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SAMMANFATTNING
Sverige får en allt äldre befolkning. Detta för med sig ökande antal personer med Alzheimers
sjukdom (AD). Då sjukdomen innebär stor språklig påverkan kan denna patientgrupp förväntas öka
inom den logopediska vården. Även andelen flerspråkiga i samhället växer, vilket gör att logopeder
kommer att ta emot allt fler flerspråkiga äldre patienter. Ordmobiliseringssvårigheter har setts vara
ett tidigt symtom vid sjukdomen både hos enspråkiga och flerspråkiga personer. Tidigare forskning
har visat att ett flertal kompensatoriska strategier (t.ex. utfyllnader, omskrivningar och utbyten)
används för att hantera dessa svårigheter men det är inte klarlagt hur väl dessa strategier fungerar.
Därför undersöks i denna studie vilka kompensatoriska strategier som förekommer både hos
enspråkiga och flerspråkiga personer med AD. En fallstudie genomfördes på fyra deltagare med
AD, varav två enspråkiga och två flerspråkiga. Spontantal samlades in genom ett semistrukturerat
samtal och en kortare berättelse genomfördes med hjälp av bildstöd. Resultaten visade att
effektiviteten i de använda strategierna skiljer sig mellan individer. Hur långt deltagarna kommit i
sjukdomsförloppet verkade dock ha betydelse. Ingen större skillnad mellan de flerspråkiga
deltagarnas båda språk observerades förutom gällande användning av kodväxling. Deltagarna
verkade i viss mån vara hjälpta av bildstöd för att uppnå bättre talflyt eftersom
ordmobiliseringsproblematiken tycktes minska. Slutsatser som drogs är att logopeder kan
medvetandegöra patienter och närstående om ett flertal olika strategier för att hitta den strategi som
fungerar bäst för den individuella patienten samt att bildstöd kan användas för att underlätta
berättande.

Nyckelord: Alzheimers sjukdom, ordmobilisering, kompensatoriska strategier,
flerspråkighet, enspråkighet

ABSTRACT
Sweden is getting an aging population and with this comes an increase in neurodegenerative
diseases such as Alzheimer’s disease (AD). Bilingualism is also on the rise and this may result in
an increase of bilingual people suffering from AD. Due to the linguistic deterioration associated
with the illness people with AD, bilingual and monolingual, will be an increasing patient group with
speech and language pathologists (SLPs). Word retrieval difficulty is an early symptom of the
disease and several strategies to compensate for this have been observed (e.g. fillers,
circumlocutions and semantic parafasias). The effectiveness of these strategies has not yet been
established. With this background this study attempts to investigate which strategies are used by
monolingual and bilingual people with AD to compensate for word retrieval difficulties. A case
study was performed on four participants with AD, two of which were monolingual and two were
bilingual. Spontaneous speech was collected by means of a semi-structured conversation and a short
story was produced with picture support. The results showed that there were individual differences
in terms of the compensatory strategies. The results indicated that the strategies’ effectiveness
depended on the progression of the disease in each individual. No differences between the bilingual
participants’ first and second language were observed with exception to the usage of code switching.
The picture support seemed to be of some help for the participants to achieve better fluency of
speech since word retrieval difficulties seemed to decrease. The conclusion is that SLPs could make
their patients aware of several different strategies to compensate for word retrieval difficulties to
discover what is the most effective for each individual; furthermore pictures can be used to help
clients’ narratives.

Keywords: Alzheimer’s disease, word retrieval difficulties, word finding strategies,
bilingualism, monolingualism
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1. Bakgrund
Sverige får en allt äldre befolkning. Till följd av ökande livslängd ökar även incidensen
av neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom (AD), vilken är den
vanligaste demenssjukdomen i Sverige och drabbar främst personer över 65 års ålder
(Hjärnfonden, 2013). Sjukdomen har stor påverkan på språkförmågan (Brookshire, 2007)
och detta kan därför förväntas vara en ökande patientgrupp inom den logopediska
verksamheten. Sverige går liksom de flesta länder i världen även mot ett allt mer
flerspråkigt samhälle. Sedan 1960-talet har invandringen till Sverige ökat dramatiskt och
mellan åren 1941-2004 invandrade 2 455 665 personer (Hyltenstam & Tommaso, 2012),
vilka alla har svenska som andraspråk. Detta leder till att en stor andel av de äldre (i denna
uppsats avses personer över 60 år) som söker logopedisk hjälp kommer att vara
flerspråkiga. Nedan följer beskrivningar av hur språkproduktion hos enspråkiga och
flerspråkiga påverkas vid åldrande, både hos neurologiskt friska personer och hos
personer som drabbats av AD. Fokus ligger på semantiska (avser den språkliga förmågan
på ordnivå) svårigheter då det är ett tidigt symtom på sjukdomen (Hyltenstam & Stroud,
1993). Grammatiska aspekter och pragmatiska (dvs. språkets användning socialt)
aspekter diskuteras även kort.

Alzheimers sjukdom

AD är den vanligaste formen av demens och utgör ca 60-70% av alla neurodegenerativa
sjukdomar. I Sverige förekommer sjukdomen hos ca 150 000 personer, varav ca 10 000
är under 65 år (Hjärnfonden, 2013). I ICD-10 definieras AD som “(…) a primary
degenerative cerebral disease of unknown etiology with characteristic neuropathological
and neurochemical features. The disorder is usually insidious in onset and develops
slowly but steadily over a period of several years” (ICD-10, 2010). Sjukdomen kan sedan
ytterligare delas in i hur demensens förlopp ser ut vid tidig eller sen debut, dvs. före
respektive efter 65 års ålder. AD vid tidig debut har ett snabbt förlopp och innebär flera
nedsättningar av högre kortikala funktioner, medan AD vid sen debut har långsamt
förlopp med minnesproblematik som främsta symtom (ICD-10, 2010). Framförallt har
man sett att det är det semantiska minnet som påverkas (Chang et al., 2013; Passafiume
et al. 2012; Tippett et al., 2004). Det semantiska minnet innebär kunskapsminne, således
står det för faktakunskaper och information omvärlden. Ur en språklig synvinkel kan det
handla om exempelvis namn och innehåll för olika begrepp och vilka andra begrepp som
är kopplade till det (se avsnitt 1.4. om semantiska nätverk).

Vanligtvis ses även en nedsättning i exekutiva funktioner under sjukdomsförloppet,
dvs. problematik kring exempelvis arbetsminne, planeringsförmåga, problemlösning,
initiativtagande och fokuserad uppmärksamhet (Doty, 2012). AD innebär därmed samma
svårigheter som vid normalt åldrande, dock med mer extrem manifestation och med ett
snabbare förlopp (Brookshire, 2007).

Sjukdomsförloppet brukar vanligen delas in i tre på varandra följande
svårighetsgrader – mild, måttlig samt svår AD (enligt Socialstyrelsens uppdelning, 2010).
Vid mild AD förekommer påtagliga minnes- och orienteringsproblem. Ibland kan det
även ses bristande omdömesförmåga. Personen i fråga är dock ofta medveten som sina
svårigheter. Vid måttlig AD förvärras symtomen. Den drabbade får sämre
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kognitionsförmåga, svårt att hitta även i bekanta miljöer och har svårt att klara vardagliga
sysslor på egen hand. Vid mild AD kan man fortfarande klara av att stanna i hemmet,
men vid måttlig AD kan det finnas ett behov av att flytta till ett särskilt boende för att
klara av vardagen. Vid svår AD blir man allt mer passiv och förvirrad, svårt nedsatt såväl
kognitivt som motoriskt samt allt mer svår att kontakta (Brookshire, 2007;
Alzheimersföreningen, 2013).

Sjukdomen kan även delas upp i olika faser baserat på nedbrytningen av den
lingvistiska förmågan (se avsnitt 1.3.3. nedan). Enligt Brookshire (2007) är språket
mindre påverkat än minne, kognition och intellekt vid mild svårighetsgrad, men
språkpåverkan blir mer påtagligt i senare stadier. De språksvårigheter som förekommer
tidigt i sjukdomen skulle då vara en följd av minnesproblematiken och nedsatta exekutiva
funktioner snarare än nedsatt språkförmåga.

Flerspråkighet

Idag behärskar majoriteten av världens befolkning två eller flera språk på en avancerad
nivå (de Bot & Makoni, 2005; Bialystok et al., 2009). I litteraturen stöter man på orden
flerspråkighet och tvåspråkighet för att beskriva detta fenomen. Flerspråkighet är en term
som används för att referera till personer som talar flera språk relativt obehindrat (de Bot
& Makoni, 2005). Tvåspråkighet används ofta för att beskriva personer som behärskar
två språk väl. I denna uppsats kommer termen flerspråkighet att användas genomgående
för att beteckna även tvåspråkiga personer. En flerspråkig persons förstaspråk betecknar
det språk som en person har lärt sig först, detta brukar användas synonymt med
modersmål. På samma sätt används termen andraspråk för ett språk som lärts in efter att
förstaspråket har etablerats (Abrahamsson, 2009). Termerna innefattar däremot ingen
information om att förstaspråket är personens starkaste språk. Vid migration tar många
gånger andraspråket över och blir personens dominanta språk eftersom att användningen
av förstaspråket minskar (Abrahamsson & Bylund, 2012).

1.2.1. Flerspråkighetens påverkan på exekutiva funktioner

Kognitiv funktion hos äldre har setts kunna bibehållas längre genom miljömässiga
faktorer och mental stimulans, varav flerspråkighet skulle kunna innebära en sådan. Att
flerspråkiga personer tränar sina exekutiva funktioner i och med konstant hämning av ett
av sina språk i en enspråkig kontext kan även bidra till att bibehålla kognitiv funktion.
Studier har visat att flerspråkighet kan ha en skyddande effekt mot demenssjukdom och
fördröja debuten av demenssymtom med cirka fyra år (Bialystok et al., 2007; Craik et al.,
2010; Schweizer et al., 2012). Gollan et al. (2011) såg dock att flerspråkighet kunde
innebära fördröjd diagnostiseringsålder av AD vad gäller lågutbildade, men inte vad
gäller högutbildade som i och med sin utbildning redan har kognitiva resurser som kan
fördröja sjukdomen. Detta skulle vara en indikation på att kognitiva resurser visst ger en
viss fördröjning av demenssjukdom, men att det finns en övre gräns för sådana kognitiva
resursers effekt.
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Språk och åldrande

Nedan redogörs för vad tidigare forskning sett sker med språket vid åldrande både för
neurologiskt friska äldre och för personer med AD. Den språkliga påverkan delas här upp
i de språkliga domänerna semantik, grammatik respektive pragmatik.

