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SAMMANFATTNING 

Skrivning är en biomekaniskt invecklad process som kräver en viss nivå av såväl motorisk 
som kognitiv förmåga. Forskning om Alzheimers sjukdom tyder på att nedsättningar i flera 
kognitiva domäner förekommer innan den kliniska diagnosen ställs. Det finns även forskning 
som tyder på att ett innehållsrikt skriftspråk i unga år minskar risken för demensutveckling på 
äldre dagar. För att studera om mått från texter kunde predicera demens på ett tidigt stadium 
analyserades 141 skriftliga bildbeskrivningar insamlade inom ramen för rutinmässiga 
minnesutredningar vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Deltagarna delades in i 
tre grupper utifrån diagnos (minnesutredning, lindrig kognitiv svikt och demens). 
Utgångspunkt för studien var de fyra textmåtten: idétäthet, verbtäthet, läsbarhetsindex (LIX) 
och T-enheter. Då texterna i de flesta fall var skrivna av personer med kognitiv nedsättning 
har måtten varit tvungna att modifieras och särskilda instruktioner för bedömning av texterna 
har utformats. Resultaten tyder på att skriftliga bildbeskrivningar utförda av individer med 
demens innehåller färre totalt antal ord än de skrivna av individer diagnostiserade med 
lindrig kognitiv svikt eller mindre svårigheter än så. De innehåller även färre propositioner, 
verb, långa ord, T-enheter, ord per T-enhet, har en kortare meningslängd samt har i snitt ett 
lägre LIX-värde. En logistisk regressionsanalys visade att demens (kontra minnesutredningar 
med subjektiva besvär) predicerades signifikant (p < 0.01) av antalet verb samt av LIX-
värdet. Totalt 85 % av fallen klassificerades korrekt. 

Nyckelord: Alzheimers, lindrig kognitiv svikt, språk, idétäthet, LIX, verb, T-enhet 

ABSTRACT 

Writing is a biomechanically complex process which demands a certain level of motor as 
well as cognitive ability. Research concerning Alzheimer’s disease shows that impairments 
in multiple cognitive domains are notable before a clinical diagnosis can be made. There is 
also research which indicates that written language ability in early life predicts the risk of 
dementia in old age. The purpose of this study was to analyze whether measures derived 
from narrative writing could predict dementia cross-sectionally. The material was 141 written 
picture descriptions collected during routine investigations of cognitive disorders at the 
Memory Clinic, Karolinska University Hospital, Stockholm. The participants were classified 
into three groups based on their diagnosis (subjective memory complaints, mild cognitive 
impairment and dementia). This study was based essentially on the four text measures: idea 
density, verb density, index of readability (LIX) and T-unit. As most of the texts were written 
by participants with some degree of cognitive decline the measures had to be modified to 
some extent and detailed scoring protocols were worked out. The results indicate that written 
picture descriptions made by individuals with dementia contained fewer words than those 
written by individuals diagnosed with mild cognitive impairment or subjective cognitive 
complaints. They also contained fewer propositions, verbs, long words, T-units, words per T-
unit, had a shorter mean sentence length and had a lower average LIX-value. A logistic 
regression analysis showed that cases of dementia, as opposed to subjective cognitive 
complaints, were significally predicted (p < 0.01) by the number of verbs and also by the 
LIX-value. Overall, 85 % of the cases were correctly classified. 
 
Keywords: Alzheimer’s, Mild Cognitive Impairment, language, idea density, LIX, verbs, T-
units 
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1. Bakgrund 

Språket är för många en självklarhet, något som tas för givet och som det kanske inte 
reflekteras särskilt mycket kring då allt flyter naturligt. Det finns dock tillfällen då språket 
blir till ett hinder och kan te sig som en oöverstiglig barriär. När detta orsakas av bristande 
kunskaper i ett främmande språk på semesterresan är språkförbistringen relativt lätt att 
acceptera. När språksvårigheterna däremot beror på sjukdom kan de istället upplevas som en 
stor personlig förlust. I det högteknologiska, litterära samhälle vi idag lever i är läs- och 
skrivkunnighet i stort sett en förutsättning för ett tillfredsställande deltagande. Mycket av den 
kunskap vi förväntas förvärva under vår livstid kommer via just skriftliga källor. Att kunna 
tolka och avkoda denna kunskapsbas är grundläggande för att få möjlighet att utveckla de 
kunskapsberoende förmågor vi numer i stor utsträckning måste förlita oss på.  
 
1.1. Kommunikationens beståndsdelar 

Kommunikation bygger på förmågan att kunna framställa och tolka tecken. Människan 
uttrycker sig genom en rad olika konkreta tecken, exempelvis ord, bilder, musik och gester. 
Den schweiziske lingvisten Saussure (1857-1913) menade att tecken var något som 
människan kunde sända/framställa och mottaga/tolka. Saussure var också noga med att 
påpeka att det språkliga tecknet inte är något fysiskt ljud utan en ljudföreställning som är 
kopplad till ett innehåll, och innehållet är ett begrepp. Han utvecklade sedan detta vidare och 
definierade ett tecken som ”en helhet som består av innehåll och uttryck” (Saussure, 1970). 
Idén om språk som en bestämd kod går så långt tillbaka som till Aristoteles. Han menade att 
det talade språket var symboler som användes för att vidareförmedla själens känslor till en 
annan person. En förutsättning för den teorin är enligt Harris (1998) att alla människor har 
samma själsliga känslor och att de lever i en liknande omgivning eftersom Aristoteles ansåg 
den yttre världen vara källan till våra känslor. Harris ifrågasätter detta och kallar det hela för 
en ”språkmyt”. Han motsätter sig också idén om språk som en bestämd kod vilket han hävdar 
är en politisk myt skapad för att underbygga nationalismen. Harris är även skeptisk till att 
olika dialekter av ett språk klassas som varianter av samma språk trots att både ord och uttal 
åtskiljer dem (Harris, 1998).  
 
1.1.1. Skrivet språk 

Den klassiska synen på skrift är att den ger oss möjlighet att koda det talade språket. 
Skriftspråk kan antas bygga på en överenskommelse om att olika tecken eller symboler skall 
tolkas på ett visst sätt. Det finns en överenskommen kod om hur symbolerna ska dechiffreras, 
och på så vis kan vi föra vidare budskap med hjälp av skriftliga tecken. I ett litterärt samhälle 
utgår nästan alltid tankar kring tal och språk från hur det skulle kunna skrivas ned och ofta 
utgör det skrivna språket en modell för hur ett ”bra” talspråk skall te sig. Ända sedan antiken 
har detta synsätt varit det förhärskande. Den grekiske filosofen Platon (427-347 f. Kr) kallade 
(enligt Harris, 1998, s.123), i sin bok Kratylos, både bokstäverna och språkljuden för 
grammata och ljuden är uppkallade efter namnen på den motsvarande bokstaven (alpha, 
beta, osv.). Detta tyder på att man redan då såg talet som en oral motpart till skriften istället 
för skriften som en visuell motpart till talet.  
 Skrivning baseras enligt Harris (1998) på ett flertal produktionsmedel där användandet av 
ett skrivverktyg skall integreras med motoriska koordinationsprogram som är mycket mer 
komplicerade än talspråkliga yttranden som endast utnyttjar så kallad ”vokal artikulation”. 
Likt skrivning anser Harris att läsning kan ta sig olika biomekaniska manifestationer. Den 
vanligaste uppfattningen är att läsning endast består av att optiskt skanna en text, och 
följaktligen definieras ett skrivet tecken som ett visuellt tecken. Detta är dock inte en särskilt 
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uttömmande eller tillfredsställande definition, då många människor läser taktilt via 
blindskrift, ett system utvecklat av Louis Braille (1809-1852). Detta kan ses som en tydlig 
illustration av att den organisation som skriften vilar på, inte är visuell utan snarare spatial. 
Synen skulle då endast vara ett medel för att komma åt spatial information. Detta medför i 
sin tur att de grundläggande parametrarna för en analys av skrift måste vara spatiala (Harris, 
1998). 
 
1.1.1.1 Faser i skriftlig kommunikation 

Harris argumenterar vidare för att skriftlig kommunikation i sig består av tre faser: 
utformning, bearbetning och tolkning. Den första fasen karaktäriseras av ett inledande 
arrangemang av skrivtecken eller andra fristående objekt utifrån ett spatialt 
organisationsschema. Allt som behövs rent tekniskt är att organisera eller omorganisera några 
typer av spatiala relationer. När sedan budskapet är utformat och klart är det dags för den 
önskade mottagaren av informationen att bearbeta detta. Detta förfaringssätt inkluderar alla 
aktiviteter eller sekvenser av aktiviteter som används för att undersöka skrift och därmed 
möjliggöra avkodning. Efter att mottagaren bearbetat informationen den delgivits är det dags 
för den tredje och sista fasen i den skriftliga kommunikationen i vilken läsaren involveras i 
någon kompletterande aktivitet som ett resultat av bearbetandet. Denna aktivitet behöver inte 
nödvändigtvis motsvara förståelse, då det faktiskt är möjligt att tolka/avkoda en text skriven 
med fonetiska tecken oavsett vilket språk den är skriven på. Men enligt Harris så måste 
någonting tillkomma efter avkodandet, även om det endast är i tanken, för att det skall anses 
vara en fullständig tolkning, exempelvis om en musiker läser ett komponerat musikstycke 
och i tanken spelar igenom detta. 
 Skriften, tillsammans med andra konstformer eller snarare uttrycksmedel, såsom måleri 
och teckning, karaktäriseras alltså av organisering av spatiala relationer. Även dövas 
teckenspråk bygger på att tecknen är spatialt organiserade. Hur kan man då särskilja skriften 
från de övriga? Det som utmärker skriften och det som Harris presenterar som en lösning på 
problemet är att skriften har en temporal duration som tillåter ombearbetning. Till exempel 
kan man i fallet med visuell bearbetning använda sig av multipla scanningar av den 
önskvärda informationen. I det avseendet är skriften statisk medan gester är kinetiska. För att 
särskilja skrift från måleri kan man säga att man måste bearbeta tecknen i en specifik 
ordning. En typisk målning kan man scanna i vilken ordning man vill, men skriften bygger 
på att tecknen bearbetas i den ordning de står för att budskapet skall nå fram. 
Sammanfattningsvis kan man säga att skriften bygger på en grund av redan befintliga 
bearbetningsmönster, till skillnad från måleri som tillåter en fri bearbetning som i visuella 
termer innebär fri optisk skanning. 
 
