus, 2014). Det som er den største trusselen mot begrepsvaliditeten er tilfeldige målingsfeil 

og systematiske målingsfeil (Kleven, 2002a), dette betyr at med denne utvalgsstørrelsen er også 

begrepsvaliditeten i foreliggende studie svekket. Validitet og relabilitet er knyttet sammen og 

en god relabilitet styrker begrepsvaliditeten (Kleven, 2002a). Kartleggingsverktøyet viste til 

god indre konsistens med gode alpha verdier på delskårene og totalskåren med alpha verdier 

mellom .55-.87. Dette var et fint utgangspunkt å ha med i de andre analysene. Jeg skal nå gå 

over for å undersøke konstruksjonen av kartleggingsverktøyet 4S som også er en måte å under-

søke begrepsvaliditeten. 

Jeg valgte å undersøke kartleggingsverktøyet 4S med Pearson`s produkt moment correlation 

for å se om det var noen korrelasjon mellom påstandene i de tre delskårene og totalskåren 4S. 

Analysen viste at det var sterk korrelasjon mellom påstandene i delskårene og totalskåren. 

Boyle (2013a) viser til svag korrelasjon mellom delskårene og i foreliggende studie viset ingen 

av delskårene korrelasjon med hverandre. Standard multiple regresjonsanalyse ble brukt for å 

undersøke sammenheng mellom totalskåren og delskåren. Denne analysen viser at det ikke var 

noen sammenheng mellom delskårene, men analysen viser at alle delskårene har en sammen-

heng med totalskåren som måler selvstigma. Det var delskårene bevissthet om stigma og inter-

nalisert stigma som hadde høyest sammenheng med selvstigma. Dette støttes av Boyle (2013a) 

som forklarete at internalisert stigma var det som bidro mest til selvstigma, samtidig som Cor-

rigan et al. (2011a) er tydelig på at en person ikke kan unngå bevissthet om stigma.  

Det ble også gjennomført en faktoranalyse for å undersøke begrepsvaliditeten, og avdekke va-

riabelkonstellasjoner, dette i trå med data analysen til Boyle (2013a; 2015a). I foreliggende 

studie viste Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) testen at kartleg-

gingsverktøyet 4S i foreliggende studie ikke var egnet å gjennomføre en faktoranalyse på. Jeg 

har ikke funnet noe teori som kan forklare hvorfor KMO verdien var så lav men jeg lurer på om 

utvalgsstørrelsen ikke ga et stort nok datamateriale å analysere.   
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 Selvstigma knyttet til stamming i Norge 

I denne delen av oppgaven skal jeg se på resultatene i lys av min problemstilling «Hva er det 

norske normene for The Self-Stigma of Stuttering Scale (4S)?» og det første forskningsspørs-

målet: «Forekommer det selvstigma hos voksne som stammer i Norge?»  Selvstigma blir sett 

på som en multidimensjonell prosess inndelt i fire forskjellige dimensjoner (Corrigan et al., 

2006; Corrigan et al., 2011). Disse dimensjonene er; stereotypi kjennskap, stereotypi enighet, 

internalisert stigma og redusert selvtillit/ mestringstro. For jeg går videre har jeg bare lyst å 

presisere at kartleggingsverktøyet The Self-Stigma of Stuttering Scale (4S) bygger på de samme 

dimensjonere, men Boyle (2013a; 2015a) har valgt å bruke litt andre begreper for å undersøke 

selvstigma. Jeg kommer videre i drøftingen bruke begrepene; bevissthet om stigma, enighet 

med stereotypier, internalisert stigma og selvstigma i trå med Boyle (2013a; 2015a) for å for-

klare selvstigma.  

 Bevissthet om stigma 

Deltakerne i min studie viser til moderat bevissthet om stigma med en gjennomsnittsverdi på 

3.33. Med bevissthet om stigma menes kjennskap til offentlighetens negative stereotypier rettet 

mot personer som stammer (Corrigan et al., 2006). Respondentene oppgir at de tror personer 

som ikke stammer ser på personer som stammer som mer usikre, mindre kompetente og mindre 

utadvendte enn personer som ikke stammer. Dette stemmer overens med negative stereotypier 

knyttet til stamming som er funnet hos ulike grupper personer som ikke stammer (Craig et al., 

2003; Kalinowski & Stuart, 1996). Personer som stammer beskrives å være blant annet sjenerte, 

usikker, nervøse, stille, spente (Craig et al., 2003; Kalinowski & Stuart, 1996).  Dette viser til 

at respondentene er bevisste om de stereotypiene som er knyttet til stamming. Liknende funn 

har blitt gjort av Boyle (2013a; 2015a), Bricker‐Katz et al. (2010) og Klompas og Ross (2004). 

Eksempel på dette er at det finnes personer som stammer som er redde for å bli oppfattet som 

dum, gal eller mentalt hemmet (Bricker‐Katz et al., 2010; Klompas & Ross, 2004). 

Det fremkom også i resultatene at respondentene viser moderat enighet med påstand om at folk 

flest mener at personer som stammer burde unngå jobber som krever mye snakking. Også denne 

stereotypien kan bli funnet igjen i forskning på holdninger til personer som stammer. I studien 

til Schlagheck et al. (2009) fant de at en stor del av deltakerne i studien trodde at stamming 

skulle ha en negativ innvirkning på arbeidsevnen og mange synes at personen som stammer 
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burde velge en jobb som ikke krever mye snakking. Det er viktig å huske på at selv om bevisst-

het om stigma er en viktig del av selvstigma prosessen, kan denne delen i seg selv påvirke eller 

forklare hele selvstigma prosessen (Boyle, 2013; 2015). Samtidig viser bevissthet om stigma 

høy korrelasjon med angst og depresjon, dette betyr at bevissthet om offentlig stigma kan være 

mer skadende enn enighet med stereotypier (Boyle, 2015a). 