1.3.1. Friskt åldrande hos enspråkiga
Semantik. Vissa studier visat att benämningsförmågan blir sämre med åldern (Kemper,
1992), dock finns andra studier som inte har fått ett sådant resultat (se mer i Goulet et al.,
1994; de Bot & Makoni, 2005). Forskningen som bedrivits på semantik vid åldrande har
främst genomförts med hjälp av bildbenämningstest och undersökning av personers
ordmobiliseringsförmåga. Ordmobiliseringsförmåga rör dels förmågan att plocka fram
avsett ord från det mentala lexikonet (det mentalt lagrade ordförrådet), dels snabbheten i
att plocka fram ordet. Schmitter-Edgecombe et al. (2000) fann sämre
ordmobiliseringsförmåga bland äldre i längre beskrivningar än vid framplockning av
enstaka ord. De drog därför slutsatsen att bildbenämningstest inte är helt adekvat vid
undersökning av äldres vardagliga problematik kring att hitta ord. Studier har visat att
ordmobilisering av framförallt substantiv är problematiskt för äldre (Hough, 2007;
Nicholas et al., 1985).

En försämrad benämningsförmåga har även gett upphov till studier kring Tip-of-
the-tongue-fenomenet (TOT), dvs. svårighet att hitta ljudbilden till ordet som söks, men
man vet vilket ord det är. Detta fenomen har setts vara vanligare bland äldre, framförallt
vad gäller egennamn, och anses vara en typ av ordmobiliseringssvårighet (Burke et al.,
1991; James, 2006). TOT-fenomenet har förklarats som en ordmobiliseringsproblematik
kring fonologisk framplockning, snarare än bristande semantisk information (Burke &
Shafto, 2004).

Grammatik. Observationer som gjorts kring äldres grammatiska språkproduktion har
visat på att grammatisk komplexitet i spontant tal minskar och att äldre mer sällan
påbörjar komplexa meningar, dvs. yttranden innehållandes många fraser, än yngre
(Kemper, 1992; Kemper et al., 2001). En förklaring till detta kan vara att
arbetsminneskapaciteten försämras med åldern och att komplexa meningar ger för hög
minnesbelastning, snarare än att man har en syntaktisk brist (Drag & Bieliauskas, 2009;
de Bot & Makoni, 2005).

Pragmatik. Pragmatiska brister har inte observerats i större utsträckning hos äldre. I vissa
studier har det observerats att äldre tenderar att oftare frångå ämnet i konversation (Drag
& Bieliauskas, 2009). Pushkar et al. (2000) studerade avvikelse från ämnet och
överflödigt prat, men fann dock inget samband mellan detta vare sig med ålder eller med
kognitiv funktion.

1.3.2. Friskt åldrande hos flerspråkiga
Det finns få studier kring flerspråkighet och neurologiskt friska personer. Den forskning
som gjorts har till stor del fokuserat på försvagning av äldre personers behärskning av
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sina språk. Detta har framförallt undersökts hos de som studerat ett främmande språk
(Bahrick, 1984). Schmid och Keijzer (2009) studerade dock immigrantgrupper och såg
att försämring av förstaspråket skett vad gällde lexikal åtkomst eftersom
immigrantgrupperna hade sämre flyt än enspråkiga kontrollgrupper. Rosselli et al. (2000)
jämförde verbalt flyt med bildbeskrivning och ordmobiliseringstest samt
repetitionsförmåga av meningar hos äldre enspråkiga och flerspråkiga personer. De fick
fram likvärdiga resultat mellan flerspråkiga och enspråkiga förutom vad gällde
ordmobilisering i semantiska kategorier där de flerspråkiga fick sämre resultat.
Författarna förklarade detta med att det ena språket stör det andra vid val av ord då båda
språken hela tiden är aktiverade. Detta resulterar i att det går långsammare att aktivera
ord på rätt språk.

1.3.3. Enspråkighet vid Alzheimers sjukdom
Hyltenstam och Stroud (1993) tar upp Obler och Alberts uppdelning av lingvistisk
försämring i olika faser av AD från 1984. Uppdelningen summeras i tidig, medel- och
sen försämringsfas. I den tidiga fasen uppvisar personen bl.a. avvikelser från ämnet,
lättare ordmobiliseringssvårigheter som kan ta sig uttryck i parafasier (felsägningar) och
omskrivningar, inadekvata svar på frågor, egocentriskt och något upprepande tal samt
utelämnande av delar av automatiska talsekvenser. De är i denna fas dessutom medvetna
om sina språkliga svårigheter. I medelfasen ses mer omfattande problematik såsom
många parafasier som inte korrigeras, inadekvata svar även på ja- och nej-frågor,
pronomen utan introducerad föregångare, tomma fraser, svårinitierat automatiskt tal samt
en omedvetenhet om språkliga svårigheter. Ekolali (upprepning av annan persons tal),
palilali (upprepning av delar av sitt eget tal), mutism (förbli tyst) eller logorré (överdrivet
ordflöde) utgör den sena fasen av sjukdomen. (s. 224f).

Semantik. Studier har framförallt hittat svårigheter med benämning och ordmobilisering
vid AD (Appell et al., 1982; Forbes-McKay & Venneri, 2005; Murdoch et al., 1987).
Appell et al. (1982) hittade en välbevarad ordmobiliseringsförmåga hos personer med AD
vid benämning av bilder. Dock hade de inte lika välbevarad förmåga när de ombads
spontant producera ord utefter en specifik kategori. Forbes-McKay & Venneri (2005)
jämförde neurologiskt friska äldre med en grupp med AD. De fann störst skillnad mellan
grupperna inom semantik, såsom långsammare ordmobilisering och mindre innehållsrikt
tal hos gruppen med sjukdomen. Murdoch et al. (1987) såg att de flesta lexikala fel som
personer med AD gjorde var utbyten inom samma semantiska kategori (gruppering av
relaterade begrepp, exempelvis ”hund” och ”katt” som tillhör kategorin ”djur”). De
tolkade detta som att det mentala lexikonet var intakt men att åtkomsten till specifika ord
inom det är nedsatt (se avsnitt 1.4. om semantiska nätverk).

Grammatik. Friedland och Miller (1999) tar i sin sammanfattning kring tidigare studier
om språk vid AD upp att medan semantiska svårigheter förekommer redan i de tidiga
stadierna, uppträder grammatiska svårigheter först i en senare fas. Kemper et al. (2001)
såg i sin studie att även om grammatisk komplexitet minskade såväl hos personer med
demens som hos neurologiskt friska äldre, skedde detta snabbare hos de med demens.
Altmann et al. (2001) undersökte om grammatisk förmåga bevaras bättre än semantisk
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förmåga vid AD. De tittade på vilka semantiska och grammatiska fel personer
diagnostiserade med AD respektive neurologiskt friska personer gjorde. De undersökte
fel dels inom slutna ordklasser (determinerare, hjälpverb och prepositioner), pronomen
och i grammatik, dvs. de områden som verkar bevaras bättre vid sjukdomen, och dels
inom öppna ordklasser (substantiv, verb och adjektiv) som inte setts bevaras lika väl.
Slutresultatet blev att såväl neurologiskt friska som personer med AD gjorde fel inom alla
kategorier men att de med AD gjorde fler fel på både semantisk och grammatisk nivå.

Pragmatik. Friedland och Miller (1999) tar även upp att det förutom semantisk
nedsättning förekommer pragmatiska svårigheter tidigt i sjukdomsförloppet, såsom
problem med att bibehålla ämnet. Dijkstra et al. (2004) tittade på samtalsskillnader mellan
äldre personer med och utan AD. Personerna med AD hade fler element i sitt tal som
störde samtalet, såsom ämnesbyten, tomma fraser och vagt eller ofullständigt språk. De
hade dessutom fler temporala och referentiella fel som inte överensstämde med övrig
dialog.

1.3.4. Flerspråkighet vid Alzheimers sjukdom
Semantik. I många fall är ordmobiliseringsproblem ett tidigt symtom på demenssjukdom
hos flerspråkiga (Costa et al., 2012; de Picciotto & Friedland, 2001; Gómez-Ruiz et al.,
2012; Salvatierra et al., 2007). Detta har ofta gjorts med hjälp av ordmobiliseringstest ur
fonologisk eller semantisk kategori (Salvatierra et al., 2007; de Picciotto & Friedland,
2001) eller med bildbenämningstest (Costa et al., 2012; Gollan et al., 2010). Salvatierra
et al. (2007) jämförde flerspråkiga personer med AD med neurologiskt friska flerspråkiga
och såg att deltagarna producerade fler ord på sitt förstaspråk än sitt andraspråk, både vid
fonologisk (ljudmässig) och vid semantisk ordmobilisering. Skillnaden mellan
kontrollgrupp och gruppen med AD var störst på uppgiften med semantisk
ordmobilisering, vilket tyder på att den förmågan drabbas hårdare vid AD än fonologisk
framplockning. De Picciotto och Friedland (2001) testade endast semantisk
ordmobilisering och deltagarna hade möjlighet att använda valfritt språk i uppgiften. De
fann att personerna med AD presterade sämre än de neurologiskt friska och att de
utnyttjade möjligheten till kodväxling (att växla mellan språk i ett och samma yttrande) i
mindre utsträckning.

I studien av Gollan et al. (2010) visade resultatet av bildbenämningstest att det
dominanta språket verkade mer påverkat än det icke-dominanta språket. Författarna
förklarar detta genom att det dominanta språket har rikare kopplingar mellan koncept i
det semantiska nätverket än det icke dominanta språket som är mindre utvecklat. Eftersom
tidigare forskning visat att AD främst drabbar kopplingarna mellan semantiska koncept i
nätverket skulle därför det dominanta språket med sitt rikare nätverk vara mer drabbat
och ordmobiliseringssvårigheter skulle därför märkas tydligare (se avsnitt 1.4. för en
förklaring av semantiska nätverk). Costa et al. (2012) utförde också ett
bildbenämningstest där resultatet visade att deltagarna hade sämre
bildbenämningsförmåga på sitt icke-dominanta språk än sitt dominanta, vilket motsäger
resultaten från Gollan et al. (2010). Costa et al. (2012) tar även upp att ett flertal andra
studier har visat att det är det icke-dominanta språket som påverkas mest av sjukdomen.
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Grammatik. Grammatiska aspekter av språket är något som inte studerats i vidare
bemärkelse vid flerspråkighet och AD eftersom den språkliga påverkan av AD
traditionellt ansetts vara semantisk (Altmann et al., 2001). Gómez-Ruiz et al. (2012)
genomförde ett testbatteri på enspråkiga och flerspråkiga personer med AD. Deras
resultat tyder på att den grammatiska språkstörningen som uppstår vid AD inte skiljer sig
nämnvärt mellan enspråkiga och tvåspråkiga. Deltagarna var dock i det tidiga stadiet av
sjukdomen vilket gör att det inte är känt om de två grupperna skulle skilja sig åt vid en
mer framskriden sjukdomsbild.