1.1.2. Kommunikationsparametrar 

Harris (1998) argumenterar för att kommunikation i alla dess olika former baseras på och 
styrs av tre grundparametrar; biomekaniska, makrosociala och situationella. 
De biomekaniska faktorerna består av de fysiska och mentala förmågorna hos en individ. De 
makrosociala faktorerna bygger på de konventioner som är uppbyggda inom ett samhälle 
eller inom en grupp i samhället. De situationella faktorerna begränsas av omständigheter i en 
specifik situation. Att A kommunicerar med B via språkljudsbaserat tal uppbyggt av 
ljudvågor i olika frekvenser genererade via talapparaten är ett exempel på biomekaniska 
faktorer skapade genom den fysiologiska uppbyggnaden av den mänskliga kroppen. 
Oförmågan för två personer att kommunicera på ett språk som endast den ena personen 
behärskar är ett exempel på en makrosocial faktor. Det faktum att A kan kommunicera med 
B (via telefon) trots att de skiljs åt av en ocean är ett exempel på den tredje och sista 
grundparametern. 
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Dessa tre parametrar förekommer simultant i de flesta, för att inte säga alla, situationer där 
kommunikation inträffar. De integrerar med varandra och skapar förutsättningarna för en 
optimal kommunikationssituation mellan individer. Då någon av dessa faktorer brister kan i 
vissa fall de andra parametrarna underlätta och kompensera. I vissa typer av kommunikation 
som exempelvis skrivning, blir det svårt att rädda budskapet om den biomekaniska faktorn 
fallerar. Som vi nedan ska se är detta ofta fallet hos personer med demens. 
 
1.2. Demens 

1.2.1. Generellt om demens  

Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar som drabbar flera mentala förmågor utan att det 
primära medvetandet är nedsatt. Cummings och Bensons (1992) definition av demens är ”en 
förvärvad och kvarstående nedsättning av intellektuell funktion gällande minst tre av följande 
områden: språk, minne, visuo-spatial förmåga, känslor eller personlighet och kognition 
(abstraktion, omdöme, exekutiva funktioner osv.).” 
 
1.2.1.1 Förekomst av demens 

Förbättringar inom hälsovård tillsammans med förändringar av vårt sätt att leva har lett till 
ökad medellivslängd och fler fall av demens. I dagsläget insjuknar en person var sjunde 
sekund vilket motsvarar en årlig incidens på cirka 4,6 miljoner individer. Uppskattningsvis är 
det 24,3 miljoner individer i världen som lever med en demenssjukdom. Denna siffra 
förväntas öka med det dubbla var tjugonde år och beräknas 2040 ha stigit till 81,1 miljoner 
drabbade individer (Ferri et al., 2005).  
 
1.2.1.2 Orsaker till demens 

Det finns ett flertal identifierade orsaker till demens. I hälften av fallen är det Alzheimers 
sjukdom (AD) som är orsaken till demensutvecklingen. AD är inte bara den mest 
förekommande demenstypen utan också den vanligast förekommande hjärnsjukdomen i 
världen (Chen et al., 2009; Burns & Iliffe, 2009). Det är en progressiv neurodegenerativ 
sjukdom vars symtom kan delas in i tre huvudsakliga grupper; kognitiva nedsättningar 
(minnesförlust, språkliga nedsättningar och svårigheter med exekutiva funktioner), 
beteendeförändringar (psykiatriska symptom som depression och hallucinationer) och 
svårigheter med att utföra aktiviteter i dagligt liv (Burns & Iliffe, 2009). Andra typer av 
demens är bland annat vaskulär demens (VaD), blandad demens, lewykroppsdemens och 
frontotemporal demens/Picks sjukdom. Det tros finnas en genetisk komponent bakom 
orsaken till demens. Man har sett att speciellt APOE-genen är representerad hos en majoritet 
av individer med demens och en metaanalys har visat att APOEε4- allelen är en stor 
riskfaktor för AD hos alla män och kvinnor i åldrarna 40 till 90 år (Farrer et al., 1997).  
 
1.2.1.3 Demensutveckling 

Nedsättningar i flera kognitiva domäner är märkbara flera år innan en klinisk diagnostisering 
av AD kan göras (Burns & Iliffe, 2009). Individer med AD utvecklar strukturella 
förändringar av hjärnan och en säker diagnos kan inte ställas utan att en neuropatologisk 
undersökning av patientens hjärna genomförs.  
Det neuropatologiska kännetecknet för AD är progressiva ansamlingar av fibröst material 
vilket normalt inte förekommer i det centrala nervsystemet hos människor. Materialet består 
av extracellulärt amyloidprotein (AP) och intraneuronala neurofibrillära förändringar (NF). 
Det AP som återfinns i hjärnor hos personer med AD kan anses bidra till aktivering av 
mikroglia och stimulera utsöndrandet av inflammatoriska mediatorer vilket leder till neuronal 
dysfunktion med efterföljande celldöd (Walsh et al. 2002).  
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I en studie av Braak & Braak (1991) obducerades 83 hjärnor från dementa och icke-
dementa individer. Det visade sig att AP-ansamlingarna varierade betydligt i form och 
storlek och även mellan individer. Nervcellerna inom ansamlingarna innehöll inget ökat antal 
av gliaceller och föreföll i stort sett oförändrade. De såg också att fall med allvarliga NF ofta 
uppvisade en hög densitet av amyloid medan fall med mycket amyloid inte alltid uppvisade 
påverkan av NF-förändringar. Braak och Braak fann därmed att distribueringsmönstret och 
densiteten av AP var av mindre betydelse för att kunna indela neuropatologin vid AD i olika 
stadier. 

NF förekom i form av neuritisk plack, (NP), neurofibrillära tangles (NFT) och neuropil 
threads (neuropiltrådar, NPT). I motsats till AP uppvisade två av dessa förändringar, NFT 
och NP, ett mycket karaktäristiskt fördelningsmönster och utifrån dessa kunde Braak och 
Braak dela in degenerationen i sex stadier utifrån vilka områden i hjärnan som var drabbade. 
I stadium I-II är det mest den transentorhinala regionen som är påverkad, med lätt påverkan 
på hippocampus och praktiskt taget inga isokortikala förändringar. Denna region ligger 
mellan den entorhinala regionen och angränsande temporala isokortex. De första två 
stadierna kallas sålunda för transentorhinala. I de två efterföljande stadierna syns påverkan 
både entorhinalt och transentorhinalt åtföljt av en lätt till måttlig påverkan på hippocampus 
men fortfarande med låg isokortikal påverkan. Dessa stadier, stadium III-IV, kallas därför för 
limbiska stadier. Stadium V-VI kallas i sin tur för isokortikala stadier. I stadium V är 
samtliga komponenter i hippocampusformationen påverkade. Allvarlig påverkan på isokortex 
är annars vad som är utmärkande för stadium V. I sjätte och sista stadiet är påverkan på 
samtliga tidigare nämnda strukturer mer uttalad och isokortikala associationsområden är 
mycket allvarligt påverkade. Slutstadier av AD är lättigenkännliga vid en neuropatologisk 
undersökning medan lindrig till måttlig AD är betydligt svårare att konstatera (Braak & 
Braak, 1991). 

Förloppet vid Alzheimers sjukdom kan sägas vara långt, då det finns en preklinisk fas, 
vilket motsvaras grovt av de transentorhinala stadierna enligt Braak & Braaks (1991) 
indelning. I dessa stadier står inga uttalade, kliniskt märkbara, kognitiva nedsättningar att 
finna utan endast patologiska förändringar i hjärnans vävnad har inträffat (Nelson et al., 
2009).  Som texten nedan kommer visa finns det i och med detta en potentiell möjlighet att i 
ett tidigt skede upptäcka personer i detta prekliniska stadium via analys av deras skriftliga 
bildbeskrivningar. 
 
1.2.2. Demens och språk 

Enligt Lambert et al. (2007) stod forskningen om demens och skriftspråk länge i bakgrunden 
till forskningen om hur talspråket påverkades vid demens. Det finns ett flertal anledningar till 
detta. Bland annat ansågs skriften vara en kommunikationskanal av sekundär betydelse till 
det talade språket då man lär sig det senare än talet och eftersom dess användningsområde är 
snävare begränsat. Man bör även ha i åtanke att ända fram till 1970- och 80-talet var varken 
teoretiska eller praktiska neuropsykologiska observationsmodeller fullt utvecklade (Lambert 
et al., 2007) 
 Generellt brukar sägas att det första synliga tecknet på demens är förlusten av närminnet. 
Utöver uppenbara minnesstörningar är ett annat tidigt tecken på att en person insjuknat i 
Alzheimers att de uppvisar svårigheter med att tolka och ta till sig komplicerade texter. 
Exempelvis är fördröjd återgivning av ordlistor såsom Reys Auditory-Verbal Learning Test 
eller textstycken känsliga minnestest vid AD (Andersson, 2007).   
 De olika kognitiva störningar som uppstår vid denna sjukdom kan var för sig bidra till de 
lingvistiska tolkningssvårigheter som förekommer hos denna patientgrupp. I en studie av 
Murdoch et al. (1987) fann man språkstörningar hos samtliga testade AD-patienter vilket 
stödjer teorin om att en språklig nedsättning är ett viktigt kliniskt tecken på AD. Språket vid 
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tidig AD karaktäriserades av ett flytande spontantal, nedsatt hör- och läsförståelse, relativt 
välbevarad repetitionsförmåga och god artikulation.  
 
1.2.3. Demens och skrift 

Som tidigare nämndes i inledningen är det en biomekaniskt invecklad process att producera 
skrift. Skrivning är en spatial förmåga som involverar ett flertal kognitiva förmågor och 
motoriska koordinationsprogram (Harris, 1986). En nedsättning av skrivförmågan ses ofta 
hos personer med demens och är i många fall en tidig manifestation av AD (Croisile, 1999).  

I en studie av Forbes et al. (2004) vars syfte var att genom skriftliga bildbeskrivningar 
närmare undersöka på vilket vis och hur allvarlig nedsättningen i spontanskrift var hos 
patienter med minimal, lätt och måttlig AD, konstaterades det att patienterna redan i det 
tidiga sjukdomsskeendet skiljde sig från de friska kontrollpersonerna när man analyserade 
informativt innehåll och målhändelser, dvs. hur många inslag i bilden personen berättade om. 
Detta tolkar artikelförfattarna som en indikation på att nedsättningar på den semantiska nivån 
förekommer tidigare i sjukdomsprocessen än vad man tidigare trott. Att personer med AD 
tenderar att producerar kortare och mindre informativa skriftliga beskrivningar av en 
komplex bild än vad friska kontrollpersoner gör tolkas som att skriftspråket tycks vara mer 
känsligt för påverkan vid demens och studier tyder på att det oftast drabbas hårdare än det 
talade språket eftersom muntlig bildbeskrivning är lättare för dessa patienter (Croisile et al., 
1996).  

AD-patienter uppvisar svårigheter på den lexiko-semantiska nivån vilket innebär att deras 
skrivna texter präglas av brister i organiseringen av det narrativa innehållet, felaktigheter 
gällande semantiska och grafemiska utbyten, utelämning av ord, torftigt språk samt stilistisk 
inkoherens (Henderson et al., 1992). Detta tros bero på den degeneration av nervceller i 
parietal och temporalloberna som sker vid Alzheimers sjukdom. I dessa områden finns centra 
associerade med benämning, ordhämtning och semantiskt processande (Henderson et al., 
1992). Denna lingvistiska nedsättning följs i de flesta fall sedermera av brister i de delar av 
skrivningen som involverar förmågan att hålla sig till en typ av skrivning, exempelvis 
skrivstil, samt hur bokstäverna utformas. AD-patienter uppvisar också ett mönster av 
ytdysgrafi på så vis att ljudstridigt stavade ord är betydligt svårare att stava än ljudenligt 
stavade ord. De förlitar sig alltså främst på det fonologiska systemet, men med tiden påverkas 
även detta (Hughes et al., 1997; Forbes et al., 2004).   
 När personer med AD ska skriva ned en dikterad text med hjälp av olika stilistiska 
modaliteter som skrivstil eller tryckbokstäver i versaler och gemener har man sett att de 
föredrar versala tryckbokstäver. Vidare har man sett att patienterna efter hand som 
sjukdomen progredierar övergår från skrivstil till tryckbokstäver. Detta har tagits som bevis 
för att tidigt förvärvade förmågor är mindre känsliga för störningar i och med sjukdomens 
förlopp (Neils-Strunjas et al., 1998; Forbes et al., 2004).  