 Enighet med stereotypier 

Normeringen av kartleggingsverktøyet 4S viser at utvalget i denne studie har en lav enighet 

med stereotypier med en gjennomsnittsverdi på 2.65. Enighet med stereotypier er en todelt pro-

sess, først må personen være enig med stereotypien rettet mot sin egen gruppe og videreføre 

disse negative stereotypiene på andre (Corrigan et al., 2006; Corrigan et al., 2011). Selv om 

deltakerne i foreliggende studie viser til lav enighet med stereotypier viser de til moderat enig-

het med at personer som stammer er mindre selvsikker og utadvendte, samt mer sjenerte og 

usikre. Dette resultatet støttes av Kalinowski et al. (1987) som fant i sin forskning at personer 

som stammer har samme negative stereotypier mot andre personer som stammer som personer 

som ikke stammer har mot dem som stammer. Kalinowski et al. (1987) fant også at personer 

som stammer ofte tror at andre personer som stammer har det verre enn seg selv. Her kan Ka-

linowski og kollegaer ha funnet et viktig skillepunkt mellom personer som opplever bevissthet 

om stigma og enighet med stereotypier men ikke internalisert stigma. Dette kan bety at personer 

som stammer tenker mer negativt om andre enn seg selv og Kalinowski et al. (1987) løfter også 

frem funn som tyder på at noen personer som stammer klarer å skille mellom person og vanske. 

Dette lurer jeg på om  kan vare en grunn til lavt internalisert stigma.  

 Internalisert stigma  

Den norske normeringen av kartleggingsverktøyet 4S viser til lav internalisert stigma (M=2.34) 

blant utvalget. For at en person skal kunne oppleve internalisert stigma trenger denne personen 

være bevisst om stigma knyttet til eksempelvis stamming, og vise enighet med stereotypier 

(Boyle, 2013a). I denne dimensjonen overfører personen stereotypiene på seg selv og dette kan 

resultere i redusert selvtillit/mestringstro og dette kan skade den psykiske helsen (Corrigan et 

al., 2006; Corrigan et al., 2011). Her er det også viktig å huske på at en person men en stigma-

tisert vanske trenger ikke være utsatt for diskriminering, men frykten for å bli diskriminert kan 

være stigmatiserende (Boyle, 2013a). I den norske normeringen av kartleggingsverktøyet viser 
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det at respondentene ikke opplever at de er mindre kompetente enn personer som ikke stammer, 

de takker ja til forfremmelser på jobb, søker høyre utdanning og stammingen stopper dem ikke 

når det kommer til å snakke med personer som stammer. Det er viktig å huske på at bare fordi 

ingen i dette utvalg viser internalisert stigma knyttet til stamming betyr det ikke at det ikke 

eksisterer i Norge. Stamming er en individuell vanske, og det betyr at alle bærer med seg for-

skjellige følelser og opplevelser knyttet til sin egen stamming (Shapiro, 2011).  

Som nevnt tidligere må en person være bevisst stigma knyttet til stamming, enig med disse 

stereotypiene og overføre disse på andre personer som stammer for at det denne personen kan 

internaliserte disse stereotypiene på seg selv (Boyle, 2013; Corrigan et al., 2006, Corrigan et 

al., 2011). Det jeg fant blant utvalget i foreliggende studie var at utvalget viste til moderat be-

vissthet om stigma, lav enighet med stereotypier samt lavt internalisert stigma. Fordi at denne 

selvstigma modellen er progredierende (Corrigan et al., 2006, Corrigan et al., 2011) var det 

forventet at resultatene av totalskåren, som viser opplevelse av selvstigma, også viste til lavt 

selvopplevet stigma. De norske normene viste at 63% (N=22) av utvalget opplevde lavt selv-

stigma mens 37% (N=13) av utvalget opplevde moderat selvstigma.  

 Sammenheng mellom subgrupper 

Det siste og fjerde forskningsspørsmålet i dette masterprosjekt er: «Forekommer det forskjeller 

i de norske normene av 4S i lys av de forskjellige subgruppene?». Brown (1983) anbefaler å 

undersøke normene fra en normering i lys av forskjellige subgrupper for å få en bedre forståelse 

av resultatene. I kapittel 4.6 presenterte jeg forskjeller i normene utfra kjønn, alder, behandling 

av stamming, kjennskap til andre personer som stammer og familiære forhold. Disse subgrup-

pene skal jeg nå drøfte i lys av teori og empiri. Jeg har valgt å dele inn disse subgruppene i 

personlige faktorer og miljøfaktorer. Under personlige faktorer diskuteres kjønn, personlighet, 

alder og selvbilde. Under miljøfaktorer diskuteres behandling av stamming, kjennskap til andre 

som stammer.  

 Har personlige faktorer innvirkning på selvstigma? 

Gjennom dypere analyser vedrørende de forskjellige subgruppene fant jeg ingen signifikante 

forskjeller mellom kvinner og menn på skårene av kartleggingsverktøyet 4S. Det var noen sig-
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nifikante forskjeller på påstandsnivå i enighet med stereotypier, hvor viser kvinnene større enig-

het med at personer som stammer er kompetente mennesker. Samtidig viser normeringen at 

kvinner føler seg mer nervøse enn personer som ikke stammer og tror at personer som ikke 

stammer blir nervøs av å snakke med personer som stammer. Jeg har ikke klart å finne noen 

forskning som omhandler om menn og kvinner opplever stamming på forskjellige måter, men 

Schlagheck et al. (2009) viser til at kvinner generelt har en mer positive holdninger enn menn 

til personer som stammer. Corrigan og Watson (2002) forklarer selvstigma som en prosess som 

skjer inne i en person, en individuell vanske som er en reaksjon av det som den stigmatiserte 

personen tror at offentligheten forventer av han. Forskning viser også at det er mange flere 

menn enn kvinner som stammer, og viser til en ratio på 3:1 (Bloodstein & Ratner, 2008; Yairi 

& Ambrose, 2013; Yairi & Seery, 2015), og fordelingen i denne studien er 4:1.   