Pragmatik. Forskningen kring AD och flerspråkighet har till stor utsträckning fokuserat
på pragmatik. Framförallt har man undersökt hur AD för med sig svårigheter med att välja
vilket språk som är lämpligast för situationen, så kallat språkval, eller om man får svårt
att hålla sina olika språk åtskilda, så kallad språkseparation (Hyltenstam & Stroud, 1989,
1993; Hyltenstam, 1995; Friedland & Miller, 1999; Beckett, 2004). Beckett (2004) fann
tecken på att då personer med AD pratar om tidigare livserfarenheter tenderar de att
berätta om dessa på det språk som användes vid tidpunken i fråga. Det verkar som att
minnen lagras på det språk de upplevs på och att personer med demens får svårt att hämma
impulsen att berätta om minnet på det språk på vilket det lagrats även om det inte är ett
lämpligt språkval för kontexten. Språkblandningen verkade i Becketts studie främst
uppkomma vid två tillfällen; vid ordmobiliseringsproblem samt vid samtal om
erfarenheter inkodade på ett visst språk.

När det gäller kodväxling har flera studier sett en tendens att det oftare sker från det
dominanta språket till det mer icke-dominanta snarare än tvärtom (de Bot & Makoni,
2005; Friedland & Miller, 1999). Detta tolkas som att personerna har svårt att hämma sitt
dominanta språk då de talar det icke-dominanta språket. Det verkar inte finnas något
samband mellan graden av demens och mängden kodväxling, forskningen tyder istället
på att mängden kodväxling snarare är relaterad till behärskningsnivå av språken (de Bot
& Makoni, 2005).

Det semantiska nätverket och ordmobiliseringssvårigheter

Det mentala lexikonets organisation i det semantiska minnet kan förklaras genom en
modell i form av ett semantiskt nätverk. Den rådande modellen beskriver det mentala
lexikonet som ett nätverk av sammanlänkade noder, där varje nod innebär ett koncept,
dvs. ett visst ord eller begrepp. Dessa noder är kopplade till varandra baserat på hur nära
besläktade koncepten är (Carroll, 1999).

Modellen om semantiska nätverk ger flera möjliga förklaringar till vad som orsakar
semantiska svårigheter vid åldrande. En förklaring är att det kan röra sig om problem med
åtkomst till ett i övrigt intakt mentalt lexikon och intakta koncept. En annan möjlighet är
att det kan vara själva koncepten i det semantiska nätverket som är skadade. Den första
teorin tycks ha mest stöd i litteraturen (Chang et al., 2013; Drag & Bieliauskas, 2009;
Passafiume et al., 2012). Passafiume et al. (2012) genomförde olika typer av semantiska
test på personer med AD och en neurologiskt frisk kontrollgrupp. I gruppen med AD
fanns signifikant bättre resultat gällande semantisk kunskap än association och
benämning. I kontrollgruppen fanns ingen skillnad mellan uppgifterna. Resultaten i
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studien tyder på att kopplingarna i det semantiska nätverket försämras mer än själva
förmågan till benämning och kunskapen om koncepten i sig. Det skulle innebära att de
semantiska svårigheterna som uppstår vid sjukdomen beror på problem med lexikal
åtkomst, enligt den första teorin ovan.

Chang et al. (2013) genomförde ett ordmobiliseringstest inom den semantiska
kategorin djur hos personer med AD och en neurologiskt frisk kontrollgrupp. De fann att
de med AD inte rabblade orden i tydliga semantiska kluster till skillnad från
kontrollgruppen, dvs. semantiskt närliggande ord (ex. bondgårdsdjur), utan de tog helt
slumpmässiga ord inom kategorin. Detta tyder på att personer med AD har ett mindre
välorganiserat semantiskt nätverk än neurologiskt friska personer, vilket kan bero på att
kopplingarna mellan koncept är försvagade. Även detta stödjer den första teorin ovan.

Hyltenstam och Stroud (1993) tar upp att båda teorierna kan vara korrekta, eftersom
det i tidiga stadier av AD tycks röra sig om problem med lexikal åtkomst, men att detta
successivt tycks ersättas med förståelseproblem och en skadad semantisk begreppsbild.
Detta skulle enligt Hyltenstam och Stroud (1993) bero på att informationen i de
semantiska koncepten blir mer otydlig i de senare stadierna av sjukdomen, vilket leder
till att det är svårt att urskilja ett visst koncept från koncept som finns närliggande i det
semantiska nätverket.

Något annat som skulle kunna avgöra hur snabbt man kommer åt ett ord i det
semantiska nätverket är hur ofta det används. Enligt Paradis (2004) Activation Threshold
Hypothesis (ATH) blir det lättare att aktivera ett ord ju oftare det används eftersom dess
neurologiska aktiveringströskel sänks. För att ett ord ska aktiveras krävs att just det ordet
aktiveras starkare än alla närliggande alternativ i det semantiska nätverket. Detta kan
framförallt inverka på flerspråkighet. Idag finns stark evidens för att en flerspråkig
persons alla språk är aktiverade vid språkliga kontexter. Detta gäller även i sammanhang
där endast ett av språken talas (Bialystok et al., 2009). Att alla språken är aktiverade
skapar ett behov hos flerspråkiga personer att inte bara välja rätt ord inom ett språk men
också att välja rätt ord mellan språken. Enligt ATH görs detta lättare om det rör ord på
det språk som oftast används.

Baserat på ovanstående teorier kan ordmobiliseringsförmåga vid AD vara beroende
av a) hur väl kopplingarna i det semantiska nätverket fungerar, b) hur starka de semantiska
koncepten är, c) hur väl organiserat det semantiska nätverket är samt d) hur ofta man
använder målordet och om det sägs på det språk där det oftast används.

Kompensatoriska strategier vid ordmobiliseringssvårigheter

Även om få studier har undersökt hur personer med AD hanterar de
ordmobiliseringssvårigheter som sjukdomen för med sig, har studier hittat olika
kompensatoriska strategier för att hantera ordmobiliseringsproblematik och bibehålla
talflyt. Kompensatoriska strategier för att hantera ordmobiliseringssvårigheter vid AD,
såsom begreppet används i denna uppsats, kan liknas vid det som inom
andraspråksinlärningsforskning vanligen kallas kommunikativa strategier. En
kommunikativ strategi definieras av Corder (1983) som ”(…) a systematic technique
employed by a speaker to express his meaning when faced with some difficulty. Difficulty
in this definition is taken to refer uniquely to the speaker’s inadequate command of the
language used in the interaction.” (s. 16). Det vill säga en strategi som används då en
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persons språk inte räcker till i det aktuella sammanhanget. I
andraspråksinlärningsforskning syftar detta till tillfällen då personen har otillräcklig
ordkunskap i andraspråket. Vid AD rör detta istället tillfällen då det avsedda ordet för
tillfället är otillgängligt på grund av nedsatt benämningsförmåga.

Kompensatoriska strategier vid AD har sett utgöras av omskrivningar, utbyten,
semantiska parafasier, tomt prat, pauser, vaga termer samt användande av närliggande
begrepp och mer generella begrepp istället för det exakta ord som eftersträvas (Appell et
al., 1982; de Bot & Makoni, 2005; Hier et al., 1985; Moreaud et al., 2001). De Lira et al.
(2011) studerade bl.a. semantisk försämring vid AD och hittade till följd av detta fler
repetitioner och självkorrigeringar i talet hos patientgruppen. Även Schmitter-
Edgecombe et al. (2000) hittade i sin studie av neurologiskt friska äldre liknande
strategier för att hantera ordmobiliseringssvårigheter, vilket de definierade som utbyten
av ord, omformuleringar, tillägg av ord, repetitioner, innehållslösa ord, tidsutfyllnader
samt fördröjningar. Detta resultat tyder på att personer med AD och neurologiskt friska
personer till stor del använder sig av samma kompensatoriska strategier. Det kan således
vara svårt att skilja på normalt talspråkligt användande och patologiskt användande av
dessa strategier.

Bilder och föremål har även setts kunna vara en hjälp i kommunikationen för
personer med AD (Serrani Azcurra, 2012). I Reminiscens-metoden används föremål och
bilder som triggers (minnesväckare) för personer med demenssjukdom då de berättar om
sin livshistoria (Demenscentrum, 2008). Ett demensboende i Växjö har haft stor framgång
i användande av fotografier som stöd i kommunikationen för de boende. Personalen har
bland annat fotograferat aktiviteter på boendet. Fotografierna har sedan använts som stöd
i kommunikationen med anhöriga vid besök (Demenscentrum, 2009).

Kodväxling är vanligt förekommande hos tvåspråkiga personer som förstår och
talar samma språk (Hyltenstam, 1995) och kan därför användas som kompensatorisk
strategi om en flerspråkig person inte kan hitta ett ord på det ena språket.

Syfte med den aktuella studien

Syftet med denna studie är att kartlägga vilka kompensatoriska strategier för
ordmobiliseringssvårigheter som används av enspråkiga respektive flerspråkiga personer
med Alzheimers sjukdom (AD). I uppsatsen diskuteras de strategier som enspråkiga och
flerspråkiga deltagare vid AD använder sig av vid ordmobiliseringssvårigheter. Det kan
vara värdefullt att kartlägga fungerande kompensatoriska strategier för att kunna ge råd
till patienter med AD som söker logopedisk behandling. Tidigare forskning har främst
undersökt ordmobiliseringssvårigheter vid formella tester. Därför är det intressant att
undersöka hur dessa istället kan se ut och hanteras i spontantal och vid fritt berättande
med bildstöd. Frågor som studien utgår ifrån lyder:

 Vilka kompensatoriska strategier för ordmobiliseringssvårigheter används av
enspråkiga och flerspråkiga personer med Alzheimers sjukdom?