Snowdon et al. (1996) tog relationen mellan skrift och kognitiv förmåga ett steg längre när 
de undersökte om man kan urskilja personer predisponerade för demens genom att 
lingvistiskt analysera texter skrivna i tidigt vuxenliv. I deras studie deltog 93 nunnor från 
skolsystrarna de Notre Dame. Forskarna fick tillgång till ansökningsbrev som nunnorna hade 
skrivit ca 58 år tidigare och vid en medelålder av 22 år. I dessa brev analyserades textbasens 
komplexitet bl.a. med måttet idétäthet (propositionstäthet). En mer utförlig beskrivning av 
begreppet står att läsa under rubrik 1.3.3, Idétäthet. Låg idétäthet i unga år korrelerade med 
sämre kognitiv funktion under ålderdomen, i genomsnitt 58-64 år senare, och med 
kvantitativa neuropatologiska mått på Alzheimers sjukdom. Riley et al. (2005) har utgått från 
nunnestudien för att studera hur idétäthet i tidig ålder svarar mot kognitiv funktion och 
demenssjukdom senare i livet. I studien visade Spearmans korrelationsanalys en signifikant 
korrelation mellan idétäthet i unga år och resultaten på fem kognitiva test, utförda på äldre 
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dagar, bland annat Mini-Mental Test (MMT) (r = 0,65, p < 0,001) och Boston Naming Test 
(BNT) (r =0,29, p < 0,001). Resultaten från dessa studier visar därmed på hög korrelation 
mellan idétäthet och kognitiv funktion över ett spann på nästan 60 år. Fynden från 
nunnestudien visar på en potentiell möjlighet att identifiera personer med risk att utveckla 
Alzheimers genom att mäta deras lingvistiska förmåga (idétäthet) i tidig vuxenålder. 

Det finns i dagsläget läkemedel (kolinesterashämmare och NMDA-receptorantagonister) 
som lindrar symptomen (Burns & O’Brien, 2006), och försök med kurativ 
läkemedelsbehandling mot sjukdomen pågår (Shah et al., 2008). Träning av specifika 
kognitiva förmågor har också visat sig ha en viss positiv effekt på personer med Alzheimers 
(Davis et al., 2001). Oavsett behandlingsform anses det viktigt att tidigt upptäcka de personer 
som befinner sig i riskzonen för att utveckla demens (Burns & Iliffe, 2009). Detta är viktigt 
för att om möjligt tidigt initiera träningsinsatser och förhindra eller lindra kognitiv 
funktionsnedsättning, främst avseende minnesfunktion. Forskningen om denna tidiga 
identifiering är inte särskilt utbredd bland logopeder och stora vinster skulle kunna göras 
inom detta område. Det har emellertid aldrig undersökts om idétäthet predicerar 
demensdiagnos över kortare tidsintervall. Om måttet predicerar diagnos och testresultat över 
ett tidsintervall på ca 58 år borde det rimligen kunna göra det även på kort sikt vilket denna 
studie ämnar undersöka. Vidare har idétäthet som prediktor av demens hittills bara 
undersökts hos kvinnor, så eventuella könsskillnader har inte kunnat beaktas. Det har heller 
aldrig undersökts om alternativa läsbarhetsmått, t.ex. läsbarhetsindex, också kan fungera som 
demensprediktorer. En närmare presentation av textmått som kan tänkas vara applicerbara i 
denna studie presenteras nedan. 
 
1.3. Textmått 

1.3.1. Läsbarhetsindex, LIX 

Carl-Hugo Björnsson (1968) utarbetade läsbarhetsindex utifrån tanken att det skulle vara 
möjligt att uppskatta hur pass lätt- eller svårläst en text var. Han menade att detta kunde vara 
till nytta särskilt inom skolan då de böcker eleverna läser skall motsvara den nivå de ligger 
på. Han såg också ett värde i att kunna avgöra hur pass svårlästa dokument från myndigheter 
var. Björnsson definierar läsbarhet som summan av de språkliga egenskaper i en text, vilka 
gör den mer eller mindre svårtillgänglig för läsaren.  
 
Formeln för uträkningen av läsbarhetsindex lyder: LIX = Lm + Lo 
Detta utläses som ”läsbarhetsindex = genomsnittlig meningslängd + andel långa ord”. 
 
För att få den genomsnittliga meningslängden divideras det totala antalet ord i texten med det 
totala antalet meningar. Antalet långa ord, dvs. ord med fler än sex bokstäver, divideras 
sedan med det totala antalet ord och multipliceras med 100. Detta ger procenttalet långa ord. 
Nu kan meningslängd och procenttalet långa ord summeras och den avrundade summan ger 
då textens LIX-värde. 
 Viktigt i sammanhanget är såklart vad som räknas som ett ord. När det gäller LIX är 
huvudregeln att text, numeriska tal och förkortningar räknas, men inte interpunktionstecken. 
Vid eventuella tveksamheter är som regel uttalet avgörande. Årtal räknas som ett ord medan 
bråktal (1/50, en femtiondel) räknas som två. Förkortningar som (t ex) räknas som två ord 
medan (osv.) räknas som tre, även då det är sammanskrivet och är med eller utan punkt. Ord 
förenade med bindestreck räknas som ett ord. Interpunktionstecken räknas aldrig som ord. 
Tecknen (+, ×, =) räknas som ord, likaså %, £, ˚(grader) samt övriga geometriska begrepp. 
Huvudregeln för meningsräknandet är att stor bokstav räknas som början på en ny mening, 
dock ej stor bokstav i början av egennamn och dylikt. Semikolon åtföljt av liten bokstav 
räknas inte som en ny mening. Vid stor bokstav efter kolon räknas dock ny mening.  
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LIX är avsett för att mäta svårighetsgraden hos löpande text. Poesi lämpar sig exempelvis 
inte för prövning. LIX är inte heller applicerbart på förteckningar eller långa uppräkningar 
samt extremt utformade instruktioner och bruksanvisningar. Vidare skall man enligt 
Björnssons konstruktion bortse från rubriker och bildtexter och numreringar som B. eller 1. 
Sägesatser vid dialoger och i pjäser räknas inte. 

Kortare texter prövas i sin helhet medan det vid långa texter räcker att man t ex prövar 100 
ord på var tionde sida i boken. Gränsen mellan korta och långa texter går vid 2000 ord. En 
text innehållandes över 2000 ord anses alltså vara en lång text. Någon undre gräns finns 
egentligen inte vilket enligt Björnsson (1968) är en av fördelarna med denna metod.  
 
Tabell 1 Nivåer för läsbarhetsindex 

Lixvärde Läsbarhetsnivå 

< 30 Mycket lättläst, barnböcker 

30-40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

40-50  Medelsvår, normal tidningstext 

50-60  Svår, facktext, normalt värde för officiella texter 

> 60  Mycket svår, byråkratsvenska 

 
 

1.3.2. T-enhet 

Kellogg W. Hunt (1965) introducerade det lingvistiska textmåttet T-enhet som ett alternativt 
analysverktyg i undersökningar av skriftspråklig mognad. En T-enhet utgörs av en huvudsats 
och de underordnade satser som är bundna till den eller inbäddade i den. Att dela upp en text 
i T-enheter innebär att dela upp den i kortast grammatiskt möjliga meningar. 
Hunt var inte tillfreds med de textmått som fanns på den tiden. Han ansåg att alltför stor vikt 
lades på längden hos den färdiga meningen. Enligt Hunt (1965) sade meningslängden inte så 
mycket om den skriftliga mognaden hos skribenten, då man kan skapa långa meningar 
genom att sammanfoga fristående satser via enkla konjunktioner. Detta var snarare ett tecken 
på skriftlig omognad. Hos mindre erfarna skribenter syns ofta en parataktisk sammanfogning 
av kortare meningar, t.ex. Emily went to Amherst Academy, and she went to Mount Holyoak 
College. Hos skribenter som nått en högre skriftlig nivå ser man snarare en hypotaktisk 
sammanfogning av typen ”After Emily went to Amherst Academy, she went to Mount 
Holyoak College” (Hallen & Shakespear, 2002). Den senare typen av sammanfogning är mer 
komplex och består av en T-enhet innehållandes tolv ord, till skillnad från den förra 
parataktiska meningen som består av två korta T-enheter med i genomsnitt sex ord vardera. 
Både längden på varje T-enhet och den syntaktiska komplexiteten tenderar att öka med ålder 
och utbildningslängd (Hallen & Shakespear, 2002).   
 I denna studie förekommer ett antal texter som avviker från den gängse standarden för 
utformning av texter. Bland annat saknar vissa av de skriftliga bildbeskrivningarna såväl stor 
bokstav som punkt. Dessa två markörer brukar allmänt ses som meningsavgränsningar. T-
enhet är praktiskt nog ett mått som går att applicera på såväl grammatiskt som ogrammatiskt 
sammansatta satser.  
 Till skillnad från läsbarhetsindex påverkas inte T-enhetsmåttet av vissa skribenters 
benägenhet att skriva långa meningar där huvudsatser binds samman av och istället för att 
använda kommatering. Måttet är också till stor hjälp vid analys av texter som saknar 
konventionell interpunktion, exempelvis lyrik. Fördelar som brukar nämnas med T-
enhetsmåttet är att det bevarar koordinationen mellan ord, fraser och underordnade satser. 
Det påverkas, som tidigare nämnt, inte heller av koordination mellan huvudsatser. Satserna 
inom meningar är sammansatta med hjälp av underordningsverktyg. Det faktum att 
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konjunktioner behandlas som semantiska obefintligheter kan dock vara en nackdel med T-
enhetsmåttet som även delar på satser sammansatta av men och eller. Syntaktiska och 
semantiska enheter delas ofrånkomligt av vilket blir missvisande för personens 
satskoordinationskunskap (Bardovi-Harlig, 1992).  
 
1.3.3. Idétäthet 

Begreppet idétäthet, eller propositionstäthet som det ibland också kallas, baseras på antalet 
idéer/propositioner dividerat med det totala antalet ord i en text.  
Propositionsbegreppet har en brokig bakgrund med olika betydelser inom olika 
ämnesområden. Inom filosofin har det att göra med ett påståendes sanningsvärde oavsett 
språklig form. I Nationalencyklopedin (2009) står att läsa att ”inom lingvistiken avser en 
proposition ungefär den del av en sats betydelse som används om ett faktiskt, efterfrågat eller 
hypotetiskt sakförhållande och som kan utnyttjas för olika slags språkhandlingar. Följande 
satser uttrycker alltså samma proposition: att hunden skäller, hunden skäller, skäller 
hunden?” 