En ting som ble tatt opp i det åpne spørsmålet var personlighet og stamming. To respondenter 

løftet frem personlighetstrekk og undret hva som skyldes personlighet og hva som skyldes stam-

mingen. Den ene utdyper og lurer på personer som stammer hadde hatt samme personlighets-

trekk hvis de ikke hadde stammer, hva er personlighet og hva er et resultat av stamming. En 

mulig forklaring til at stammingen er med og former personligheten til de som stammer er se-

kundæratferden og reaksjonsmønstret personer som stammer har skaper til stammingen sin 

(Gutiar, 2014). Et stammeøyeblikk kan framkalle negative følelser både i forkant, under og etter 

et stammeøyeblikk, og dette kan resultere i at personer som stammer blir utsatt for store emo-

sjonelle belastninger under flere år (Yairi & Seery, 2015). I sin tur kan disse negative følelsene 

påvirke opplevelsen av selvstigma (Boyle, 2013a; 2015a). 

Selvstigma ble også undersøkt i lys av aldersgrupper. Alderen på respondentene strakk seg fra 

22-65 år og de ble delt inn i 5 aldersgrupper som var ganske jevnt fordelt. Det var noen signi-

fikante forskjeller mellom aldersgruppene som med disse var så små at man ikke kan trekke 

noen konklusjoner fra dem. Stamming er en individuell vanske med forskjellige opplevelser 

knyttet til vansken (Shapiro, 2011), og resultatet viser til litt høyre gjennomsnittsverdier hos 

eldste og de yngste deltakerne, begge aldersgruppene viser til moderat selvstigma. Disse to 

gruppene skåret også moderat bevissthet om stigma samt lav enighet med stereotypier og inter-

nalisert stigma. Stamming er en vanske som forandrer seg gjennom livet (Guitar, 2014) og dette 

tenker jeg at opplevelsen av stigma også gjør. Det er perioder i livet når en person som stammer 

kan føle mer negative følelser knyttet til sin stamming eller er mer usikker og redd for negativ 

respons på sin stamming (Bloodstein & Ratner, 2008; Iverach og Rapee, 2014; Yairi & Seery, 
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2015). Dette er noe som kan påvirke livskvaliteten hos en person som stammer (Craig et al., 

2009), som i sin tur kan påvirke opplevelsen av selvstigma (Boyle, 2013a; 2015a). En viktig 

ting å ta med seg her er det en av respondentene prøvde å forklare i det åpne spørsmålet, hvilket 

var følelsen av stamming og hvordan denne sitter igjen i kroppen selv om stammingen ikke 

begrenser personen mer. Frykten av hva andre skal tenke om en kan ha en stigmatiserende 

effekt på en person som stammer (Boyle, 2013a). Personer som stammer kan leve med følelser 

av hjelpeløshet, skam, redsel og unngåelse og disse følelsene kan være stigmatiserende og ha 

en negativ innvirkning på personen som stammer (Corcoran & Stewart, 1998).   

I det åpne spørsmålet ble det trukket frem hvordan mange år av stamming påvirker selvfølelsen 

og selvbildet til personer som stammer. Dette er noe som kan påvirke livskvaliteten, den men-

tale helsen og sosiale interaksjoner hos personer som stammer (Craig et al., 2009; Koedoot et 

al., 2006). En respondent forklarer at han/hun har måtte jobbe mye med å være tilfreds med sin 

stamming og styrke sin selvsikkerhet for å ta igjen etter en usikker ungdomstid. Dette med 

tilfredshet og livskvalitet er noe som Blood og Blood (2016) oppdaget kan påvirkes negativt av 

stamming. Link og Phelan (2006) viser til at personer som stammer kan oppleve stor påkjenning 

av stress og Boyle og Fearon (2017) viser til at stressen av stamming kan fremkalle fysiske 

reaksjoner hos personer som stammer. Forskerne fant også at selvstigma kan være en bidra-

gende faktor til at personer som stammer ikke søker hjelp for sin vanske eller de mentale prob-

lemene som kan oppstå som en reaksjon på stammingen (Boyle & Fearon ,2017).  

En av respondentene forklarer at stamming handler mye om eget selvbilde, hva man selv tenker 

om stamming. Forskning viser at personer som stammer har like mye negative stereotypier 

rettet mot stamming som personer som ikke stammer har (Kalinowski et al., 1987). Videre 

forklarer respondenten at: «…Man tror alle andre (de som ikke stammer) tenker så negativt om 

en. Det er feil. De vet ikke noe særlig om stamming og oppfører seg tilsynelatende upassende 

overfor den som stammer, men frykten sitter i vedkommende som stammer…» Her løfte respon-

denten frem flere ting som er viktige i forhold til opplevelsen av stamming. Den ene tingen er 

hva personer som stammer tror at andre tror om dem, og her viser forskning at personer som 

stammer er redd at bli oppfattet negativt på grunn av stammingen (Bricker‐Katz et al., 2010; 

Klompas & Ross, 2004). Samtidig sier respondenten at de ikke alltid er sånn, at det denne fryk-

ten sitter i personen som stammer.  