 Skiljer sig strategierna åt mellan en flerspråkig persons olika språk?
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2. Metod
En fallstudie genomfördes på fyra individer med AD och varierande språkbakgrund. Två
personer var enspråkigt svenska och två var flerspråkiga med finska som förstaspråk och
svenska som andraspråk. Då AD tar sig uttryck på olika sätt beroende på individ samt att
flerspråkiga personer är en heterogen grupp valdes en fallstudiedesign för att kunna göra
en djupare analys i deltagarnas språk. Testning skedde i form av semistrukturerat samtal
samt berättande till en bildserie. Syftet med samtalet var att få fram data i form av naturligt
tal för att få en uppfattning om hur personernas språk fungerar i vardagen. Syftet med
bildserien var att undersöka om de eventuella språkproblem deltagarna uppvisade
underlättades med bildstöd och en tydlig struktur. En kvalitativ analys av språket
genomfördes sedan.

Deltagare

Fyra personer deltog i studien, av dessa var två enspråkiga och två flerspråkiga.
Åldersintervallet var 64-85 år. Inklusionskriterierna för studien var diagnostiserad AD
och möjlighet för anhörig att godkänna deltagande i studien. De flerspråkiga deltagarna
skulle dessutom ha lärt sig sitt andraspråk i vuxen ålder, ha kunnat använda båda sina
språk obehindrat i vardagen och ha bott i landet där andraspråket talas. Exklusionskriterier
var annan typ av demenssjukdom, tidigare stroke, psykiatrisk sjukdom eller
språkstörning. Detta kontrollerades för genom frågor till deltagaren och anhöriga.
Rekrytering av deltagarna skedde via kontakt med minnesmottagningar på sjukhus i
Mellansverige samt med demensföreningar inom samma område. Mottagningar och
föreningar kontaktades först via telefon eller e-post för en kort förklaring av projektet.
Efter den initiala kontakten skickades brev med information till mottagningar ut. I detta
utskick fanns icke-adresserade kuvert innehållandes brev till deltagare samt en
intresseanmälan. Ansvariga på mottagningarna och föreningarna skickade ut breven till
personer de ansåg kunde vara lämpliga för studien. Detta resulterade i nio intresserade
deltagare, varav en person var flerspråkig. En av de anmälda var diagnostiserad med
semantisk demens och föll således utanför ramarna för studien. Ett strategiskt urval av de
enspråkiga intressenterna baserat på hur jämförbara de var med den flerspråkiga
deltagaren vad gällde år för diagnos och kön skedde. För att rekrytera ytterligare
flerspråkiga deltagare kontaktades demensboenden i Uppsala kommun samt i
Stockholmsområdet. Verksamhetschefer kontaktades via telefon och fick vid efterfrågan
ta del av information samt brev till deltagare. Detta genererade i ytterligare en flerspråkig
deltagare. En sammanfattning över deltagarna kan ses i Tabell 1.
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Tabell 1. Deltagare i studien

Kön Ålder Språkprofil År för diagnos

OM Kvinna 68 Enspråkig
Svenska

2009

BG Man 64 Enspråkig
Svenska

2011

KR Kvinna 72 Flerspråkig
Finska-Svenska

2010

LL Man 85 Flerspråkig
Finska-Svenska

2011

2.1.1. OM

OM är en enspråkig kvinna uppväxt i Sverige. Hennes högsta avslutade utbildningsnivå
är gymnasium. OM berättar att hennes engelska, som hon lärt sig i skolan och använt
främst vid resor, blivit sämre sedan Alzheimersdebuten men upplever ingen skillnad i sin
svenska.

2.1.2. BG

BG är en enspråkig man uppväxt i Sverige. Hans högsta avslutade utbildning är högskola.
BG fick diagnosen AD innan 65 års ålder. BG och hans fru berättar att han sedan
sjukdomsdebuten har fått svårt att hitta ord och även att hans ordförståelse har blivit
påverkad.

2.1.3. KR

KR är en flerspråkig kvinna från Finland vars förstaspråk är finska. Hennes högsta
avslutade utbildning är gymnasium samt tvåårig handelsutbildning. Hon har under större
delen av sitt arbetsliv använt engelska då hon arbetat på multinationella företag. Hon
började lära sig svenska när hon var knappt 40 år då hennes arbetsgivare omplacerade
henne till Sverige. KR skattar både sin svenska och finska som mycket god. Hon använder
idag svenska i hemmet samt socialt med vänner och i samhället. Hon använder finska
regelbundet i kontakt med sin familj och vänner och hon besöker Finland flera gånger om
året. KR och hennes make uppger att sedan Alzheimersdebuten har hon haft svårare att
hitta ord, framförallt mindre frekventa ord. Det är känt att AD har förekommit i hennes
släkt.

2.1.4. LL

LL är en flerspråkig man född i Finland. Han är flerspråkig och lärde sig svenska i vuxen
ålder då han kom till Sverige för drygt 50 år sedan. LL är den enda av deltagarna som bor
på demensboende. Han bor på en finskspråkig avdelning där personalen talar finska. LLs
högsta avslutade utbildningsnivå är folkskola vilket motsvarar sexårig skolgång. Han
upplever att hans finska är starkare än hans svenska. LL uppger sig inte vara medveten
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om några förändringar i sina språk sedan Alzheimersdebuten.

Material

Vid besöken skedde inspelning med videokamera Panasonic NV-GS75EG. En separat
ljudinspelning skedde med EDIROL by Roland R-09HR. Besöken avslutades med att
deltagaren fick berätta en historia runt bildserien Baby Birds (bilaga 1) från det
internationella projektet MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives
(Gagarina et al., 2012).

Procedur

Deltagarna kontaktades via telefon och besök bokades in. Besöken skedde i deltagarnas
hem. För de enspråkiga deltagarna skedde ett besök och för de flerspråkiga skedde två
olika besök, ett på varje språk med en eller två veckors mellanrum. Vid varje besök
närvarade två testledare samt en anhörig eller en, av anhörig godkänd, personal. Hela
besöken spelades in med kamera och ljudinspelning. Innan testning påbörjades skrev
deltagaren och anhörig på ett informerat samtycke. Besöken inleddes med ett
frågeformulär inspirerat av en enkät skapad av Namei (2002) som administrerades
muntligt (bilaga 2). Därpå följde ett semistrukturerat samtal där deltagarens svar på
testledarens frågor ledde samtalet (bilaga 3). Slutligen fick deltagaren berätta en historia
runt den ovan presenterade bildserien. Förberedda instruktioner (bilaga 4) lästes upp och
deltagaren fick sedan titta på bildserien i sin helhet under tystnad. Därefter presenterades
bildrutorna en och en och deltagaren skulle så utförligt som möjligt beskriva bilden.
Testledaren ställde frågor enligt de standardiserade instruktionerna då information
saknades. Det inspelade materialet uppgick till 30-40 minuter. Vid besöken på de
flerspråkiga deltagarnas förstaspråk närvarade en testledare samt en tolk som agerade
testledare. De förberedda instruktionerna till det semistrukturerade samtalet (bilaga 5)
samt bildserien (bilaga 6) hade översatts och lästes upp. Vid detta besök administrerades
inget frågeformulär men i övrigt var proceduren densamma. Innan besöken fick tolkarna
skriva på ett sekretessavtal för att försäkra deltagarnas anonymitet.

Efter besöken transkriberades hela samtalen (utifrån transkriptionsnyckel, bilaga 7)
bortsett från de förberedda instruktionerna. I transkriptionerna byttes alla namn ut eller
kodades för att säkerställa att deltagarna inte kan identifieras. Transkriptionerna av
besöken som skett på svenska kontrollerades av båda författarna samt två andra författare
inom samma projekt. Detta för att uppnå interbedömarreliabilitet i transkriptionerna.
Besöken som skedde på finska transkriberades av den tolk som var med på besöket.
Översättning skedde sedan med hjälp av en annan finsktalande person då arbetsbördan
för tolkarna blev för stor. Översättning skedde i två steg: först översattes de finska
yttrandena ord för ord, sedan följde en översättning på korrekt svenska. Detta gällde
deltagarens yttranden, medan testledarens yttranden endast översattes med korrekt
svenska då en detaljerad analys av dennes yttranden inte var av relevans för studien.

Analysmetod

Syftet med denna studie är att kartlägga vilka kompensatoriska strategier för
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ordmobiliseringssvårigheter som används av enspråkiga respektive flerspråkiga personer
med Alzheimers sjukdom. Då AD tar sig uttryck på varierande sätt, dels hos olika
individer och dels beroende på om personen är enspråkig eller flerspråkig, sker analys
bäst kvalitativt genom fallstudier (Beckett, 2004; Friedland, 1998). Därför undersöks i
denna studie kompensatoriska strategier för ordmobiliseringssvårigheter genom en
beskrivande fallstudie med kvalitativ analys. Analys av materialet skedde genom att
författarna gick igenom transkripten och markerade svårigheter gällande ordmobilisering
hos varje deltagare och vilka kompensatoriska strategier som ansågs förekomma. Som
kompensatorisk strategi räknades alla strategier som hjälpte deltagarna att komma fram
till det sökta ordet eller som hjälpte dem att behålla talflytet. En kvalitativ analys
genomfördes och följande strategier uppmärksammades: utelämningar, repetitioner,
utbyten, användning av vaga termer, utfyllnadsfraser, utfyllnadsord, utfyllnadsljud,
pausering, fonologisk sökning, semantisk sökning, kodväxling, be om hjälp, tala runt
ordet, självkorrigering, neologismer (egenkonstruerade ord) samt att omformulera sig.
Svårigheterna sammanställdes sedan till följande kategorier: utfyllnad (dvs. pauser, ljud,
ord och fraser), självkorrigering, repetitioner, omskrivningar (dvs. alla typer av
användning av andra ord än det avsedda: utbyten, användning av vaga termer samt att tala
runt ordet) samt kodväxling för de flerspråkiga deltagarna. Utöver dessa skapades även
kategorin övrigt där mindre förekommande strategier beskrivs (se Tabell 2 för
sammanfattning). Utelämningar är svåra att säkert kategorisera i sampel av spontantal
eftersom att det är vanligt förekommande i spontantal i allmänhet och behandlas ej
närmare. De av författarna observerade kategorierna stämmer väl överens med vilka som
setts i tidigare forskning (se avsnitt 1.5.).

Dessa kategorier fyller till stor del två syften: att få mer tid till att hitta ordet samt
att använda andra ord än vad personen ursprungligen planerat. Utfyllnader och
repetitioner hjälper deltagarna att skaffa betänketid medan övriga kategorier använder
andra ord eller beskrivningar som ersättning för det specifika ord som personen i fråga
har svårt att hitta.