Idétäthet som mått introducerades av psykolingvisten Walter Kintsch (1972), som visade 
att både läshastighet och antalet enheter som kunde hållas i minnet varierade som en funktion 
av antalet propositioner (Kintsch & Keenan, 1973). Resultatet visade att ju fler propositioner 
en text innehöll desto lägre blev läshastigheten och retentionen i minnet. Turner och Green 
(1977) utvecklade Kintschs teori till en mer praktiskt applicerbar modell användbar för att 
analysera komplexiteten i en text. Detta gjordes genom att lista propositionerna i en så kallad 
textbas. Propositionerna indelades i relationer och argument där varje proposition 
representerade en idé. Idétäthet definierades enligt Snowdon et al. (1996) som medelvärdet 
av antalet ”idéer” uttryckta per 10 ord, i de sista 10 meningarna av varje text.  
 Det finns mycket som tyder på att antalet idéer (propositioner), som definierat av Kintsch 
(1972) och Turner and Greene (1977), väl motsvaras av antalet verb, adjektiv, adverb, 
prepositioner och konjunktioner i en text (Snowdon et al. 1996). Vissa har valt att räkna 
antalet innehållsord och kalla det för propositioner (Eriksson et al., 2009), vilket kan anses 
vara i enklaste laget. Brown et al. (2008) har tagit fram ett dataprogram, CPIDR, som 
beräknar idétäthet. I denna studie har vi utgått från programmets programmeringsmanual i 
möjliga mån.  

Då det handlar om att räkna antalet propositioner och ord påverkas idétäthetsmåttet lägligt 
nog inte av ofullständiga satser eller avvikande meningsstrukturer. 
 Idétäthet underskridande 6,8 (33,3:e percentilen) definierades enligt Snowdon et al. (1996) 
som låg. Medel hos de 93 deltagarna i det undersökta materialet var 7,0 ±1,2 (range 3,9–9,3) 
och idétätheten ansågs hög då den var inom de två översta tredjedelarna av fördelningen. 
 
1.3.4. Verbtäthet 
Enligt Covington et al. (2007) är det klargjort att verb i vissa kontexter är svårare att 
producera än substantiv. Silveri et al. hävdar (enligt Covington et al., 2007) att svårigheterna 
med verbproduktion kan tillskrivas nedsättningar i de exekutiva funktionerna. Ett annat sätt 
att se på saken kan vara att verb kräver mer kognitiv eller lingvistisk processning då de, till 
skillnad från substantiv, normalt kräver argument av typen subjekt, objekt osv. Ur denna 
synvinkel kan det vara intressant att analysera om en lägre andel verb förekommer hos 
personer med demens, då exekutiv funktionsnedsättning är vanlig vid denna diagnos. 
Verbtätheten beräknas genom att dividera antalet verb med det totala antalet ord i en text. 
Viktigt att ha i åtanke är att verbtätheten i sig är en del av idétätheten, då verb är en av de 
lingvistiska delar som utgör grunden för beräkningen av idétäthet. 
 



9 

1.4. Referenstest för bedömning av kognitiv förmåga  

1.4.1. Ordmobiliseringstest, Boston Naming Test (BNT) & Djurtestet 

Boston Naming Test (Kaplan et al., 1983) är ett ordmobiliseringstest med bildstöd där 
patienten får se 60 bilder och instrueras att benämna dessa. Testet används huvudsakligen för 
att bedöma anomi hos hjärnskadade patienter. Normer har utformats med hjälp av en 
kontrollgrupp bestående av 60 friska, ej hjärnskadade vuxna individer i åldrarna 40-78 år. 
Medelvärdet för antal rätt blev 54.50 (SD 3,55, range 40-59) vilket stämde väl överens med 
en tidigare studie som visat på ett medelvärde på 54,31 för 78 friska personer i åldrarna 59-
95 år (Nicholas et al. 1989). 

Djurtestet ingår bland annat som ett moment i testet ”Ordflöde” ur Illinois Test of 
Psycholinguistic Abilities (ITPA) vars syfte är att utreda barn med talsvårigheter, 
inlärningssvårigheter och språksvårigheter, och bedömer ordflöde på semantisk grund, men 
används även inom afasitestning. Uppgiften är att under en minut komma på så många djur 
som möjligt. Här krävs förmåga att associera fritt eller inom vissa givna kategorier och testet 
visar alltså hur effektivt man kan komma på ord inom ett område (Kirk et al., 2000).  
 
1.4.2. Mini-Mental Test 

Mini-Mental Test (MMT) eller Mini-Mental State Examination (MMSE) (Folstein et al., 
1975) som det heter på engelska är allmänt använt för screening av kognitiva nedsättningar. 
Gränsen för misstänkt demens brukar sättas då resultatet är < 24 poäng (max 30 poäng). 
Testet berör olika kognitiva domäner såsom koncentration, korttidsminne, språk och visuo-
spatial förmåga (Shenkin et al., 2008). MMT innehåller elva frågor och tar 5-10 minuter att 
administrera. Att det kallas ”Mini” kommer av att det koncentrerar sig helt och fullt på de 
kognitiva aspekterna av mentala funktioner och exkluderar frågor angående humör osv. 
MMT är uppdelat i två sektioner, den första kräver enbart muntliga svar och täcker 
orientering, minne och uppmärksamhet. Maxpoäng för första delen är 21 poäng. Del två 
testar förmågan att benämna, följa muntliga och skriftliga instruktioner, att skriva en spontan 
mening och kopiera (rita av) en polygon. Maxpoäng för del två är 9 poäng. Tidsåtgång mäts 
inte och total maxpoäng är 30 poäng. Medelpoäng för patienter med demens var i 
undersökningen av Folstein et al. (1975) 9,7 poäng och för kontrollgruppen 27,6. Slutsatsen 
från samma undersökning var att MMT är ett pålitligt test av kognitiv funktion och att de 
skiljer patienter med kognitiv nedsättning från dem utan sådan påverkan. Resultaten från 
MMT korrelerade med ett annat standardtest för bedömning av kognitiv förmåga, nämligen 
Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS). Resultat under 20 poäng förekom huvudsakligen 
inte hos normalt åldrade personer (Folstein et al., 1975). 
 
1.4.3. Wechsler Adult Intelligence Scale 

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) utkom i sin första version år 1955. Den har sedan 
dess reviderats i omgångar senast 1997 (WAIS III) och är ett test som avser mäta intellektuell 
förmåga hos personer i åldern 16-69 år. Testet omfattar 14 block och avser mäta språkliga 
såväl som icke-språkliga intellektuella funktioner. Om man mer specifikt vill testa den 
kognitiva förmågan kan elva av de fjorton blocken kombineras till ett subtest som mäter 
hörförståelse, perceptuell organisation (spatial/visuell förmåga), arbetsminne och 
bearbetningshastighet (Goldstein & Hersen, 2000). 

Ur WAIS har delmomenten blockmönster, sifferrepetition baklänges och likheter använts 
som referenstest i denna studie. Blockmönster mäter visuo-spatialt minnesspann och 
uppmärksamhet, sifferrepetition baklänges mäter utöver detta även auditivt minne och 
arbetsminne medan likheter testar logisk abstrakt verbal förmåga samt semantiskt minne. 
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1.5. The cookie theft picture, BDAE 

Denna studie har använt sig av ”The Cookie Theft Picture” ur Boston Diagnostic Aphasia 
Examination (BDAE). BDAE är ett test tänkt att vara till nytta för neurologer, psykologer 
och logopeder vid diagnostik av afasi m.m. Bilden har ansetts lämplig på grund av att den 
avbildar en huslig miljö som alla människor kan förmodas vara bekanta med och har använts 
i tidigare studier för att analysera språket hos personer med demens (Croisile et al., 1996). 
Kakstölden (Cookie-theft) ingår som ett delmoment i ”narrative writing”. Patienten får se en 
bild på ett kök i vilket det händer olika saker och ombeds sedan skriva ned vad som sker i 
bilden på ett olinjerat papper. Patienten uppmuntras att skriva i två minuter och får längre tid 
på sig om det verkar nödvändigt.  
 
1.6. Demografiska bakgrundsvariabler av intresse för studien 

En tidigare studie (Ardila & Roselli, 1996) har visat att då personer ombads att berätta om 
vad som sker på en given bild (kaktjuvsbilden) uppvisade män en stadig språklig försämring 
allteftersom de åldrades, medan kvinnors språkliga förmåga minskade i betydligt mindre 
utsträckning. Individuella skillnader i utbildning samt fysisk och psykisk status har också 
visat sig påverka komplexiteten i såväl talat som skrivet språk. Mer välutbildade personer 
producerade längre och mer avancerade meningar när de ombads skriva ned en 
självbiografisk text (Mitzner & Kemper, 2003). 



11 

2. Syfte 

I denna studie ämnar vi att vidare utforska huruvida det är möjligt att predicera 
demensutveckling utifrån analys av skriftliga bildbeskrivningar. Detta genom att studera 
närmare hur idétäthet och andra lingvistiska mått kan användas som analysverktyg och 
eventuellt vara behjälpliga vid logopedisk utredning av minnesfunktioner, främst vid 
utredning av demens.  
 

2.1. Frågeställning 

I denna studie ämnar vi att närmare utforska huruvida idétäthet predicerar demensutveckling 
utifrån två huvudsakliga frågeställningar:  
1. Predicerar idétäthet demensutveckling vid tidpunkten för utredning? 
2. Finns det andra textmått som kan predicera demensdiagnos?  
 
2.2. Forskningsetiska överväganden 

Studien är sedan tidigare godkänd av etisk forskningskommitée och grundar sig uteslutande 
på arkivdata. Texter kodas för att skydda patienternas identitet vid databearbetning och 
resultat redovisas enbart på gruppnivå. 
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3. Metod 

3.1. Material och tillvägagångssätt 

169 skriftliga bildbeskrivningar från personer med varierande kognitiv funktion inkluderades 
initialt i studien. Dessa texter finns arkiverade vid NVS-institutionen, Sektionen för klinisk 
geriatrik, Karolinska institutet, Novum. De för studien aktuella texterna insamlades mellan år 
1999 och 2001 av logoped Per Östberg inom ramen för rutinmässiga minnesutredningar vid 
Minnesmottagningen, Geriatriska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. 

De insamlade originaltexterna var skrivna på olinjerade A4-ark. Dessa texter kopierades i 
kopiator och i mån av tillgång skrevs patienternas resultat från BNT och 
ordmobiliseringstestet ”Djur” in på de papperskopiorna. Texterna digitaliserades genom att 
skrivas in i Microsoft Word. För att de digitaliserade texterna i så stor utsträckning som 
möjligt skulle efterlikna originalen markerades skrivstil i originaldokumentet med kursiv stil 
i dataversionen, versaler markerades med versaler, osv. Texterna kodades med nummer från 
1 till 169. Datumet för originalets tillkomst inledde de digitaliserade texterna. I de fall datum 
saknades daterades texten till 990101. I de fall patienten hade skrivit på ett liggande A4 ark 
markerades detta genom en notering efter datumet i textens början. Vissa av patienterna hade 
vid två separata tillfällen producerat texter. Dessa skrevs in under samma kodnummer. 
Kodningen av materialet användes för att säkerställa patientanonymiteten och för att i mesta 
möjliga mån motverka bias genom att göra författarna blinda för diagnos vid analysarbetet. 
 