En sånn tanke som respondenten løfter frem i foregående sitat kan også bidra til «Why try» 

effekten (Corrigan et al., 2009). «Why try» effekten kan oppstå gjennom enighet med stereotypi 
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og gjennom at personen som stammer internaliserer stigma og gjennom dette begynner å dis-

kriminere seg selv (Corrigan et al., 2009). Disse personene lar seg ikke oppnå mål det har satt 

i livet sitt eller så tørr de ikke sette opp noen mål fordi de er sikker på at de aldri kan oppnå det. 

Et eksempel på dette i hos personer som stammer finner jeg i forskningen til Klompas og Ross 

(2004) hvor 25% av deltakerne i studien demmes lot stammingen styre valg av yrke. Her kan 

«Why try» effekten vært en bidragende faktor, eksempelvis «hvorfor skal jeg velge et yrke hvor 

man må snakke mye, jeg som ikke kan snakke flytende». Hvis man ser på de offentlige stigmaet 

rettet mot personer som stammer vier forskningen til Schlagheck et al. (2009) at 86% (N=154) 

av de som deltok i den undersøkelsen tror at stamming har en uhensiktsmessig effekt på ar-

beidssituasjonen. Dette syns jeg viser til sterk diskriminering av personer som stammer.    

 Kan miljøfaktorer har en innvirkning på selvstigma? 

I foreliggende studie fant jeg ingen signifikante forskjeller mellom de som har fortsatt får be-

handling for sin stamming, de som har fått behandling tidigere og de som aldri har fått behand-

ling ved analysen av totalskåren, dvs. opplevelsen av selvstigma. Gruppen som fortsatt får be-

handling for sin stamming har den høyeste skårer høyest på selvstigma etterfulgt av dem som 

har fått behandling tidigere. Corrigan og Watson (2002) fant ut at reaksjonen på selvstigma er 

avhengig om personen oppfatter handlingene og reaksjoner mot den stigmatiserte gruppen le-

gitime eller ikke, samt om personen indentifiserer seg meg den stigmatiserte gruppen. Dette blir 

kaldt «The paradox of self-stigma» og kan enten resultere i redusert selvtillit/mestringstro, li-

kegyldighet eller berettiget sinne.   

Den gruppen som aldri har mottatt behandling for sin stamming hadde den laveste skåren på 

selvstigma. Fordi at utvalgsstørrelsen var liten kan man ikke trekke noen konklusjoner på disse 

resultatene, men det hadde vært interessant å vite grunnen til at de ene gruppen aldri har mottatt 

behandling. Er de lave selvstigma resultatene et tegn på at disse personen har det godt med sin 

stamming eller har de bare ikke turt eller hatt tilgang til logopedisk hjelp. Boyle og Fearon 

(2017) fant evidens for at personer som stammer ikke er komfortable med å søke hjelp for sin 

stamming eller problemer som er relatert til denne vansken.  

Normeringen av kartleggingsverktøyet 4S viser at personene i utvalget som kjenner noen andre 

som stammer har signifikant mer bevissthet om stigma enn de deltakerne som ikke kjenner noen 

som stammer. Men betyr det at personer med kjennskap til andre blir mer bevisste på stigma 

knyttet til den stigmatiserte gruppen fordi at støtteforeningen er et forum hvor alle kan dele sine 
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erfaringer (Boyle, 2013b) eller er dette bare en tilfeldighet? Forskningen til Boyle (2013b) og 

Corrigan et al. (2011b) viser at det å være medlem i en støtteforening kan ha en positiv effekt 

på personer som stammer gjennom å øke selvfølelsen og selvtilliten. At personer som kjente 

andre som stammer resulterte i høyre bevissthet om stigma viste seg å ha en positiv effekt på 

internalisert stigma, denne gruppen hadde lavere skår på internalisert stigma enn den som ikke 

kjente noen andre som stammet. I forskningen til Boyle (2013b) viser han også til en lavere 

internalisert stigma hos personer som stammer som er medlem av en støtteforening, samtidig 

som denne gruppen er mindre sensitiv til egen stamming. Dette betyr at det å ha et godt nettverk 

rundt seg kan hjelpe å redusere internalisert stima. Forskning som er gjennomført på offentlig-

heten for å undersøke stereotypier rettet mot personer som stammer viser også at personer som 

kjenner noen som stammer har flere positive stereotypier enn personer som ikke kjenner noen 

som stammer (Schlagheck et al., 2009).  

En av respondentene løftet frem, i det åpne svaret, hvor godt det var for denne personen å ha 

noen å dele erfaringer med. Det å ha noen å dele erfaringer med og føle tilhørighet i en støtte-

gruppe eller som i denne studien en interesseforening, kan ha en positiv effekt på livskvaliteten 

til personer som stammer (Boyle, 2013b; Corrigan et al. 2011b) På grunn av at rekrutteringen 

til dette masterprosjekt var i samarbeid med interesseforeningen NIFS vet jeg at en stor del av 

respondentene var en del av denne interesseforening og dette kan være en grunn til at denne 

studie viser til lavt selvstigma i Norge. Det kan også hende at fordi mange av respondentene 

var medlemmer i NIFS har reaksjonen på selvstigma resultert i berettiget sinne, dvs. at disse 

personene viser høy grad av identifisering med personer som stammer og syns at disse negative 

handlingene på denne gruppen er urettferdig (Watson og River, 2005). Dette kan resultere i 

«Empowerment» som i sin tur resulterer i at det begynner å forsvare sin stigmatiserte gruppe 

og prøver å ta makten tilbake (Watson og River, 2005).  