Berättelsen till bildserien behandlades för sig enligt samma kategorier. Längden på
berättelsen räknades ut efter antal ord, dock inte inräknat avbrutna ord samt utfyllnadsljud
och svarsljud, såsom ”mm”, ”eh”, ”ja”, eller kommentarer utanför den faktiska
berättelsen. Deltagarnas användande av kompensatoriska strategier i spontantalet
respektive bildberättandet diskuteras sedan och de flerspråkiga deltagarnas användande
av strategier på sina båda språk jämförs i diskussionen.
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Tabell 2. Sammanställning av kategorier

Kategori Strategier Exempel
Utfyllnad Pauser

Utfyllnadsljud

Utfyllnadsord

Utfyllnadsfraser

”va heter de nu då / man /
gamla”

”de där som ja sa nu de är
eh de e en gång i veckan”, ”sen
så: gick ja lite: kurser”

”svenska och eh engelska
men eh”

”och eh sen så: gick ja lite:
kurser å sådär å sen så:
när barnen”

Självkorrigering Självkorrigering ”nu har re blire väl ofta så”
”va fasen bråtar bråkar ni

om”
Repetitioner Repetition av direkt på varandra

följande element
”klarat mig hyfsat sådär på

på på dom”
Omskrivningar Vaga termer

Utbyten
Tala runt ordet

”duktiga på att eh göra
apparater”

”ja svarade just på en post”
Börshuset = ”man eh
skiftar pengar”

Kodväxling Kodväxling ”varsinki se mänskliga sidan
siinä jää”

Övriga strategier Fonologisk sökning

Semantisk sökning

Omformulering

Be om hjälp

Neologism

”fantastiskt mycke på m- b- de-
dynamiten”

”mina inte hörapparaten
utan eh: dom här kla-
klockorna eller de e inte”

”balett e för mig eh ger
väldigt mycke”

”oj va heter de? BA hjälp
mig”

”hur uttygarna manipulerar”

3. Analys av yttranden
I studien undersöks hur ordmobiliseringsproblematik manifesteras och hanteras genom
olika kompensatoriska strategier. De aspekter som kommer att analyseras är utfyllnad,
självkorrigering, repetitioner, omskrivningar, kodväxling samt övriga strategier.
Strategier i berättande till bildserien analyseras under egen rubrik. Resultat och analys av
yttranden kommer att ske löpande, deltagare för deltagare följt av en sammanfattande
generell diskussion kring individernas användning av olika strategier både inom och
mellan språk. Exemplen nedan är tagna ur de transkriptioner som gjorts av varje samtal
och varje siffra representeras av en viss tur. Det är viktigt att notera att de strategier
deltagarna använder i viss mån även förekommer hos neurologiskt friska personer och
används även då som en strategi för att mobilisera ett ord eller planera en kommande fras.
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OM

OM är en svensk, enspråkig kvinna. Hon upplevs ha mycket gott talflyt, vilket gör att
ordmobiliseringssvårigheter är svårare att upptäcka. Det förekommer dock mycket
utfyllnadsord och utfyllnadsfraser vid tillfällen då hon inte vet hur hon ska formulera sig.

3.1.1. Utfyllnad

OM har flera exempel på utfyllnader i form av ljud, ord, fraser och pauser, vilket ger
henne tid att komma på ord och formuleringar:

65. OM: (…) vet inte hur man gör när man tar bort texten men / men eh SUCKAR de de
alltid bra / å å träna allså ja tror att de e bra å träna för då håller man ju kvar
språket lite längre men eh ja tycker nog ändå när man e utomlands å sådär att ja
klarar ganska bra

244. OM: och eh sen så: gick ja lite: kurser å sådär å sen så: när barnen kom så tyckte ja att de
blev lite för mycke för de innebar resor (...)

I exempel 65 ses att OM behåller talflytet även om hon har svårt att komma fram till ordet
”träna”. Hon använder sig av utfyllnadsord som ”men” och ljud som ”eh” men även
pauser. Då hon väl hittar ordet bekräftar hon det sedan en gång i en tilläggsmening. Hon
använder sig även av längre utfyllnadsfraser och utdragna ljud för att få tid till
formulering och ordval som i exempel 244.

3.1.2. Självkorrigering

OM är generellt sett bra på att korrigera sitt tal när hon har råkat aktivera fel ord. Hon
avbryter sig då och ändrar både ord och fraser. Följande är exempel på självkorrigering
vid fel ordval:

79.   OM: (…) nu har re blire väl ofta så att när vi sitter i samtalsgrupper att ehm kvinnerna (...)

172. OM: (…) jag ha- e me i en aksiklubb MENAR AKTIEKLUBB också [vi är] vi är>>

176. OM: (…) eh vi sparar då i akser åh femhundra eller vi ä va varje må- varje år eller (…)

250. OM: ja förkomra förkovra mig rätt men ja förstod att det där kommer bli (...)

I exempel 79 blir ”har det” till ”blir det” för att sedan överensstämma med efterföljande
fras. I yttrande 172 avbryter OM sig mitt i ordet ”har” och ändrar sig till ”är”, vilket passar
bättre in i sammanhanget. I exempel 176 börjar hon att säga ”månad” men inser att det
var fel ordval och säger istället ”varje år”. I exempel 250 förekommer en fonologisk
felsägning som omgående korrigeras. I alla ovanstående exempel sker självkorrigeringen
utan någon uppenbar ansträngning och den påverkar inte heller resten av yttrandet.

3.1.3. Repetitioner

I samtalet med OM förekommer endast tre repetitioner, vilka ger henne tid att aktivera
det hon vill ha sagt:

192: OM: å att man kan liksom italienska å så där man man får lära sig så mycket mer (…)

246. OM: (…) å sen var ja sen på i huddinge då på gymnasiet där på på handelslinjen heter de
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254. OM: så att de de jobbade ja me ända till ja gick i pension

Repetitionen i yttrande 246 av ”på” tycks vara orsakat av ordmobiliseringssvårigheter i
att komma fram till ordet ”handelslinjen”, medan repetitionen av ”man” (192) respektive
”det” (254) kanske inte rör sig om ordmobiliseringssvårigheter, utan tycks snarare bero
på svårigheter i att planera den kommande frasen.

3.1.4. Omskrivningar

Vid samtalet med OM förekommer en omskrivning med vaga termer:
258. OM: (…) ja tycker om å va med människor så att de e liksom mitt skulle aldri trivas å sitta på

nån där man sitter å gör å pula med saker ja tycker om å [prata]>>

Här försöker OM beskriva en viss typ av arbete, exempelvis ”kontorsarbete”, och vad
som görs där men skildrar det istället genom ”någon där man sitter och gör och pular med
saker”.

Vid ett tillfälle förekommer ett felaktigt semantiskt utbyte som OM inte tycks
notera:

120. OM: men vi såg ju runt lite sådär a ja har ju varit där förut också men (…)

I exempel 120 använder sig OM av uttrycket ”såg runt”. Detta finns inte i svenskan,
istället skulle det vara mer korrekt att säga ”tittade runt” eller möjligtvis ”gick runt”
beroende på vad talaren avser.

3.1.5. Övriga strategier

En strategi som OM använder flertalet gånger är att omformulera sig. Oftast sker detta
mellan fraser, men det förekommer även ett fåtal gånger vid ordmobiliseringsproblem:

75.  OM: (…) sen äter ja frukost å sen så: eh har ja ju ofta ja har ju då på måndagar så går ja
till alzheimers kafé (…)

240. OM: ja har jobbat med först jobba ja som eh på eh som sekreterare på / åhlén å holm
hette de asså huvudkontoret för åhléns

I exempel 75 omformulerar sig OM från att säga ”jag har ju ofta” till ”jag har ju” för att
tillslut säga ”på måndagar går jag”. Detta skulle kunna tolkas som ett
ordmobiliseringsproblem för att få fram vad det är hon har. Detta styrks av att hon innan
omformuleringen gör flera utfyllnadsljud. I yttrande 240 har hon svårt att hitta dels
”sekreterare” och dels ”Åhlén och Holm”.  Det tycks som att hon först bestämt sig för att
använda ordet ”sekreterare” eftersom hon säger ”jobbade jag som”, men sedan inte
kommer på ordet. Sedan ändrar hon sig till ”på” och vill säga ” på Åhlén och Holm”. När
hon inte tycks komma på även detta ord har hon dock hittat ”sekreterare” och tar detta
ord istället. Innan hon kommer fram till Åhlén och Holm sker en tvekande paus.

3.1.6. Berättande till bildserie

OMs berättelse består sammanlagt av 240 ord. Hon har lika bra flyt i sitt berättande till
bildserien som i sitt spontantal. Vad gäller utfyllnader förekommer ingenting som pekar
på just ordmobiliseringssvårigheter. De utfyllnadsljud och de pauser som förekommer
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tycks inte vara avvikande och tjänar till att ge tid för planering av vad hon ska berätta
härnäst. Inga självkorrigeringar eller repetitioner noteras under berättandet. Dock
förekommer semantiska och fonologiska utbyten:

310. OM: mm ja de där e mamma pippi antar jag med sina tre små fågelugnar (…)

321. OM: där ser man ju då där säger ju fågelungarna jätterädda ut å skrämda å katten ser
jätteglad ut å tycker att oj / nu ska vi ha oss ett skrovmål SKRATTAR

337. OM: å så kommer den me mat å ungarna e glada å nöjda snipp snapp slut så va den sagan
slut

I exempel 310 förekommer ett fonologiskt utbyte av ”ungar” mot ugnar”. En sådan typ
av fel kan ske även hos neurologiskt friska, men tenderar då att noteras och rättas, vilket
OM inte gör. I yttrande 321 ersätts ”ser” i uttrycket ”ser ut” med ”säger”, ett semantiskt
närliggande ord. I exempel 337 sker en felsägning då OM använder sig av uttrycket
”snipp, snapp, snut” och istället säger ”snipp, snapp, slut”. Detta behöver inte
nödvändigtvis tyda på ett utbyte, utan det kan bero på att hon inte känner till hur uttrycket
ska vara.

3.1.7. Sammanfattning

OMs ordmobiliseringssvårigheter döljs ofta av att hon har mycket gott talflyt. Hon har
flera exempel på utfyllnader, vilket ger henne tid att plocka fram ordet och behålla talflyt.
Hon använder dessa inte bara för ordmobiliseringsproblematik utan även för att få tid till
att planera sina yttranden. OM använder sig av effektiv självkorrigering då hon råkat
aktivera fel ord eller uttalat det sökta ordet fel. Detta sker utan uppenbar ansträngning och
utan att det påverkar resten av yttrandet. Det förekommer endast tre repetitioner i samtalet
med OM. Det är osäkert om ordmobiliseringsproblematik ligger bakom detta då det kan
röra sig om att skaffa tid till formulering av frasen. OM visar exempel på en omskrivning
med vaga termer samt ett exempel på semantiskt utbyte som inte korrigeras. Hon
omformulerar sig ofta men detta sker främst mellan fraser och endast ett fåtal gånger som
resultat av ordmobiliseringsproblematik. I OMs berättande till bildserie uppvisar hon lika
bra talflyt som i spontantalet och den enda kompensatoriska strategi som förekommer är
utbyten. OMs lexikala åtkomst går ibland långsamt men hon är med viss fördröjning
framgångsrik i att plocka fram ett lämpligt ord.