3.2. Deltagare 

Av de 169 deltagarna, som samtliga genomgått rutinmässiga minnesutredningar vid 
Minnesmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, exkluderades 28 personer 
då det saknades tillgängliga uppgifter angående diagnos. Denna studie kom alltså att omfatta 
141 deltagare med fördelningen: 50 män och 91 kvinnor där medelåldern var 63 år (range 37-
87 år). Den genomsnittliga utbildningslängden var 11 år. För de deltagare som hade testats 
vid två tillfällen användes alltid resultaten från det senaste testtillfället. 

Studiens 141 deltagare delades in i tre undergrupper utifrån diagnos. Minnesutredning 
(MUT) betecknar de patientfall som hade upplevda subjektiva kognitiva besvär (glömskhet, 
koncentrationsproblem) och genomgick minnesutredning utan att uppfylla kriterierna för 
lindrig kognitiv störning (mild cognitive impairment; MCI) (Wahlund et al., 2003). De fall 
som hade subjektiva kognitiva besvär och låg minst 1,5 standardavvikelseenheter under 
snittet på ett eller flera av de kognitiva testerna men ej uppfyllde kriterier för demensdiagnos 
fick diagnosen MCI. De individer som uppfyllde demenskraven hade en minnesstörning samt 
ytterligare någon kognitiv störning och inskränkt funktion i dagliga aktiviteter. Majoriteten 
hade Alzheimers men även subkortikal vaskulär demens, subkortikal demens, 
Lewykroppsdemens, Korsakoffs demens och frontotemporal demens förekom.  

I denna studie har de olika subtyperna av demens samlats i samma diagnoskategori, 
demens. Totalt hade 19 % av deltagarna diagnosen MUT, 31 % hade diagnosen MCI och 50 
% hade en demensdiagnos. 108 (ca 77 %) av personerna hade ett journalfört resultat från 
MMT med ett medel på 25,1 ± 4,5. Tabell 2 visar medelvärden (m) och standardavvikelser 
(sd) för de olika diagnosgrupperna utifrån ålder, kön och utbildning.  
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Tabell 2 Personer som genomgått minnesutredning indelade i diagnosgrupper. Ålder (antal år), 
utbildning (antal år), medelvärden (m), standardavvikelser (sd), spridningsmått (range), man (M), 
kvinna (K). MUT: minnesutredning. MCI: mild cognitive impairment (kognitiv svikt). 

Diagnos n 
Ålder 

 
Kön  Utbildning 

m sd range M K m sd range 

MUT 27 58 9,8 37-75  9 18 11 3,2 6-16 

MCI 44 62 10,5 42-87  15 29  11 4,1 6-20 

Demens 70 66 9,5 39-84  26 44  10 3,5 6-22 

Total 141 63 10 37-87  50 91  11 4 6-22 

 
 

För att redogöra för deltagarnas kognitiva förmåga vid tiden för insamlandet av de skriftliga 
bildbeskrivningarna presenteras i tabell 3 resultaten från sex stycken referenstest. Tabellen 
visar att det sker en stadig minskning av resultaten på de olika deltesten över de olika 
diagnosgrupperna. Dessa resultat har varit en del av den ursprungliga diagnosticeringen av 
patienterna. 
 

Tabell 3 Diagnosgruppernas samt alla deltagares referenstestresultat presenterade i medelvärden (m) 
och standardavvikelser (sd). MMT: Mini-mental Test. BNT: Boston Naming Test, SB: 
Sifferrepetition baklänges, BM: Blockmönster 
Test MUT (n= 27) 

m ± sd 

 

n 

MCI (n= 44)  

m±sd 

 

n 

Demens (n= 70) 

m±sd 

 

n 

MMT 28,8 ±0,8 18 26,8 ±3,9 33 23,0 ±4,3 57 

BNT 51,8 ±5,4 27 48,1 ±5,8 42 40,0 ±9,6 66 

Djur 24,6 ±6,0 25 19,1 ±5,8 43 13,4 ±7,8 65 

SB 5,3 ±1,3 21 5,2 ±1,7 34 3,9 ±1,9 53 

BM 28,4 ±9,5 21 24,4 ±10,9 32 12,3 ±8,6 39 

Likheter 21,0 ±5,3 21 18,0 ±6,7 31 13,4 ±6,3 40 

 
 

3.3. Procedur 

3.3.1. Utarbetning av rättningsmallar 

Rättningsmallar utformades genom löpande diskussion mellan uppsatsförfattarna. Diverse 
svårigheter som tillstötte under arbetets gång i form av grammatiskt eller på annat vis mycket 
avvikande texter analyserades noga och olika metoder för hur dessa skulle behandlas 
prövades. De förhållningssätt som var applicerbara i flesta möjliga fall fördes sedan in i 
rättningsmallarna.  
 
3.3.1.1 LIX 

Då texterna skulle analyseras utifrån det lingvistiska måttet läsbarhetsindex (LIX) användes 
en Internetsida med adressen www.lix.se. Sidan är gjord som ett projekt av fil. dr Gustaf 
Öqvist Seimyr, forskare på Bernadottelaboratoriet, S:t Eriks Ögonsjukhus, Karolinska 
Institutet, Stockholm. Ett problem som uppstod tidigt i analysprocessen var att definiera hur 
en mening skulle avgränsas. lix.se använder sig av den gängse definitionen av en mening 
som lyder: ”Börjar med stor bokstav och slutar med punkt.” I det material denna studie utgår 
ifrån var en stor del av texterna författade av personer med sänkt kognitiv nivå vilket i många 
fall tog sig uttryck i bristen på korrekt användande av stilistiska markörer av ovanstående 
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typ. Vi blev således tvungna att skapa ett formulär för hur texterna skulle behandlas i de fall 
där konventionell meningsavgränsning ej existerade (se appendix).  
Utifrån de i bilagan uppställda kriterierna modifierades texterna och sparades i ett separat 
dokument i Microsoft Word. Dessa modifierade texter klipptes in i den analysruta som lix.se 
tillhandahåller. Därefter sker en automatisk analys av texterna där resultatet sedan 
presenteras i en tabell med olika variabler. Resultatet matades sedan in i en excelfil där alla 
resultat från de olika analysmåtten samlades. 
 
3.3.1.2 T-enhet 

Då materialet till stor del var av talspråklig karaktär och till följd av detta i vissa fall saknade 
kompletta huvudsatser, krävdes även här en användbar rättningsmall (se appendix). Då 
texterna bestod av skriftliga bildbeskrivningar förekom fristående nominalfraser i avsaknad 
av både subjekt och predikat relativt frekvent. Originaltexterna modifierades och uppdelning 
i huvudsatser och bisatser skedde utifrån rättningsmallen. Antal T-enheter, satser per T-enhet 
och antal ord per T-enhet räknades och resultatet skrevs in i en excelfil.  
 
3.3.1.3 Idétäthet 

Textmåttet idétäthet bygger på kvoten mellan antalet propositioner och det totala antalet ord i 
en text. När arbetet med att analysera texterna utifrån detta mått inleddes visade sig den 
viktigaste och mest problematiska uppgiften gällande idétäthet vara att definiera vad som 
skall räknas som en proposition. Därför skapades även för detta textmått en rättningsmall där 
det finns tydligt definierat vilka ordklasser och strukturer som utgör propositioner (se 
appendix). Då detta är ett mått där bedömaren helst bör ha relativt goda förkunskaper inom 
grammatik beslutades att det för användarvänligheten och interbedömarreliabilitetens skull 
måste vara så enkelt som möjligt att definiera vad som utgör en proposition. I rättningsmallen 
finns därför både instruktioner och tydliggörande exempel. Uppsatsförfattarna utgick från 
originaltexterna och räknade antalet propositioner och det totala antalet ord i varje text och 
skrev in detta i en excelfil.  
 
3.3.1.4 Verbtäthet 

Verbtätheten beräknades genom att räkna samtliga verb som förekom i en text och sedan 
dividera det antalet med det totala antalet ord. 
 
3.4. Interbedömarreliabilitet 

Interbedömarreliabilitet för de olika textmåtten estimerades genom att tio slumpmässigt 
utvalda texter rättades av båda uppsatsförfattarna med de utarbetade rättningsmallarna som 
utgångspunkt. Korrelationen mellan de båda rättningarna beräknades med 
intraklasskoefficienten, ICC, som är att föredra i små stickprov eftersom Pearsons r kan 
överskatta sambandet. Som framgår av tabell 4 fanns det ett signifikant positivt samband 
mellan de båda rättningarna för samtliga fyra textmått.  
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Tabell 4 Interbedömarreliabilitet beräknad med intraklasskoefficient (ICC) utifrån 10 stycken texter. 
SM: Single measure; AM: Average measure; Sig: signifikansnivå 
 T-enhet Verb Idétäthet LIX 

SM 0,997 0,996 0,955 0,767 

AM 0,998 0,998 0,977 0,868 

Sig. ** ** ** * 

** p < 0,001 * p < 0,01     

 
 

3.5. Databearbetning och statistik 

Samtliga insamlade data fördes in i en excelfil. Med denna som grund utfördes sedan 
statistiska analyser i programmet SPSS Statistics version 18. Först beräknades den 
deskriptiva statistiken med medelvärden, standardavvikelser och range. Utifrån detta 
skapades histogram för att få en överblick över vilka variabler som hade störst varians. 
Sambandet mellan deltagarnas MMT-resultat och de sju textmått som bedömdes variera mest 
mellan diagnosgrupperna beräknades med Pearsons korrelationskoefficient. Pearsons 
korrelationskoefficient användes även för att undersöka sambandet mellan eventuella 
störvariabler (ålder, utbildning, kön) och de sju utvalda textmåtten. För att kontrollera om 
könstillhörighet hade inverkan på texmåttsresultaten utfördes ett oberoende t-test. 
Skillnader i resultat för de sju utvalda textmåtten mellan diagnoskategorierna beräknades 
genom multipel variansanalys (MANOVA). För att se vilka mått som bäst predicerade 
demensdiagnos utfördes en binär logistisk regressionsanalys med stegvis framåtriktad 
beräkningsmetod och de sju utvalda textmåtten som kontinuerliga prediktorvariabler. P-nivån 
för inklusion sattes till 0,05 och för exklusion till 0,10. Signifikansnivån i analyserna var i 
övrigt α = 0,05. 
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4. Resultat 

4.1. Resultatredovisning 

I tabell 5 presenteras textmåttsresultaten för de olika diagnoskategorierna. Som framgår av 
tabellen var de variabler som skiljde sig mest åt mellan diagnoserna antal propositioner, verb, 
ord och långa ord. Även meningslängd, LIX, antal t-enheter och ord per t-enhet uppvisade 
viss skillnad. Skillnaden var minst i de variabler som delades med totalt antal ord såsom 
idétäthet, verbtäthet och andel långa ord. Ord per T-enhet och genomsnittlig meningslängd 
var de enda ordkvotsbaserade mått som togs med i den vidare analysen.   
Vid korrelationsanalys visade sig variablerna verb och totalt antal ord korrelera starkt  
(r = 0,95, p < 0,01). Till följd av detta exkluderades antal ord ur den vidare analysen. 
          

Tabell 5 Respektive diagnosgrupps textmåttsresultat presenterade i form av 
 medelvärden (m) och standardavvikelser (sd) där (n) står för antal deltagare i  
gruppen.  