En annen ting som denne respondenten løfter frem er denne med mangelfull kunnskap om stam-

ming i offentligheten. Dette ser jeg på som et tegn på at offentligheten ikke har nok kunnskap 

om stamming og personer som stammer. Forskning viser mer positive holdninger til personer 

som stammer enn det som har vært tidligere samt at kunnskapen om stamming hos offentlighe-

ten har blitt bedre (St. Louis et al., 2015). En grunn til at det finnes mye negative offentlige 

stereotypier rettet mot personer som stammer tror Craig et al. (2003) kan være at det rår uenig-

het om årsaksforholdene til stamming. Guitar (2014) forklarte at stamming kan oppleves som 

et mysterium. Boyle et al. (2016) løfter frem viktigheten av å også bli bedre på å spre kunnskap 
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om stamming til offentligheten og gjennom det tiltaket kanskje kunne redusere de negative 

stereotypiene og på denne måten kunne redusere selvstigma.  

 

 Sammenligning med de amerikanske norme-

ringene 

I denne delen av oppgaven skal jeg drøfte resultatene til det tredje forskningsspørsmålet: «Sam-

svarer de norske normene av 4S med de amerikanske normene?» Den norske normeringen av 

kartleggingsverktøyet viser lavere selvstigma skårer enn den amerikanske normeringen (Boyle, 

2015a) fant. Av det norske utvalget viser 34% middels høyt selvstigma mens 47% av det ame-

rikanske utvalget viser middels eller høyt selvstigma på totalskåren av kartleggingsverktøyet 

4S. Det er viktig her å huske at med en så liten utvalgsstørrelse i foreliggende studie kan disse 

resultatene vise noe annet hvis man skulle gjøre normeringen på nytt.  

I sammenligningen mellom med de to amerikanske normeringene (Boyle, 2013; 2015) og fo-

religgende studie ble det funnet signifikante forskjeller mellom skårene i delskåren bevissthet 

om stigma. Analysen viser at det forekommer mer bevissthet om stigma i det amerikanske 

utvalget enn i det norske utvalget. Den norske normeringen av 4S viser til litt mer enighet med 

stereotypier enn det Boyle (2013a) fant i den første normeringen. Dette er den eneste skåren 

hvor de norske normene er høyre enn de amerikanske normene. Dette kan tyde på at personer 

som stammer i Norge viser mer enighet med stereotypier, hvilket kan betyr at de overfører mer 

av stereotypiene knyttet til stamming på de andre som stammer enn seg selv. Her kommer vi 

tilbake til dette med å skille mellom person og stamming som vanske som Kalinowski et al. 

(1987) fant i sin forskning. 

Ved sammenligning av delskåren internalisert stigma mellom de norske og amerikanske nor-

meringene (Boyle 2013a; 2015a) fant jeg signifikante forskjeller mellom den norske norme-

ringen og den amerikanske normeringen gjennomført i 2013. Den norske normeringen viser til 

signifikant lavere verdier enn den amerikanske. Hvis dette er riktig kan dette tyde på at flere 

personer i som stammer i Amerika internaliserer stigma, og på grunn av dette opplever mer 

skade på den psykiske helsen, selvtillit og redusert mestringstro på grunn av stamming enn det 

personer som stammer i Norge gjør (Corrigan et al., 2011a). Det finnes forskning som viser til 

at gjennom å ha gode nettverk rundt seg som støtter personer med en stigmatisert vanske kan 
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redusere negative effekter i en stigmatiseringsprosess (Craig et al., 2011). Det vi vet om den 

norske normeringen er at en stor del av informantene er med i interesseforeningen NIFS og det 

er mulig at dette kan ha bidratt til lavere resultater i denne normeringen. Forskningen til St. 

Louis (2014) viser at personer som ikke stammer i Norge er mer positivt innstilt til personer 

som stammer. Kanskje dette er en bidragende faktor til lavt selvstigma hos personer som stam-

mer i Norge.  

Som nevnt i kapittel 4.5 fant ikke Boyle (2013a) resultater som støttet funnen til Corrigan et al. 

(2006) og Corrigan et al. (2011a) om at kartleggingsverktøyet har en progredierende oppbyg-

ging. Boyle (2013a) kan vise til høyre skårer når det kommer til enighet med stereotypier enn 

internalisert stigma. I den andre normeringen til Boyle (2015a) er skåren på enighet med ste-

reotypier (M=2.68) litt høyre enn internalisert stigma (M=2.60) men fordi at det ikke er noen 

signifikant forskjell mellom disse tallene kan forfatteren fortsatt ikke støtte at kartleggingsverk-

tøyet 4S er progredierende for personer som stammer. I foreliggende studie kan jeg ikke heller 

vise til signifikante forskjeller mellom enighet med stereotypier (M=2.65) og internalisert 

stigma (M=2.34). Hvilket kan bety at personer som stammer er tøffere mot seg selv enn andre 

personer som stammer (Boyle, 2013a).  
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6 Avslutning  

Bakgrunnen til foreliggende masterprosjekt var et ønske om en norsk normering av kartleg-

gingsverktøyet 4S. Foreliggende studie hadde et kvantitativt metodevalg og dataen ble samlet 

inn gjennom et nettbasert spørreskjema. Rekrutteringen av voksne som stammer skjedde i sam-

arbeid med NIFS, NNL og Statped Sørøst. Dette resulterte i en utvalgsstørrelse på 35 voksne 

som stammer, 9 kvinner og 26 menn. Analysen av datamaterialet ble gjennomført med analy-

severktøyet SPSS.  

 Oppsummering av funn 

I likhet med Boyle (2013a; 2015a) støtter ikke den den norske utprøvningen av kartleggings-

verktøyet 4S den progredierende oppbyggingen som Corrigan et al. (2006) og Corrigan et al. 