BG

BG är en svensk, enspråkig man som tidigt fått diagnosen AD. BGs
ordmobiliseringssvårigheter är tydliga då det förekommer många pauser, utfyllnadsord
samt utfyllnadsljud och många andra typer av strategier. Han uppvisar dock en
medvetenhet om sina språksvårigheter, även om han inte alltid rättar sina felsägningar.

3.2.1. Utfyllnad

I BGs tal är pauser och utfyllnader frekvent förekommande:
4. BG: eh: / de e väl eh de e ju: s- ska vi se högskola

73. BG: å de // de e ju ett eh // de e ju inte så bra
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206. BG: eh: ja va väl al- mm // va va re ja gjorde egentligen? eh: jag eh ja eh vad heter de? ja ja
höll ordning på /

I exempel 4 visas svårigheten att komma fram till ordet ”högskola” tydligt både genom
tvekande ljud, ”eh”, paus och genom utfyllnadsfraser ”det är väl”, ”det är ju” samt ”ska
vi se”. Samma sak sker i exempel 73 och 206 med utfyllnaderna ”det är ju”, ”vad var det
jag gjorde egentligen?”, ”vad heter det?”, ”eh”, ”mm” samt längre pausering.

3.2.2. Självkorrigering

BG omformulerar sig ofta som en del i självkorrigeringsprocessen. Han avbryter sig
många gånger mitt i fraser och ändrar formuleringen av dem. Nedan följer några exempel
på när BG använder sig av lyckad självkorrigering:

69.   BG: mja mitt sätt att tala har jue: eh än- förändrats

216. BG: (…) de va faktiskt som så att dom flyttade tj- företaget till indien

I exempel 69 är BG först på väg att säga ”ändrats” men avbryter sig och tar istället ordet
”förändrats”. Detta är endast en stilistisk fråga då man lika gärna kan använda ”ändra”
som ”förändra” i samma kontext. I 216 börjar han yttra ett ord, vilket han avser är för
författarna okänt, men ändrar sig sedan till ”företaget”, vilket fungerar i sammanhanget.

3.2.3. Repetitioner

Repetitioner förekommer flera gånger i BGs tal, både vad gäller ord och fraser. Nedan
följer några exempel på repetition av ord:

75.   BG: ja: ja att ja saknar ordet de de e ju liksom SKRATTAR de de de värsta man kan ha råka
ut för

220. BG: annars så hade ja väl klarat mig hyfsat sådär på på på dom olia- olika sakerna som ja
hade klarat så som ja hade gjort tidigare va (…)

310. BG: ja mitt i eh mitt i gamla stan mitt i gamla stan den gamle gamla gamla eh: va heter
de nu då / man / gamla / va heter de man man eh skiftar pengar

I exempel 75 upprepas ”det” under flera tillfällen. Det tycks som att repetitionen i båda
fallen uppstår som en följd av svårigheten att planera den kommande frasen, snarare än
ren ordmobiliseringsproblematik. ”Det det är ju liksom SKRATTAR det det det” fungerar
som en lång utfyllnadsfras för att få tid till att planera den kommande frasen som sedan
blir ”det värsta man kan råka ut för”. Repetitionen i yttrande 220 blir däremot en följd av
ordmobiliseringssvårigheter i att benämna sina arbetsuppgifter, vilket tillslut blir ”dom
olika sakerna som jag hade klarat”. Även yttrande 310 är ett exempel på hur repetition
kan se ut vid ordmobiliseringsproblematik. BG söker orden ”gamla börshuset”. Han
använder repetitioner av uttryck han nyligen lyckats plocka fram, i detta fall ”mitt i gamla
stan” och skaffar därför tid till att komma på ordet han egentligen vill åt. När han inte
kommer fram till rätt ord försöker han sedan förklara ordet han söker, vilket ger upphov
till ännu en repetition, nu av ordet ”man”.
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3.2.4. Omskrivningar

I vissa fall när BG inte kan komma på ett ord han söker förklarar han det istället i vaga
termer:

164. BG: rent allmänt a ja har inga inga så här riktiga rejäla // eh: // eh /// rejäla // eh: saker å
göra tycker ja

234. BG: (…) de de finns folk som e duktiga på att eh göra apparater å eh tala om för mig å ja
tittar på dom å ja går me de å sen (x) nåra andra apparater å ti- titta till för för eh
ledningen å sen eh berätta hur de ligger till [vad jag] tycker å så vidare aa (…)

I exempel 164 söker han troligen ordet ”intressen” eller ”hobbies” men kan inte komma
på det. Han gör i det här fallet flera längre pauser och väljer tillslut att ersätta ordet han
söker med beskrivningen ”saker att göra” för att få fram sitt budskap. I exempel 234
beskriver han vad som gjordes på hans arbete med ”göra apparater”, förklara vad som
hände i projektet med ospecifika pronomen som ”de”, ”dem” och återgår sedan till ”några
andra apparater”. Hela budskapet blir ospecifikt och det är svårt för lyssnaren att förstå
BGs beskrivning.

Det förekommer utbyten av olika slag i BGs tal:
216. BG: och eh de slutade ju naturligtvis då me att företaget gick i konkull för kanske inte de

kanske va nåt annat de va faktiskt som så att dom flyttade tj- företaget till indien

297. BG: då fick man liksom lite bilder man fick fick leta lite grann om den här karl va

I yttrande 216 använder BG en blandning av uttrycken ”gå omkull” och ”i konkurs” och
korrigerar inte detta till vare sig det ena eller det andra uttrycket utan byter ut dem mot ”i
konkull”. Han tycks dock vara medveten om att ett fel har skett då han sedan säger
”kanske inte, de kanske var något annat, det var faktiskt så att…”, men går inte tillbaka
och korrigerar det. I exempel 297 säger BG att man fick ”leta lite” då han i själva verket
borde säga att man fick ”veta lite”. Detta kan röra sig om både ett fonologiskt och ett
semantiskt utbyte. Fonologiskt på så vis att [v] byts ut mot [l], kanske genom att ”lite”
påverkar ljudbilden för ”veta”. Utbytet kan vara semantiskt på så vis att verben ”leta” och
”veta” är nära besläktade.

Emellanåt använder sig BG av strategin att tala runt ett ord:
310. BG: ja mitt i eh mitt i gamla stan mitt i gamla stan den gamle gamla gamla eh: va heter

de nu då / man / gamla / va heter de man man eh skiftar pengar
311. BA: börshuse
312. BG: börhuset gamla börshuset (…)

Här söker BG efter ordet ”börshuset” och när han inte kan komma fram till ordet försöker
han beskriva det med andra ord, ”man skiftar pengar”. Frun förstår sedan vad han menar
och fyller i.

3.2.5. Övriga strategier

BG använder sig då och då av en fonologisk sökningsstrategi vid ordosäkerhet:
190. BG: de borde man få b- p- b- extra på

299. BG: (…) han tjänade fantastiskt mycke på m- b- de- dynamiten (...)

I exempel 190 söker han fonologiskt efter ett ord han inte kan finna, troligen ”betalt för”,
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genom att växelvis prova sig fram på ljuden [b] och [p], men lyckas inte ta fram det
eftersökta ordet. I exempel 299 söker BG fonologiskt efter ordet ”dynamiten” genom att
prova sig fram på olika ljud, som [m], [b], [de]. Denna gång kommer han fram till ordet.

Semantisk sökning förekommer också genom att BG använder sig av semantiskt
närliggande begrepp för att försöka komma fram till det sökta ordet:

143. BG: (…) å så sitter vi å snackar lite grann å: läser lite grann å så försöker vi hålla på å lä- p-
så så s- svär vi över dom hära eh: apparaterna som man har när man de het- te va
heter dom dom // innan SUCKAR mina mina inte hörapparaten utan eh: dom
här kla- klockorna eller de e inte klo-

144. BA: telefon de e telefonen du menar
145. BG: telefon telefonen ja ja just de

I yttrande 143-145 använder han flera strategier för att komma fram till ordet ”telefon”
eller ”mobiltelefon”. Han talar här runt ordet och försöker till en början beskriva det som
”apparaterna som man har när man...”, men avbryter dock förklaringen av oklar
anledning. Han använder sig av utfyllnader, repetitioner och fonologisk sökning. Han
söker sedan i det semantiska nätverket och säger ord som skulle kunna vara semantiskt
kopplade till ”mobiltelefon”, som ”hörapparat” och ”klocka”. Till sist får han hjälp av
frun för att hitta ordet.

Tidvis är BG helt öppen med sina svårigheter att komma på ett visst ord och ber
om hjälp för att komma fram till ordet han söker:

133. BG: (…) vad gjorde ida de e att ja går iväg till ett eh ställe som sköts utav eh (5 sek) de de
här de heter ehm SUCKAR oj va heter de? BA hjälp mig

134: BA: ersta
135: BG: ersta ersta ja

265. BG: (…) eh: de de här me p- på me märsta>>
(…)
267. BG: >>hers- va heter de märsta
268. BA: ersta

I båda exemplen ovan söker BG efter namnet ”Ersta”. I exempel 133-135 gör han först
ett utfyllnadsljud och en lång paus och försöker komma på ordet. Han använder därefter
utfyllnadsfrasen ”de det här de heter” för att få mer tid till att få fram ordet. Sedan ger han
upp och ber sin fru om hjälp. I exempel 265-268 hittar han endast det fonologiskt och
semantiskt närliggande ordet ”Märsta”. Frun måste fylla i för att det korrekta ordet ska
komma fram.