Textmått 
MUT (n=27) 
m ±sd 

MCI (n=44) 
m ±sd 

Demens (n=70) 
m ±sd 

Antal propositioner 21,0 ±11,1 16,3 ±7,5 10,2 ±5,9 

Idétäthet 4,0 ±0,6 4,3 ±0,5 4,1 ±0,9 

Verb 11,8 ±6,2 8,5 ±3,6 6,0 ±3,0 

Verbtäthet 0,2 ±0,0 0,3 ±0,05 0,3 ±0,1 

Antal ord 52,3 ±29,3 37,7 ±16,8 24,7 ±13,5 

Antal meningar 5,5 ±4,4 3,9 ±2,3 3,8 ±2,2 

Antal långa ord 7,8 ±4,4 5,1 ±3,2 3,6 ±2,7 

Meningslängd 11,9 ±6,6 11,5 ±6,3 7,1 ±3,7 

Andel långa ord 15,9 ±5,9 13,7 ±6,1 15,1 ±8,7 

Läsbarhetsindex 27,8 ±7,4 25,2 ±7,3 22,3 ±8,6 

T-enheter 6,6 ±4,7 4,9 ±2,7 4,2 ±2,4 

Ord/T-enhet 9,5 ±5,1 8,6 ±4,4 5,9 ±2,9 

Satser/T-enhet 1,5 ±0,5 1,4 ±0,4 1,2 ±0,4 

 
 

De sju textmått som utifrån tabell 5 uppvisade störst skillnad mellan diagnosgrupperna och 
därmed var mest intressanta för vidare analys var antal propositioner, antal verb, antal långa 
ord, genomsnittlig meningslängd, LIX, T-enheter samt ord per T-enhet. Figur 1 visar ett 
stapeldiagram över diagnosgruppernas medelresultat för dessa variabler. 
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Figur 1 Stapeldiagram över diagnosgruppers medelresultat för de sju textmått vilka uppvisade störst variation 
mellan grupperna MUT (Minnesutredning), MCI (Mild Cognitive Impairment) och Demens.  
 
MMT-resultat kan anses vara ett reliabelt mått då individers kognitiva nivå skall utvärderas. 
För att få en uppskattning av hur relevanta de sju utvalda textmåtten i denna studie var 
beräknades sambanden mellan dessa och MMT genom Pearsons korrelationskoefficient. Som 
framgår av tabell 6 fanns ett signifikant positivt samband mellan MMT-resultaten och 
resultaten från LIX (r = 0,20, p < 0,05) och antal t-enheter (r = 0,22, p < 0,05) samt mellan 
MMT och de övriga utvalda textmåtten på p-nivå 0,01.  
 
 

Tabell 6 Samband mellan Mini-Mental Test (MMT) och textmått för studiens samtliga deltagare 
beräknat med Pearsons korrelationskoefficient (r) där (p) anger signifikansnivån. 
Textmått MMT (r) 
Antal propositioner 0,394** 
Verb 0,396** 
Antal långa ord 0,335** 
Meningslängd 0,342** 
LIX 0,197* 
T-enhet 0,220* 
Ord/T-enhet 0,322** 
** p < 0,01 * p < 0,05  

 
 

4.2. Korrelationsanalys bakgrundsvariabler 

Pearsons korrelationskoefficient användes för att undersöka sambandet mellan olika 
potentiella störvariabler (ålder, utbildning, kön) och vissa textmåttsvariabler (verb, 
propositioner, långa ord, genomsnittlig meningslängd, LIX, t-enheter, ord per t-enhet). Det 
fanns ett signifikant men mycket svagt negativt samband mellan ålder och antal propositioner 
(r = -0,17, p < 0,05) samt mellan ålder och antal verb (r = -0,18, p < 0,05). Inga andra 
signifikanta samband stod att finna.  
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Det fanns ett signifikant positivt samband mellan utbildning och antal propositioner (r = 
0,26, p < 0,01), mellan utbildning och verb (r = 0,21, p < 0,05) samt mellan utbildning och 
långa ord (r = 0,31, p < 0,01). Inga andra signifikanta samband stod att finna.  

Ett oberoende t-test utfördes för att kontrollera om effekt av kön gav utslag på de olika 
textmåttsvariablerna. Generellt var kvinnors medelresultat högre än männens, men en 
signifikant effekt fanns enbart på antal propositioner (t (139) = -2,95, p < 0,01), antal verb  
(t (139) = -2,96, p < 0,01) och genomsnittlig meningslängd (t (139) = -2,78, p < 0,01).  
 

4.3. Variation i textmått mellan de olika diagnoskategorierna 

En MANOVA genomfördes med diagnoskategori (MUT, MCI och demens) som oberoende 
kategorivariabel och de sju textmåtten: propositioner, verb, antal långa ord, genomsnittlig 
meningslängd, LIX, antal t-enheter och ord per t-enhet som beroende variabler. Den visade 
en signifikant huvudeffekt av diagnoskategori [F (14, 264) = 5,07, p < 0,001; partiell η2 = 
0,21]. Som framgår av tabell 7 visade Scheffés post hoc-test att det mellan MUT och demens 
fanns signifikant skillnad (p < 0,05) i alla de sju textmåtten. I antal propositioner, verb och 
antal långa ord visade det sig finnas signifikant skillnad mellan samtliga diagnoser. För antal 
propositioner var skillnaden störst mellan MUT och demens och minst mellan MUT och 
MCI. Mellan MUT och MCI fanns signifikant skillnad i antal propositioner, antal verb samt 
antal långa ord. Mellan MCI och demens fanns signifikant skillnad i antal propositioner, 
antal verb, meningslängd, antal långa ord och ord per t-enhet. 
 
Tabell 7 p-värden för variation i textmått mellan diagnoskategorier. MUT: Minnesutredning, MCI: Mild 
cognitive impairment (mild kognitiv svikt). 
Diagnoser MUT-Demens MUT-MCI MCI-Demens 
Antal propositioner 0,001 0,044 0,001 
Verb 0,001 0,004 0,005  
Meningslängd 0,001 i.s.  0,001 
Antal långa ord 0,001 0,004 0,048 
Lix 0,012  i.s. i.s. 
T-enhet 0,005 i.s. i.s.  
Ord per T-enhet 0,001 i.s. 0,002 

 
 
4.4. Prediktion av demens utifrån textvariabler  

En binär logistisk regressionsanalys utfördes för att se om textmåtten som visat tydligast 
resultatskillnader kunde predicera demensdiagnos. Textmåtten propositioner, verb, antal 
långa ord, meningslängd, LIX, antal t-enheter och ord per t-enhet inkluderades som 
kontinuerliga prediktorvariabler. Framåtriktad stegvis beräkningsmetod användes med  
p-nivån för inklusion av en prediktorvariabel satt till 0,05 och för exklusion till 0,10. 

I analysen ställdes diagnosen MUT mot diagnosen demens som den dummykodade 
beroende variabeln. Regressionsmodellen visade en god anpassning till data enligt Hosmer-
Lemeshows test (χ2 = 2,25, p = 0,97). Ungefär 35 % till 50 % av variationen i diagnos kunde 
förklaras utifrån modellen (Cox & Snell r2 = 0,35; Nagelkerke r2 = 0,50). Diagnosen 
predicerades signifikant av antalet verb (Walds W = 18,13, p < 0,001) och av LIX-värdet 
(Walds W = 8,58, p < 0,01) 
En klassifikation baserad på regressionsmodellen visade att 93 % av demensfallen och 63 % 
av MUT-fallen klassificerades rätt; totalt klassificerades 85 % av fallen korrekt. 
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5. Diskussion 

I denna studie har undersökts huruvida skriftliga bildbeskrivningar kan predicera demens. 
Utgångspunkt för studien var de fyra textmåtten: idétäthet, verbtäthet, läsbarhetsindex (LIX) 
och T-enhet. Dessa mått användes för att analysera texter skrivna av personer med varierande 
kognitiv status. Deltagarna i studien var, efter diagnostillhörighet, indelade i tre grupper: 
MUT (minnesutredning), MCI (mild kognitiv svikt) och demens. 
Nedan följer en diskussion kring de viktigaste resultaten. 
 
5.1. Resultatdiskussion 

Resultat från denna studie tyder på att skriftliga bildbeskrivningar utförda av individer med 
demens innehöll färre ord än de skrivna av individer diagnostiserade med MCI eller 
lindrigare kognitiv nedsättning än så. Jämfört med minnesutredningsgruppen innehöll 
demensgruppens texter även färre antal propositioner, verb, långa ord, T-enheter, ord per T-
enhet och hade en kortare genomsnittlig meningslängd samt i snitt ett lägre LIX-värde. De 
mått som vid regressionsanalys bäst tycktes predicera demens utifrån skriftliga 
bildbeskrivningar var antalet verb samt textens LIX-värde. Totalt 85 % av fallen 
klassificerades korrekt då minnesutredningsfallen ställdes mot de med demensdiagnos. Till 
detta bör tilläggas att LIX-värdet i enskilda fall, vilket diskuteras vidare i metoddiskussionen 
nedan, kan vara ordentligt missvisande. Deltagarna i demensgruppen hade dock generellt ett 
lägre LIX-värde än de övriga två grupperna.  

Ett annat fynd från denna studie är att de lingvistiska måtten propositioner, verb och antal 
långa ord skiljer sig signifikant (p < 0,05) mellan samtliga prövade diagnosgrupper. Det 
bekräftar resultat från tidigare studier som också visat att tilltagande kognitiv nedsättning 
leder till ett mer innehållsfattigt skriftspråk där mer komplicerade ord används i mindre 
utsträckning. 

I denna studie gav dock, till skillnad från i vissa tidigare studier (Snowdon, 1996), inte 
idétäthet något signifikant resultat när det gällde att predicera demensdiagnos. Inte heller 
textmåtten verbkvot, andel långa ord och satser per t-enhet visade på några signifikanta 
skillnader mellan diagnosgrupperna. Detta torde bero på att det totala antalet ord vid de olika 
diagnoserna minskar proportionellt till antalet propositioner, verb, antal långa ord m fl. 
Förutom när det gäller antal ord per t-enhet och genomsnittlig meningslängd där man kan se 
en viss skillnad mellan MUT och demensgruppen går det inte att utifrån de mått där man 
delar med det totala antalet ord/meningar/satser se någon större skillnad i resultaten för de 
olika grupperna. 

 
5.1.1.  Påverkan av bakgrundsvariabler 

Sambandet mellan olika bakgrundsvariabler (ålder, utbildning, kön) och vissa 
textmåttsvariabler (verb, propositioner, långa ord, meningslängd, LIX, t-enheter, ord per t-
enhet) undersöktes för att om möjligt upptäcka potentiella störvariabler. Det fanns ett mycket 
svagt negativt samband mellan ålder och antal propositioner samt mellan ålder och antal 
verb, d.v.s. de äldre deltagarna i studien använde både färre antal propositioner och färre 
verb. Detta samband var dock så svagt att ålder i denna studie inte kan antas inverka på 
textmåtten. En tidigare studie (Kemper et al., 2001) om hur språk påverkas vid normalt 
åldrande, baserad på de självbiografiska texterna från nunnestudien, har dock visat att både 
grammatisk komplexitet och antalet propositioner minskade med åldern oavsett om personen 
utvecklade demens eller ej. 