(2011a) viser til. Resultatene av regresjonsanalysen viser til at bevissthet om stigma og inter-

nalisert stigma har høyest sammenheng med opplevelsen av selvstigma. De tre delskårene og 

totalskåren viser til god indre konsistens. Analysen av delskårene og totalskåren viser til korre-

lasjon mellom delskårene og totalskåren. De norske normene for kartleggingsverktøyet 4S viser 

til moderat bevissthet om stigma (M=3.33, SD 0.46), lav enighet med stereotypier (M=2.65, 

SD 0.50) og lav internalisert stigma (M=2.34, SD 0.83). Totalskåren for opplevd selvstigma 

viser en gjennomsnittsverdi på 2.83 (SD 0.41), hvilket betyr at utvalget i denne studie opplever 

lavt selvstigma knyttet til sin stamming. Siden utvalgsstørrelsen var liten i forhold til målpopu-

lasjonen, kan jeg ikke med sikkerhet si at dette er et resultat som representerer voksne personer 

som stammer i Norge, men dette kan være en indikasjon på opplevelsen av selvstigma.  

Jeg ønsket også å undersøke samsvar mellom de norske normene av 4S med de amerikanske 

normene. Resultatene fra foreliggende studie viser til lavere skårer på alle delskårene av 4S 

utenom delskår II, ved sammenligning av den amerikanske normeringen gjennomført i 2013 

(Boyle, 2013a). Her viser den norske normeringen til høyere enighet med stereotypier enn det 

Boyle (2013a) fant i sin normering, samtidig viser foreliggende studie lavere internalisert 

stigma enn de amerikanske normeringene (Boyle, 2013a; 2015a). Ved sammenligning av to-

talskåren viser 47% av utvalget i den amerikanske normeringen (Boyle, 2015a) til moderat 

opplevelse av selvstigma sammenlignet med 34% av de norske utvalget.   
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Tilslutt valgte jeg også å undersøke forskjeller i de norske normene av 4S i lys av forskjellige 

subgrupper. Resultatene viser ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn. Ved ana-

lyse av de forskjellige aldersgruppene fant jeg noen signifikante forskjeller, og det var den 

yngste og eldste aldersgruppene som viste til høyest gjennomsnittsverdi på bevissthet om 

stigma, internalisert stigma og totalskåren opplevd selvstigma. Disse to aldersgruppene viste til 

moderat bevissthet om stigma, lavt internalisert stigma og moderat selvstigma. Analysene viste 

ingen signifikant forskjell mellom de som mottar behandling for sin stamming og de som mot-

tok behandling for sin stamming tidligere. Resultatene viser også at det å ha noen som stammer 

i familien ikke har noen tydelig innvirkning på resultatene av 4S. En ting som kommer fram i 

analysen av subgruppene var at det var en signifikant forskjell på bevissthet om stigma mellom 

de som kjente andre personer som stammer og de som ikke kjente andre personer som stammer. 

Den gruppen som kjente andre som stammet var mer bevisst på stigma knyttet til stamming, 

samtidig som de hadde lavere internalisert stigma. Dette kan tyde på at å kjenne andre som 

stammer kan ha en positiv og beskyttende effekt på opplevelsen av selvstigma. 

 Funnenes implikasjoner for logopeders arbeid 

med personer som stammer 

4S er et kartleggingsverktøy som logopeden kan bruke som en del av den kliniske konsultasjo-

nen, og 4S kan bidra til en bedre forståelse av den sosiale dimensjonen av stamming. Informa-

sjonen fra 4S kan gi logopeden og personen som stammer en bedre forståelse av en komplisert 

prosess som igjen kan påvirke velvære og livskvaliteten hos personen som stammer.  

Gjennom teori og empiri har jeg i denne oppgaven prøvd å vise til hvordan opplevelsen av 

selvstigma kan gi negative konsekvenser for en person som stammer. Selv om normeringen 

viser til generelt lave selvstigma skårer, betyr det ikke at selvstigma knyttet til stamming ikke 

eksisterer i Norge. Resultatene av foreliggende studie viser til viktigheten av å dele erfaringer 

med andre som stammer og at effekten av å kjenne andre som stammer har en positiv innvirk-

ning på internalisert stigma, dette er i trå med funnene til Boyle (2013b). Her kan logopeden 

være et viktig ledd for personer som stammer gjennom å tilby behandling i grupper eller for 

eksempel anbefale interesseforeninger eller møtegrupper for personer som stammer.  
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 Behov for videre forskning 

For videre forskning på selvstigma hos voksne som stammer i Norge bør kartleggingsverktøyet 

4S administreres til et større utvalg. Med utvalgsstørrelsen på 35 personer i foreliggende studie, 

kan disse resultatene bare brukes som en pekepinn, men de kan ikke generaliseres og stoles på. 

En ny normering vil gi et bedre valideringsgrunnlag og dermed styrke normeringen. Hvis vi ser 

litt bort fra kartleggingsverktøyet 4S, så er selvstigma knyttet til stamming et område som er 

veldig lite forsket på. Dette betyr at det finnes masse muligheter for videre forskning i det feltet 

i Norge. Forskning viser også at ved å redusere offentlig stigma knyttet til stamming kan man 

sannsynligvis redusere selvstigma (Boyle et al., 2016). Derav tenker jeg at det kunne være ver-

difullt med mer forskning på offentlig stigma i Norge og samtidig utarbeide en måte å formidle 

kunnskap om stamming. Dette kan bidra til mer positiv holdning mot personer som stammer. 