3.2.6. Berättande till bildserie

BGs berättelse består sammanlagt av 238 ord. Till en början tycks han ha ett bättre talflyt
i sitt bildberättande än i sitt spontantal, men mitt i berättandet på yttrande 353 fastnar han
på ord och får inte längre lika bra flyt:

353. BG: ja titta här (x) då då han nu ha- hunden va t- t- eh tvungen att eh retirera och eh / här
sjungen h- hunden d- d- drog ha- man ser att hunden har tå- dragit ner eh: katten och
eh nu så lä- le- eh nu så le- leker spe- springer springer han efter katten

Här förekommer flera strategier i ett och samma yttrande. Vad gäller utfyllnader
gör han flera utfyllnadsljud, ”eh”, samt en paus innan han får fram orden. BG visar prov
på självkorrigering då han exempelvis rättar ”sjungen” till att bli ”hunden” och ”leker”
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till att bli ”springer”. Han rättar sig även fonologiskt från ”lä-” till ”le-” inför att han säger
”leker”. Repetitioner förekommer, exempelvis ”springer springer”. Ordet ”retirera” kan
ses som ett utbyte eftersom att det inte är ett naturligt val i kontexten. Ett mer adekvat ord
hade varit till exempel ”anfalla”. Ett alternativ är att BG avser att katten är den som måste
retirera, men att han gjort ett utbyte och istället säger ”hunden” utan att notera detta.
Fonologiskt och semantiskt sker en sökning för att komma fram till ordet ”springer”. Först
söker BG fonologiskt [lä], [le] och kommer fram till ordet ”leker”. Detta är dock inte det
ord han söker, utan han vill åt det närliggande ”springer”, vilket han tillslut får fram.

Efter detta förekommer genomgående tecken på ordmobiliseringssvårigheter och
svårigheter i att planera fraser. Han fastnar ofta på initiala ljud och stavelser samt har
många utfyllnader och repetitioner. Ytterligare ett exempel på självkorrigering finns i
berättelsen:

356. BG: där å sen så kommer mamman precis lagom å undrar va fasen bråtar bråkar ni om
SKRATTAR

Här rättar sig BG fonologiskt från ”bråtar” till det korrekta ”bråkar”, detta sker snabbt
och utan någon uppenbar ansträngning.

3.2.7. Sammanfattning

BG har tydliga ordmobiliseringssvårigheter som framförallt utmärks av utfyllnader och
repetitioner, vilket han själv är medveten om. Det förekommer en del självkorrigering
både vad gäller ordval och fonologiska felsägningar men han rättar sig inte alla gånger.
Han använder sig även av omskrivningar till vaga termer för ord han inte kan komma
fram till. Även semantiskt närliggande ord används som utbyten mot det han egentligen
vill säga. Han använder sig emellanåt av att tala kring ord för att beskriva det han avser.
BG använder sig både av fonologisk och av semantisk sökningsstrategi, vilket visar att
han vet vilket ord han vill åt men kan inte hitta det. Ibland är han tydlig med att han inte
kan komma fram till ordet han söker och ber uttryckligen anhörig om hjälp. Under
berättande till bildserien använder sig BG av samma strategier som i spontantalet. Han
verkar till en början ha bättre flyt vid berättelsen än i spontantalet men en bit in i
berättandet börjar han uppleva ordmobiliseringssvårigheter och han använder sig frekvent
av kompensatoriska strategier.

KR

KR är en kvinna med finskt ursprung som har bott i Sverige under 35 års tid. Hon har ett
mycket bra talflyt både i spontantal och i berättande till bildserie. Bortsett från en finsk
brytning märks det inte tydligt att svenska inte är hennes förstaspråk. Dock tycks hennes
finska vara mer påverkad av AD än hennes svenska då finskan, trots gott talflyt, stundtals
tenderar att vara osammanhängande. Den mest framträdande ordmobiliseringsstrategin i
KRs tal tycks vara utfyllnadsljud och pauser, vilket ger henne tid att komma på ordet. Det
förekommer även flera exempel på kodväxling i hennes finska tal.
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3.3.1. Utfyllnad

KR uppvisar i sitt svenska tal utfyllnadsljud och pauser som främsta strategi vid
ordmobiliseringsproblematik. Framförallt gäller detta substantiv som i följande
exempel:

11. KR: ha / ja är eh: /// se- merkonom vad heter det då eh

62. KR: italienska har ja bara eh läst som eh: hobby då eh efter eh: /
pensioneringen

266. KR: (…) å så har vi / nu har vi ehm / röbetter och eh / lite potatis

I exemplen ovan gör hon utdragna, tvekande ljud eller längre pauser medan hon söker
efter ordet. I exempel 11 gör hon ett utfyllnadsljud följt av en längre paus innan hon
kommer fram till ordet ”merkonom” (en finsk examen inom ekonomi och handel). Även
i exempel 62 (”hobby”, ”pensionering”) och 266 (”rödbetor”, ”potatis”) hittar hon orden
hon söker relativt snabbt efter viss betänketid.

I KRs finska är utfyllnader mer frekventa än i hennes svenska tal. Detta gäller
framför allt pauser, utfyllnadsljud och utfyllnadsord:

8. KR: (…) sittä siitä näky  koko tota meri ja (…)
så där synas hela eh hav och
så syntes därifrån hela eh havet och

74. KR: (…) eh: semmoset suuret eh: / johtajat noista metsä- / yhtiöitsä ni perusti oman firman (…)
eh: sådan      stor eh: / chefer dom skogs- / företag eh grunda egen  firma
eh: sådana stora eh: / chefer från dom där skogs- / företagen eh grundade egna företag

I exempel 8 söker KR efter ordet ”meri” (”hav”). Efter ett längre utfyllnadsord med
utdraget ljud kommer hon fram till ordet utan större svårigheter. I yttrande 74 tycks KR
vilja beskriva en chef men verkar ha svårt att omedelbart hitta ordet. Hon använder den
långa utfyllnaden ”eh: semmoset suuret eh: /” som innehåller både ljud, fras och pauser.

3.3.2. Självkorrigering

KR är ofta framgångsrik i att självkorrigera sina ordval både på svenska och på finska
och märker när något ord är fel eller är på väg att bli fel.

66.   KR: ja de e hels- eh finland och eh: sverige och sen ett å ett halvt år i england

383. KR: så att jag har alltid varit så ja hör just såg just räkningen från eh
operaklubben (…)

444. KR: ja han bor där i en fin villa och har två / vux- barn som e femton å (…)

80.   KR: (…) ku aina   puhuttiin amer- eh: englantia töissä (…)
för alltid tala amer- eh: engelska jobb
för vi talade alltid amer- eh: engelska på jobbet

141. KR: >>bäärwaldhallenin tän musiikki- / e- konserttitalon jäsenenä ja käyn paljo konserteissa (…)
berwaldhallen den musik- / x- konserthus medlem och gå mycket konserter

medlem i berwaldhallen det här musik- / x- konserthuset och jag går mycket på konserter

I exempel 66 är hon på väg att säga ”Helsingfors” men rättar sig snabbt och säger istället
”Finland”. I exempel 383 använder hon ordet ”hör” istället för det korrekta och semantiskt
närliggande ”ser”, men kan korrigera detta. Samma sak förekommer i exempel 444 där
ordet ”barn” är på väg att bytas ut mot ”vuxna”, som är nära besläktat. Här upptäcker
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dock KR felet tidigt, avbryter ordet och får fram det korrekta ordet hon söker. Alternativt
är hon på väg att säga ”vuxna barn” men inser att det inte är en helt passande beskrivning
då barnen är för unga för att benämnas som vuxna. Hon korrigerar då snabbt sitt yttrande
och använder den mer passande beskrivningen ”barn”. I de finska exempelmeningarna är
hon på väg att säga de finska orden motsvarande ”amerikanska” istället för ”engelska”
respektive ”musikhus” istället för ”konserthus” men hon kan med lite betänketid
korrigera sina ordval.

3.3.3. Repetitioner

I KRs svenska tal förekommer flertalet repetitioner av ord. Dessa tycks förekomma både
i samband med ordmobiliseringssvårigheter och vid svårighet i att planera fortsättningen
av yttrandet:

122. KR: >>mycket jag kan säkert svara SKRATTAR men ja kan inte [inte ne]

216. KR: eh de e hennes eh inlevelse å hennes eh hennes målning å särskilt poträtter

379. KR: >>säga ja ser alla baletter på på / operan

I exempel 122 tycks det som att KR söker efter ett visst verb i ”men jag kan inte”
alternativt att hon inte vet hur hon ska avsluta meningen och beskriva det hon avser.
Medan hon funderar över vad som ska komma härnäst upprepar hon ”inte” och väljer
sedan att avbryta meningen. I 216 är det sökta ordet ”målning”, vilket föregås av
repetition av ”hennes” med ett tvekande ljud emellan. Detsamma gäller även exempel
379 där ”på” upprepas under tiden som KR försöker få fram ordet ”operan”.

På finska förekommer samma typ av repetitioner som på svenska. Det förekommer
två exempel på repetition vid tydlig ordmobiliseringsproblematik:

54: KR: (…) jos  mä yrittäsin vuokrata sieltä / sieltä jotain niinkun m: pientä asuntoa (…)
om jag försöka hyra där / där någon liksom x:  liten    bostad
om jag skulle försöka hyra därifrån / därifrån liksom någon typ x: en liten bostad

251. KR: (…) siel on hirveen hyviä / hyviä vie- tommosia kutsutaan aina  vieraillija joka
där finnas väldigt bra / bra gäs- sådana kallas alltid gäst som
finns det där väldigt bra / bra gäs- sådana kallas alltid en gäst som

esi- esittää jostain eh: asi- aiheesta (…)
uppträ- uppträda något   eh: sak- ämne
uppträ- uppträder i något eh: sak- ämne

I båda dessa exempel är KR ute efter ett visst ord hon inte kan komma på. Hon repeterar
då ett ord medan hon försöker plocka fram det ord hon söker, då hon inte lyckas med
detta följer en omskrivning.

3.3.4. Omskrivningar

En strategi som KR använder sig av när hon inte kommer på ett visst ord är att beskriva
det i vaga termer:

249 KR: (…) å vi träffades alltid där å så gick vi alltid å lyssna på på de där å
ställde frågor de va jättetrevligt verkligen

315. KR: å så har vi varit på ön där
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316: ÅK: sicilien
317. KR: sicilien ja

I exempel 249 söker hon efter ett ord som ”kurs”, ”föreläsning” eller dylikt, kommer inte
fram till ordet och definierar det istället med det ospecifika ”det där”. Likaså kommer hon
i exempel 315-317 inte fram till ordet ”Sicilien” och definierar det som ”på ön där”.
Maken hjälper KR genom att förtydliga, KR instämmer och upprepar det maken sagt.