Vi fann även att utbildningslängd uppvisade ett signifikant positivt samband med vissa av 
textmåtten. Ju längre utbildning desto fler verb, propositioner och långa ord användes vilket 
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kan tolkas som att utbildningslängden påverkar dessa textmått. Detta var förväntat då man 
kan anta att personer med en eftergymnasial teoretisk utbildning har i större utsträckning 
kommit i kontakt med och använt sig av ett utförligare språk. Utbildning efter grundskolan 
antas inom dagens demensforskning minska risken för demensutveckling (Karp, 2005) och 
resultat från denna studie motsäger inte detta, men visar inte heller några signifikanta resultat 
i den riktningen.  

Kvinnor hade generellt ett högre medelresultat på alla textmått, men en signifikant 
skillnad stod endast att finna på antal propositioner, antal verb och genomsnittlig 
meningslängd. En enkel förklaring till kvinnornas högre medelresultat är svår att finna, men 
tidigare studier (Ardila & Roselli, 1996) har visat att kvinnors språkliga förmåga minskar i 
mindre utsträckning än hos män vid ökande ålder. 
 

5.2. Metoddiskussion 

Samtliga deltagare i denna studie hade sökt sig till Minnesmottagningen, Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge, för upplevda problem med minnet. Av dessa 
diagnostiserades 50 % med en demensdiagnos, 31 % med diagnosen MCI och övriga 19 % 
kunde efter objektiv bedömning inte anses ha någon kognitiv störning och placerades därför i 
gruppen benämnd som minnesutredning (MUT).  

Till skillnad från i Snowdons studie (1996), där texter skrivna i unga år undersöktes i ett 
försök att predicera demensdiagnos, är texterna i denna studie i många fall skrivna av 
individer med en uppenbar kognitiv nedsättning. Denna nedsättning tog sitt uttryck i tydliga 
svårigheter att producera skrift och framförallt i att producera textspråkligt grammatiskt 
korrekta texter. Detta medförde vissa problem i analysarbetet och en del modifieringar av 
texterna var tvungna att utföras för att textmåtten skulle vara applicerbara.  

De i studien använda textmåtten krävde en omfattande inläsning innan någon form av 
textbearbetning kunde inledas. Vissa av måtten såg till en början ut att vara väl lämpade för 
den typ av analys vi skulle genomföra, men det visade sig snart att så inte riktigt var fallet. 

Textmåttet T-enhet såg i det initiala analysskedet ut att vara väl applicerbart på de texter 
som innefattas av studien. Dock visade sig den ursprungliga definitionen stipulerad av Hunt 
(1965) inte vara helt kompatibel med det insamlade materialet. Enligt Hunt består en T-enhet 
av kortast möjliga grammatiska tillåtna meningar. Just denna definition innebär ett stort 
problem vid analysen i de fall där meningarna från början är grammatiskt inkorrekta. T-
enhetsmåttet blev då omöjligt att använda utan modifikationer. Ett sätt att lösa det är att 
exkludera de meningar som brister i grammatisk korrekthet. Men vad är grammatiskt 
korrekt? Ett flertal av texterna saknade bestämd form till substantiv, ex. Pojke står på en pall 
för att ta sig en kaka. Detta är grammatiskt inkorrekt, men skall det innebära att hela satsen 
diskvalificeras från analys? Vi valde att bortse från denna anomali och analyserade satsen 
som om den innehöll en T-enhet, bestående av 11 ord och uppbyggd av 2 satser. Då studien 
baseras på skriftliga bildbeskrivningar innehåller texterna en relativt hög frekvens av 
ogrammatiska meningar i form av nominalfraser, dvs. i avsaknad av verb. Särskilt frekvent 
förekommande var fraser av typen ”Översvämning i köket.” och ”Gardiner i fönstret.” Detta 
beror på att denna typ av uppgifter eliciterar en högre grad av substantivfraser än vad fritt 
berättande gör. Personer tenderar att i större utsträckning än vid fritt berättande ”lista” objekt 
förekommande i bilden (Covington et al. 2007).  

Vidare kan argumenteras för att skriftligt beskrivande av en bild kan leda till ett mindre 
”målande” språk från försökspersonen/patienten. Då personen i de flesta fall inte har någon 
emotionell anknytning till bilden, produceras kanske en mindre utförlig beskrivning av bilden 
än vad som vore fallet om personen skulle beskriva ett semesterfoto taget ur det egna 
albumet. Denna studie har använt sig av ”The Cookie Theft Picture” (Goodglass & Kaplan, 
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1983) som i tidigare studier använts (Croisile et al., 1996) för att analysera språket hos 
personer med demens. Bilden har ansetts lämplig på grund av att den avbildar en huslig miljö 
som alla människor kan förmodas vara bekanta med. Denna typ av bildbeskrivningar är ett 
bra sätt att elicitera tal eller skrift, men det har anförts viss kritik mot att det producerade inte 
skulle vara representativt för tal (eller skrift) i mer naturliga situationer. Bird et al. (2000) 
resonerar kring att en högre frekvens av konkreta substantiv skulle kunna förekomma vid 
bildbeskrivningar jämfört med vad som produceras i normalt tal eller historieberättande. 

Just själva ”kaktjuvsbilden” kan vara en av bristerna med studien då den eventuellt inte 
tillåter deltagarna att visa sin fulla skriftspråkliga kapacitet. Detta gäller såväl personerna 
med demens som de tillhörandes minnesutredningsgruppen. I det senare fallet kan bilden 
anses vara något för simpel för att verkligen locka fram dessa individers mest avancerade 
skriftspråk, vilket hade kunnat ge vissa av dem en tydligare resultatmässig distinktion från  
individerna i demensgruppen.  

Även LIX var problematiskt att applicera på de texter vi hade tillgång till. Då texterna 
överlag var korta valde vi till exempel att räkna med rubriker i analysen. Detta strider mot 
Björnssons (1968) instruktioner, men då texterna i de flesta fall var mycket korta valde vi att 
inkludera rubriker för att öka det totala antalet analyserbara ord. Något som framkom i 
analysarbetet var den nyckfullhet som LIX-värdet uppvisade. Medelresultatet för alla testade 
personer var 24,25 (±8,21) vilket enligt nivåindelningen av LIX-värdet ligger 5,75 poäng 
under den övre gränsen för mycket lättläst, barnböcker. Ett annat talande exempel är till 
exempel att den person som fick näst högst LIX-värde (48) hade ett MMT-resultat på 19 
poäng och diagnosen Alzheimers, medan en person i MUT-gruppen med 30 poäng på MMT-
testet endast fick ett LIX-värde på 12 vilket motsvarar mycket lättläst, barnböcker.  

Ytterligare ett stort problem var att avgränsa meningar från varandra. Vanligtvis brukar en 
mening definieras som att den skall inledas med versal och avslutas med punkt. Då detta ej 
var fallet i många av de skriftliga bildbeskrivningar vi hade tillgång till, var det av stor vikt 
att en rättningsmall upprättades för att i största möjliga mån handskas med de typer av 
grammatiskt och stilistiskt avvikande texter som förekom. Detta visade sig vara ett 
ansträngande och tidsödande arbete då den första versionen av rättningsmallen efter hand 
visade sig behöva revideras otaliga gånger. Den största svårigheten med rättningsformuläret 
var att hitta en definition som gick att applicera i alla tillgängliga fall. Som 
interbedömarreliabiliteten visar lyckades vi utforma rättningsmallar som gav en statistiskt 
säkerställd och närmast total överensstämmelse mellan de båda rättningarna, frånsett just 
LIX.  
 Likt de båda ovanstående textmåtten, T-enhet och LIX, vållade även 
idétäthetsdefinitionen oss en del huvudbry. Idétätheten är baserad på antalet propositioner per 
totalt antal ord. Det vi till en början var tvungna att göra var att försöka förstå vad en 
proposition innebär i olika sammanhang. Såväl lingvistiska som filosofiska och logiska 
definitioner studerades. Efter hand fann vi att en förenklad version av begreppet utifrån 
Kintsch (1972) och Turner och Green (1977) baserad på Brown et al. (2008) verkade vara 
bäst lämpad för vår studie. Då förhoppningen var att detta mått skall kunna användas kliniskt 
vid logopedisk utredning av kognitiv funktion, främst då vid demens, var det av stor vikt att 
en så enkel, men applicerbar, version som möjligt framtogs. Då de tidigare framtagna 
definitionerna av en proposition kräver en stor grammatisk kunskap för att kunna användas, 
valde vi att konkretisera begreppet. Även i detta fall visade interbedömarreliabiliteten att en 
godtagbar och förståelig definition framtagits. Observeras bör dock att de rättningar som 
jämförts för att fastställa interbedömarreliabiliteten är gjorda av två personer som arbetat med 
att utforma rättningsmanualer för de aktuella textmåtten vilket ifrågasätter 
interbedömarreliabilitetens generaliserbarhet. Önskvärt vore att även en utomstående person 
hade bedömt texterna. 
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Utan tvivel var verbtäthetsmåttet det enklaste att definiera då det enbart innebar att 
samtliga verb i texten räknades och sedan dividerades med det totala antalet ord. 

Någonting som framkom under litteraturgenomgången var att litteraturen om de olika 
textmåtten i mycket stor utsträckning utgår från den rådande, litterära skriftliga normen. 
Väldigt sällan anges hur dessa textmått skall appliceras eller modifieras vid texter av den typ 
som förekom i denna studie. 
  
5.3. Begränsningar hos studien 

Då detta är en retrospektiv studie saknades möjligheten att kontrollera för snedfördelning av 
deltagarantalet i de olika diagnosgrupperna. Likaså för den skillnad i könsfördelning som 
föreligger i materialet.  

Då endast tillgång till utdrag ur journaler varit tillgängliga för uppsatsförfattarna har 
möjligheten att kontrollera för eventuellt annat modersmål än svenska inte funnits. Detta 
hade annars varit en intressant bakgrundsvariabel att inkludera i studien. 

Av intresse vore att ha en kontrollgrupp bestående av friska personer utan kognitiva 
besvär. Personerna i MUT-gruppen var tillräckligt friska för att inte få någon konstaterad 
kognitiv nedsättning, men de hade på grund av upplevda problem med minnet sökt sig till 
Minnesmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Dessa personer kan ha 
haft en tillräcklig kognitiv nedsättning för att man skulle kunna anta att nedsättningen 
inverkar på skrivförmågan och således ge lägre resultat inom de olika textmåtten. Utifrån 
materialet bedöms dock ej denna eventuella inverkan vara relevant. 

Rättningsmallarna utformades gemensamt av de båda uppsatsförfattarna vilket kan antas 
bidraga till en god överensstämmelse i rättningen, vilket även interbedömarreliabilitet visade. 
För att ytterligare säkerställa interbedömarreliabiliteten samt kvalitetssäkra de utformade 
rättningsmallarna vore det av intresse att låta en utomstående person, ej involverad i arbetet, 
rätta samma slumpvis utvalda texter som uppsatsförfattarna. 
 