Jeg ser også et behov for mer forskning på voksne som stammer i Norge. Forskning som har 

blitt gjort i andre land gir en implikasjon på at det skal finnes ca. 52 000 nordmenn som stam-

mer, men jeg opplever av at det er mange færre som er i kontakt med logopeder og NIFS. Det 

føles som at man i Norge mangler 50 000 voksne som stammer. Hvem og hvor er de? 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 Kartleggingsverktøyet 4S 

Navn: _______________________________________________ Dato: _________________  

 

The Stuttering Perceptions Scale  

Forfatter: Michael P. Boyle, Ph.D., CCC-SLP  

Oversatt til norsk av Åse Sjøstrand, logoped MNLL, Statped Sørøst 

 

Instruksjoner: Hva tror du folk flest tenker om personer som stammer (sammenlignet med 

personer som ikke stammer)? Sett ring rundt det tallet du synes passer best, for å markere 

hvor enig du er i følgende påstander: 

 

Folk flest tror at personer som stammer er … 

 Helt 

uenig 

Noe uenig Hverken 

enig eller 

uenig  

Noe enig  Helt enig  

1. usikre 1 2 3 4 5 

2. selvsikre 1 2 3 4 5 

3. vennlige  1 2 3 4 5 

4. kompetente 1 2 3 4 5 

5. utadvendte 1 2 3 4 5 

6. psykisk friske 1 2 3 4 5 

 

Når folk flest snakker med en person som stammer, føler de seg … 

 Helt 

uenig 

Noe uenig Hverken 

enig eller 

uenig  

Noe enig  Helt enig  

7. tålmodige 1 2 3 4 5 

8. irriterte 1 2 3 4 5 

9. komfortable  1 2 3 4 5 
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10. nervøse 1 2 3 4 5 

11. flaue 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Folk flest mener at personer som stammer burde … 

 Helt 

uenig 

Noe uenig Hverken 

enig eller 

uenig  

Noe enig  Helt enig  

12. unngå å snakke 

foran en gruppe men-

nesker 

1 2 3 4 5 

13. få andre til å snakke  

for seg 

1 2 3 4 5 

14. unngå jobber som 

krever mye snakking 

1 2 3 4 5 

 

Hva tenker du selv om personer som stammer? Sett ring rundt det tallet du synes passer best, 

for å markere hvor enig du er i følgende påstand: 

Jeg mener at de fleste som stammer generelt er … 

 Helt 

uenig 

Noe uenig Hverken 

enig eller 

uenig  

Noe enig  Helt enig  

15. nervøse 1 2 3 4 5 

16. selvsikre 1 2 3 4 5 

17. kompetente 1 2 3 4 5 

18. sjenerte 1 2 3 4 5 

19. usikre 1 2 3 4 5 
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20. utadvendte 1 2 3 4 5 

21. inkompetente 1 2 3 4 5 

 

 

 

Hva tenker du om deg selv sammenlignet med noen som ikke stammer? Sett ring rundt det 

tallet du synes passer best for å markere hvor enig du er i følgende påstander: 

Fordi jeg stammer, føler jeg meg…  

 Helt 

uenig 

Noe uenig Hverken 

enig eller 

uenig  

Noe 

enig  

Helt enig  

22. mer nervøs enn en 

som ikke stammer 

1 2 3 4 5 

23. like selvsikker som en 

som ikke stammer  

1 2 3 4 5 

24. mindre kompetent 

enn en som ikke stam-

mer 

1 2 3 4 5 

25. mindre sosial enn 

en som ikke stammer 

1 2 3 4 5 

26. mindre selvhevd-

ende enn en som ikke 

stammer 

1 2 3 4 5 

 

Fordi jeg stammer, lar jeg være å… 

 Helt 

uenig 

Noe uenig Hverken 

enig eller 

uenig  

Noe 

enig  

Helt enig  

27. ta jobber som kre-

ver mye snakking 

1 2 3 4 5 
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28. takke ja til forfrem-

melser på jobb 

1 2 3 4 5 

29. velge karrieren jeg 

virkelig vil ha 

1 2 3 4 5 

30. søke høyere utdan-

ning 

1 2 3 4 5 

31. snakke med perso-

ner jeg kjenner godt 

1 2 3 4 5 

32. delta i sosiale tilstel-

ninger 

1 2 3 4 5 

33. delta i diskusjoner 1 2 3 4 5 

 

Slik skårer du the Self-Stigma of Stuttering Scale (4S):  

 

Spørsmål 1-14: bevissthet om stigma 

Legg sammen skårene for spørsmål 1 til 14. Reverser skåren til følgende spørsmål: 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9 (4 forandres til 2 og 1 forandres til 5 osv). Mulige skårer strekker seg fra 14 til 70. En 

høy skåre representerer mer bevissthet om stigmatiserende holdninger fra samfunnet. Du kan 

også regne ut gjennomsnittet av skåren, som resulterer i et svar et sted mellom 1 og 5, hvor et 

høyt gjennomsnitt representerer mer bevissthet om stigma.  

Spørsmål 15- 21: enighet med stereotypier 

Legg sammen skårene for spørsmål 15 til 21. Reverser skåren til følgende spørsmål: 16, 17, 

20. Mulige skårer strekker seg fra 7 til 35. En høy skåre representerer mer enighet med stereo-

typier om personer som stammer. Du kan også regne ut gjennomsnittet av skåren, som resul-

terer i et svar et sted mellom 1 og 5, hvor et høyt gjennomsnitt representerer mer med stereo-

typier om stamming. 

Spørsmål 22- 33: internalisert stigma 

Legg sammen skårene for spørsmål 22 til 33. Reverser skåren til følgende spørsmål: 23. Mu-

lige skårer strekker seg fra 12 til 60. En høy skåre representerer mer internalisert stigma.  Du 

kan også regne ut gjennomsnittet av skåren, som resulterer i et svar et sted mellom 1 og 5, 

hvor et høyt gjennomsnitt representerer mer internalisert stigma. 

Etter å ha funnet skåren for hver kategori, kan du summere de ulike skårene. Resultatet vil 

være et sted mellom 33 og 165. En høy skåre representerer mer selvstigma, generelt. Også her 

kan du regne ut gjennomsnittet av skåren. 
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Vedlegg 2 Spørreskjema 

(4S) - Et kartleggingsverktøy av oppfatninger om stamming 

 

• Jeg har lest informasjonen som er vedlagt, og samtykker til at mine svar kan brukes i studien. Jeg har også 
fått informasjon om at det er frivillig å delta i undersøkelsen og at datamaterialet kommer til å behandles 

konfidensielt og anonymt. * 

Jeg samtykker 

Bakgrunnsinformasjon 

1. Kjønn * 

Kvinne 

Mann 

Annet 

 

2. Alder * (man må være 18 år for å delta) 
 
 
 
 

3. Hvilken landsdel bor du i? 

Nord-Norge 

Trønderlag 

Vestlandet 

Østlandet 

Sørlandet 

 

4. Jeg bor i... 

By 

Tettsted 

Bygd 

Annet 
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5. Morsmål * 

Norsk 

Svensk eller dansk 

Engelsk 

Annet 

 

6. Utdannelse 

Grunnskole 

Videregående 

Høyskole/universitet - 1-3 år 

Høyskole/universitet - mer enn 3 år 

 

7. Har du mottatt behandling eller oppfølgning for din stamming? * 

Ja, og jeg får fortsatt oppfølging 

Ja, tidligere 

Nei, har aldri fått oppfølging 

Vet ikke 

Hvis du på spørsmål 7. svarte: «Ja, og jeg får fortsatt oppfølging, Ja, tidligere» svar på spørsmål 8. og 9. 
Hvis du svarte Nei eller vet ikke gå videre til spørsmål 10.  
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8. Hvilken type behandling/oppfølging har du fått? 

Flere svar er mulige 

Logoped 

Psykolog 

McGuire - programmet 

Gruppetilbud hos logoped/psykolog 

Annet 

Hvis du svarte "Annet" på forrige spørsmål. Her under kan du utdype her:  

 
9. Når fikk du behandling? 

Flere svar er mulige 

Barnehagealder 

Barneskole- ungdomsskolealder 

Videregående alder 

Voksenalder 

Vet ikke 

10. Kjenner du noen andre som stammer? * 

Ja 

Nei 

Vet ikke 

11. Er det noen andre i familien din som stammer? * 

Ja 

Nei 

Vet ikke 
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Er det noe annen informasjon du synes er viktig som ikke er kommet frem i svarene 

dine over? 

 

Takk for at du deltok i mitt masterprosjekt! 
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Vedlegg 3 Informasjonsskriv 

 

 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 ”4S – et kartleggingsverktøy av oppfatninger om stamming” 

Bakgrunn og formål 

Jeg er logopedstudent ved Universitetet i Oslo og søker deltakere til mitt masterprosjekt. Jeg 

ønsker å komme i kontakt med voksne som stammer, og som kan tenke seg å svare på spørs-

mål som omhandler tanker og oppfatninger om seg selv og andre personer som stammer. 

Disse spørsmålene kommer fra kartleggingsverktøyet «Stuttering Perceptions Scale» som ny-

lig har blitt oversatt fra engelsk til norsk. Jeg ønsker å finne ut om kartleggingsverktøyet kan 

brukes for å fange opp hvordan mennesker som stammer ser på seg selv og andre mennesker 

som stammer, og med dette bidra til ny forskning på feltet.  

Du har fått forespørsel om å delta fordi du mottar/har mottatt tilbud fra en logoped, og/eller 

fordi du er medlem av Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS).  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse krever kun at du besvarer spørreskjemaet med ca. 40 spørsmål, og det anslås å ta 

mellom 10-15 min. Som bakgrunnsinformasjonen skal du oppgi alder, hvilken region du bor i, 

og kjønn, men ikke navn eller annet som kan identifisere deg. Videre blir du bedt om å be-

svare spørsmål som dreier seg om tanker og oppfatninger om stamming og hvordan mennes-

ker som stammer ser på seg selv og andre som stammer. Alle punktene i skjemaet har flere og 

faste svarsalternativer, hvilket betyr at du ikke trenger å skrive inn noen informasjon selv.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Det er frivillig å delta i studien og deltakerne i prosjektet vil på ingen måte kunne gjenkjennes 

i publikasjonen. Datainnsamlingen gjøres i samarbeid med Team for Taleflytvansker ved Stat-

ped Sørøst. Nettskjemaet blir slettet etter at masteroppgaven er levert dvs. i løpet av juni 

2018. I denne prosessen blir også all identifiserbare opplysninger om deg slettet. De samlede 

datene vil deretter bli lagret trygt og anonymt hos Statped til prosjektslutt 2023.  
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Hvis du syns at dette høres ut som et spennende prosjekt og du ønsker å delta så finner du en 

nettlink i e-posten og nede i dette dokumentet. Det er også mulig å åpne spørreskjema og lese 

gjennom spørsmålene før du velger om du ønsker å delta eller ikke.  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

 

Nettlink til spørreundersøkelsen: https://skjema.uio.no/91812 

 

Dersom du ønsker mer informasjon om studiet er du velkommen til å ta kontakt med meg el-

ler min veileder! 

 

Janina Härmälä/logopedstudent 

Tlf: 97485300 

Epost: janina.harmala@hotmail.com 

 

 

Åse Sjøstrand/veileder 

Tlf: 90408731 

Epost: ase.sjostrand@statped.no 

 

 
  

https://skjema.uio.no/91812
mailto:janina.harmala@hotmail.com
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Vedlegg 4 NSD vurdeing 
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