5.4. Slutsatser 

En tidig diagnosticering av demens är av intresse då det numera finns läkemedel som 
minskar symptomen vid AD och försök med kurativ läkemedelsbehandling mot sjukdomen 
pågår. Syftet med denna studie var att utforska huruvida det är möjligt att predicera 
demensutveckling utifrån analys av skriftliga bildbeskrivningar. Ett flertal olika textmått 
användes vid analysen. Gällande skriftliga bildbeskrivningar predicerar inte idétäthet 
demensdiagnos vid tidpunkten för demensutredning enligt resultat från denna studie. 
Däremot förefaller textens LIX-värde samt antalet verb texten innehåller kunna predicera 
demensdiagnos vid tiden för utredning. Antalet verb korrelerade starkt med det totala antalet 
ord och var en av de två variabler (antal verb, LIX-värde) som vid regressionsanalys kunde 
predicera demensdiagnos relativt väl.  
 
5.5. Framtida studier 

Av intresse vore att arbeta vidare med modifieringen av måtten och utforma än mer precisa 
rättningsmallar än de som använts i denna studie, men samtidigt behöver de vara så pass 
användarvänliga att de går att använda i den logopediska vardagen.  

Dataprogrammet CPIDR, som automatiskt beräknar idétätheten i texter, vore ypperligt att 
få tillgång till på svenska för att ytterligare säkerställa en tillförlitlig och konsekvent analys 
av detta textmått. 

Intressant vore också att undersöka andra typer av skrivuppgifter, exempelvis utan 
bildstöd. Även en annan typ av bild att beskriva vore intressant för att om möjligt elicitera 
texter än mer rättvisande för personens kognitiva kapacitet. 
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Det vore värdefullt att, i de fall det är möjligt, följa upp patienternas status nu, tio år efter 
insamlandet av texterna. Detta för att undersöka om de personer tillhörandes diagnosgrupp 
MCI och även de med låga resultat på de olika textmåtten i MUT-gruppen utvecklat en 
demensdiagnos.  
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Rättningsmall LIX 
En sats skall definieras som en analyserbar mening då den är, utifrån rådande lingvistisk 
praxis, grammatiskt korrekt samtidigt som den inleds med versal och avslutas med punkt. 
I de fall detta ej uppfylls skall hänsyn tagas utifrån nedanstående kriterier.  
 
Grafiskt kriterium 

• Avslutas med punkt 
• Inleds med versal 
• Föregås av radbyte 

 
Grammatiskt kriterium 

• Kan kombineras med huvudsats 
 
Anvisningar 

� Särskrivningar, datum och dubbelnamn räknas som ett ord.  
� Oläsliga eller oförståeliga ord räknas ej.  
� Tankstreck räknas som ord i LIX och skrivs därför in som kommatecken.  
� Kolon räknas som meningsavslutande i LIX och skall ersättas med komma. 
� I de fall ”och” på något vis förkortas av skribenten skall de vid inskrivningen i LIX 

skrivas som och. 
� Siffror skall bibehållas då de i LIX räknas som ord.  
� I de fall siffran efterföljs av en punkt som inte bedöms vara meningsavslutande, skall 

denna borträknas. 
� Vid förkortningar skall dessa skrivas ut för att en korrekt analys skall kunna 

genomföras. Detta innebär också att eventuella punkter i samband med förkortningar 
skall tas bort. 

 
Exempel 1 
 
En pojke nallar kakor och balanserar på en stol    
En tant står och diskar hon har tofflor på sig växter i fönstret 
vattnet svämmar över på golvet 
disk står framme hon har förkläde på sig kanske hon har bakat en kaka 
som skall svalna 
Flickan har skor på sig hon vill också smaka på kakorna 
En gardin med omtag hänger framför fönstret 
 
Meningar: 

1. En pojke nallar kakor och balanserar på en stol 
2. En tant står och diskar hon har tofflor på sig 
3. växter i fönstret 
4. vattnet svämmar över på golvet 
5. disk står framme 
6. hon har förkläde på sig kanske hon har bakat en kaka som skall svalna 
7. Flickan har skor på sig hon vill också smaka på kakorna 
8. En gardin med omtag hänger framför fönstret 
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1. Mening ett inleds med versal men är i avsaknad av interpunktion. Nästa sats inleds på 
efterföljande rad vilket indikerar att textförfattaren anser sig påbörja en ny mening. 

2. Nästkommande exempel inleds även det av versal och saknar punkt. Det skulle vara 
möjligt att hävda att denna sats skulle kunna delas upp i två meningar då den består 
av två huvudsatser som icke sammanfogas av konjunktion. I detta fall anses detta 
falla under begreppet asyndeton, vilket innebär samordning utan konjunktion och bör 
således behandlas som en mening.  

3. Det som definieras som mening tre faller ej under något av de ovanstående grafiska 
kriterierna och måste således analyseras utifrån grammatiska sådana. Då denna sats ej 
har något samband med föregående sats bör den tolkas som en egen huvudsats och 
därmed definieras som en mening. 

4. Exempel fyra saknar grafiska kriterier men skall enligt de grammatiska kriterierna 
räknas som en egen mening. 

5. Exempel fem saknar även det stor bokstav och punkt och måste också den tolkas 
utifrån grammatiska kriterier. ”Disk står framme” är en grammatiskt korrekt mening 
och tolkas därför också som en egen mening 

6. Meningsexempel sex innehåller även det ett asyndeton samt avsaknad av punkt och 
initial versal. Trots att satsen innehåller inverterad ordföljd och således är 
grammatiskt inkorrekt leder inte detta till att satsen diskvalificeras som mening. 

7. Se meningsexempel två. 
8. Det sista meningsexemplet inleds med stor bokstav men saknar punkt. Det är i övrigt 

en grammatiskt korrekt mening och räknas som en sådan. 
 

Ovanstående exempel skulle efter att ha modifierats utifrån rättningsmallens kriterier se ut 
som följder;  
 

En pojke nallar kakor och balanserar på en stol(.) 
En tant står och diskar hon har tofflor på sig(.) 
Växter i fönstret(.) 
Vattnet svämmar över på golvet(.) 
Disk står framme(.) 
Hon har förkläde på sig kanske hon har bakat en kaka som skall svalna(.) 
Flickan har skor på sig hon vill också smaka på kakorna(.) 
En gardin med omtag hänger framför fönstret(.) 

  
När det väl klistras in i rutan för analys på www.lix.se skall parenteserna kring punkterna tas 
bort.



iv 

Rättningsmall T-enhet  
 
� En T-enhet utgörs av en huvudsats och de underordnade satser som är bundna till den eller 

inbäddade i den, se exempel 1. 
� Ett stycke uppdelat i sådana enheter består av kortast möjliga grammatiskt tillåtna 

meningar.  Två huvudsatser som binds ihop av ”och” eller andra samordnande 
konjunktioner (eller, men, utan, för, ty, fast, så) delas upp i två enheter, dvs två enkla 
meningar. ”Och” inleder då den andra enheten.  

� En T-enhet utgörs alltid av endast en huvudsats. 
� I de fall ellipsis förekommer (bortfall av ett eller flera ord som egentligen krävs av de 

kvarvarande elementen i satsen) skall det markeras genom att det saknade ordet markeras 
antingen som satsfundament (SF) eller subjekt (subj) inom klamrar [ ], se exempel 2 och 
3. Med detta gjort kan det räknas som en t-enhet. 

� Interjektioner är närmast att betrakta som en självständig sats och bör således räknas som 
en T-enhet. 

� Slutet på en t-enhet markeras med //, medan slutet på satser inom en T-enhet markeras 
med / 
 
 

Exempelmeningar 
Nedanstående mening skall ej tolkas som innehållandes ellipsis utan skall ses som en T-enhet  
 
Exempel 1 
Pojken står på stolen och tar kakor ur skåpet/ 
 
Nedan följer exempel på meningar innehållande ellipsis: 
 
Exempel 2 
Billiga bananer 
[SF]Billiga bananer// T1, 2 ord, 1 sats 
(SF kan i detta fall vara ”här finns”, ”här är”, ”det finns”) 
 
 
 Exempel 3 
Översvämning i köket 
[SF]Översvämning i köket// T1, 3 ord, 1 sats  
(SF kan tänkas vara ”det är”] 
  
 
Exempel 4 
Pojke står på en pall / för att ta sig en kaka //  T1, 11o, 2s 
men pallen är på väg att ramla. //   T2, 7o, 1s 
Flicka tittar på  //    T3, 3o, 1s 
 [SF] lite rädd kanske / att grabben skall falla. //  T4, 7o, 2s 
Mamma står och torkar disk. //   T5, 5o, 1s 
Vattnet svämma över från diskhon. //   T6, 5o, 1s 
Damens attiraljer står på diskbänken. //   T7, 5o, 1s 



v 

Rättningsmall Idétäthet 

Idétätheten i en mening beräknas genom att ta kvoten propositioner per totalt antal ord och 
multiplicera resultatet med 10. 
 
Exempel: 
En pojke nallar kakor och balanserar på en stol 
 
Propositioner: 4  (nallar, och, balanserar, på) 
Totalt antal ord: 9  (en pojke nallar kakor och balanserar på en stol) 
 
(Propositioner/Totalt antal ord) ×10 = Idétäthet 
 
(4/9)×10 = 0,4444 
 
Idétäthet = 4,44 
 
Meningen ”En pojke nallar kakor och balanserar på en stol” får alltså värdet 4,44 i idétäthet.  
 
 
Definition av proposition 
 

� En proposition definieras i denna studie som ord tillhörandes ordklasserna verb,adjektiv, 
adverb, konjunktioner, prepositioner samt determinerare ( ej en, ett) och modaliserare (endast 
negativa, som ”inte” ”inga”). Har, kan, blev, måste, kunna, få, lär, bör och skola räknas ej 
som propositioner i de fall de utgör hjälpverb till ett huvudverb. Exempel 1 
”Jag har cyklat” innehåller alltså en proposition, cyklat. I detta exempel fungerar har som 
hjälpverb medan det i satsen ”Jag har en cykel” fungerar som huvudverb och då utgör en 
proposition.   

 
� Flera verb i följd kan kallas för en verbkedja. I en verbkedja har det första verbet presens- 

eller preteriumform, och de övriga infinitiv- eller supinumform. Infinitiver kan det finnas 
flera, men det finns bara en supinumform i en sats, t ex det skulle kunna vara bra. Dessa 
verbkedjor skall räknas som en proposition. 
 

� Fraser av typen ”är på väg att ramla” och ”håller på att ramla” räknas som en lexikaliserad 
enhet och utgör därför endast en propostition. Undantag är kompositioner som ”har glömt att 
stänga” som skall ses som två propositioner då ”har glömt” negerar ”att stänga”. 

 
� I de fall kopulan ”är” åtföljs av en nominalfras skall denna räknas som en proposition, t ex 

det är översvämning. Detta till skillnad från när den åtföljs av en adjektivfras, då räknas 
endast adjektivet som en proposition, t ex jag är glad. 

 
� Strukturen konjunktionella adverb plus konjunktion, exempelvis ”varken…eller”, skall 

räknas som en proposition. 
 

� Fraser av typen ”svämmar över” är partikelverb och räknas även de som en proposition. 



vi 

Rättningsmall Verbtäthet  
Verbtätheten beräknades genom att räkna det totala antalet verb som förekom i texten och 
sedan dividera det antalet med det totala antalet ord.  
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