De exempel som återfinns på utbyten i KR:s tal är få, men finns likväl:
173. KR: (…) men men eh ja svarade just på en post som vi äter till exempel middag (…)
383. KR: så att jag har alltid varit så ja hör just såg just räkningen från eh operaklubben (…)

I exempel 173 används ordet ”post” istället för det mer passande ”brev”. Detsamma sker
i exempel 383 där hon använder ordet ”räkningen” istället för exempelvis ”programmet”
eller ”programbladet”.

I KRs finska tal förekommer två tillfällen där hon talar runt ordet hon vill åt:
54: KR: (…) jos  mä yrittäsin vuokrata sieltä / sieltä jotain niinkun m: pientä asuntoa (…)

om jag försöka hyra       där / där någon liksom x: liten    bostad
om jag skulle försöka hyra därifrån / därifrån liksom någon typ x: en liten bostad

251. KR: (…) siel on hirveen hyviä / hyviä vie- tommosia kutsutaan aina  vieraillija joka
där finnas väldigt bra / bra gäs- sådana kallas alltid gäst som
finns det där väldigt bra / bra gäs- sådana kallas alltid en gäst som

esi- esittää jostain eh: asi- aiheesta (…)
uppträ- uppträda något eh: sak- ämne
uppträ- uppträder i något eh: sak- ämne

I exempel 54 vill KR sannolikt säga ”lägenhet” men då hon inte kommer på ordet säger
hon ”liksom någon typ x: en liten bostad”. På samma sätt beskriver hon i 251 förmodligen
ordet ”artist” eller ”talare” genom beskrivningen ”sådana kallas alltid en gäst som uppträ-
uppträder i något eh: sak- ämne”.

3.3.5. Kodväxling
I KRs finska förekommer flera exempel på kodväxling:

150. KR:(…) sit hän on märiäshyrkän ja g-rööda korshet hän on paljo (…)
sen hon vara mariakyrkan och x- röda korset hon vara mycket
sen är hon i mariakyrkan och x- i röda korset hon är mycket

212. KR: (…) si- nii hienosti se sijaitsee siinä slotsbakkenilla tossa mittemuut eh: kungliga
dä- så fint den ligga där slottsbacken där mittemot eh: kungliga

den ligger så fint där på slottsbacken där mittemot eh: kungliga
slottet / [finska] shyrkan
slottet / [finska] kyrkan
slottet / [finska] kyrkan

250. KR: (…) täs on tämmönen föreeningslokaal eh: tämmönen iso / jossa on (…)
här finnas sådant föreningslokal eh: sådan stor / där finnas

här finns det en sådan föreningslokal eh: en sådan här stor / där det finns

I exempel 150 säger KR ”röda korset” på svenska, detta trots att röda korset har ett finskt
namn (”punainen risti”). I yttrande 212 förekommer flera på varandra följande
kodväxlingar inom samma fras. Kodväxlingarna gäller dels platsnamn men även
”mittemot” som följer det finska ordet ”tossa”. Värt att notera är att hon kodväxlar och
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säger ”finska kyrkan” på svenska då hon i ett tidigare yttrande sagt det på finska
(”suomalaisen kirkon”). I exempel 250 kodväxlar hon ett ord, nämligen ”föreningslokal”,
men fortsätter yttrandet på finska.

Det förekommer även att KR använder en svensk ordstam med finska kasus:
160. KR: (…) kakskytneljä milligrammaa siinä brommedisiinissä (…) nytku mä käyn tuolla

tjugofyra milligram den bromsmedicin nu när jag besöka där
tjugofyra milligram i den där bromsmedicinen nu när jag besöker det där

demensförbundetissa (…)
demensförbundet
demensförbundet

I exempel 160 säger KR ”bromsmedicin” och lägger sedan på det finska kasuset ”-ssä”
(motsvarar ungefär svenskans ”i”), dock säger hon det finska ordet för bromsmedicin
(”jarrutuslääkke”) både innan och efter hon sagt det svenska ordet vilket tyder på att hon
kan det på båda språken. Även ”demensförbundet” får ett finskt kasus (”-ssa” som också
motsvarar svenskans ”i”). I exempel 212 (ovan) säger KR ”slottsbacken” dit hon sätter
kasuset ”-lla” (motsvarar ungefär svenskans ”på”).

3.3.6. Övriga strategier

Det finns tillfällen då KR inte kommer fram till ordet hon söker eller inte vet hur hon ska
formulera sig. En frekvent förekommande strategi hon då använder är att omformulera
vad hon egentligen tänkt säga:

44. KR: nje de e ju bara va man läste ju från tio år svenska som andra s- i skolan

48.   KR: (…) då pratade dom alltid svenska på [telefon å sådär] SKRATTAR så de va
så festligt när man s- då visste man att de va nåt

381. KR: [mm] balett e för mig eh ger väldigt mycke

I exempel 44 är KR på väg att säga ”andraspråk”, tycks inte komma på ordet, hoppar
således över det och säger istället ”i skolan”. En förklaring till detta är att hon hade
planerat att säga ”svenska som andraspråk i skolan” men inte kom på ”språk” under tiden
frasen skulle uttalas, vilket gör att hon hoppar över det och tar nästa ord ur den planerade
frasen. Ett annat alternativ är att hon först tänkt säga ”svenska som andraspråk”, sedan
inte kommer på ordet och tar ett närbesläktat ord hon istället kommer på, dvs. ”i skolan”.
Exempel 48 och 381 visar på att KR ibland när hon inte kommer på ett ord eller då
planeringen av uttalandet faller, helt sonika byter spår. ”När man s-” avbryts och istället
påbörjas en ny sats, liksom ”balett är för mig” där ett adjektiv naturligt hade följt avbryts
och byts ut mot ”ger väldigt mycket” som är mer ospecifikt. Även i KRs finska tal
förekommer exempel på omformulering där hon helt byter spår men inga av dessa kan
specifikt härledas till ordmobiliseringssvårigheter.

3.3.7. Berättande till bildserie

KR har sammanlagt 258 ord i sin berättelse på svenska och 201 ord i berättelsen på finska.
Hon upplevs ha något bättre flyt i berättande till bildserien än i sitt spontantal på båda
språken. I spontantalet uppvisar KR ett flertal ordmobiliseringssvårigheter, men vid
berättande till bildserien på svenska förekommer endast två exempel på



27

ordmobiliseringssvårigheter:
522. KR: å så de e tre små trå- fågelungar å dom e jättehungriga

536. KR: ja / oj då kommer mamsen där me en liten vad heter de mask eller
nånting i munnen (…)

I exempel 522 rör det sig om en fonologisk felsägning där ”fågelungar” är på väg att bli
”trågelungar”, men det korrigeras snabbt. Troligtvis är detta en påverkan från det
föregående ordet ”tre” på ljudbilden för ”fågel”. I exempel 536 söker hon efter ordet
”mask” som hon också lyckas plocka fram relativt snabbt, men det föregås av
utfyllnadsfrasen ”vad heter det”. I övrigt förekommer inga andra typer av utfyllnader
förutom betänkepauser. Inte heller hittas exempel på repetitioner, användning av andra
ord eller annat som annars skulle kunna peka på ordmobiliseringssvårigheter.

KRs berättelse på finska innehåller inte tydliga ordmobiliseringssvårigheter. Det
förekommer en del pauser och vid ett tillfälle tycks hon ha svårt att komma på hur hon
ska avsluta två fraser:

279: KR: no se on varmaan huomannu että kissa on noita linnunpoikia / haluais syödä //  ja
tja den ha säkert märka att katt ha de     fågelungar / vilja       äta // och
tja den har säkert märkt att katten har de där fågelungarna / skulle vilja äta // och
se aikoo estää sen
den tänka hindra det
den tänker hindra det

I exemplet tycks hon först ha svårt att avsluta frasen ”kissa on noita linnunpoikia” (”katten
har de där fågelungarna”). Hon påbörjar sedan en ny fras ”haluais syödä” (”skulle vilja
äta”) som heller inte avslutas. Om detta beror på ordmobiliseringsproblem eller ej är
oklart.

3.3.8. Sammanfattning

I KRs tal är utfyllnader den mest använda kompensatoriska strategin för att hantera
ordmobiliseringssvårigheter, detta görs främst i form av utdragna ljud och längre pauser.
Denna strategi är mer frekvent i finska och i finskan förekommer även flera exempel på
utfyllnadsord, vilket kan tyda på att ordmobilisering på svenska går snabbare för KR än
på finska. KR kan ofta självkorrigera felaktiga ordval på båda sina språk. Hon kan behöva
betänketid för att korrigera sina fel men ibland klarar hon av det direkt. I KRs tal
förekommer flera exempel på repetitioner av ord, både i samband med ordmobiliserings-
och med planeringssvårigheter. Hon gör vissa beskrivningar med vaga termer och utbyten
till närbesläktade ord på svenska. På finska talar hon runt ordet vid några tillfällen. I KRs
tal på finska förekommer kodväxlingar på svenska, men inte tvärtom. Dessa gäller i stort
sett bara egennamn men andra exempel finns. Det händer även att hon använder en svensk
ordstam men lägger till finska kasus i samtalet på finska. Övriga strategier KR använder
sig av är att omformulera det hon från början tänkt säga, detta gäller främst på svenska.
Omformuleringar förekommer även på finska men det går inte att härleda till
ordmobilisering specifikt. KR verkar ha bättre flyt i sitt tal både på svenska och på finska
vid berättande till bildserien. På svenska förekommer få exempel på
ordmobiliseringssvårigheter, men de som finns hanterar hon snabbt. På finska finns inte
tydliga exempel på ordmobiliseringssvårigheter, det förekommer dock några pauser och
hon har vid några få tillfällen svårt att avsluta fraser. Vad som ligger bakom detta är
oklart. Baserat på att KR tar längre och fler pauser på finska och att det förekommer
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kodväxlingar på svenska i hennes finska tal, men inte tvärtom, upplevs svenska vara KRs
dominanta språk.

LL

LL är en flerspråkig man från norra Finland som har bott i Sverige i 53 år. LL verkar
omedveten om flera av sina svårigheter vilket även märks i talet. Han uppger att hans
finska är starkare än hans svenska och detta bekräftas även vid besöken då hans finska tal
är mer sammanhängande och specifikt än det svenska. LL har bra talflyt och gör sällan
långa pauser.

3.4.1. Utfyllnad

Nedan följer några exempel på utfyllnader som LL använder sig av i svenska då han inte
kan komma på ett visst ord eller uttryck:

111. LL: (…) å farsan va i fronten å han sårades genom foten å han behövde inte / mera // gå i
kriget / (…)

149. LL: >>finnbodavarv mycket å å gjorde plåtslagerijobbet där å de finns så många jobb / typ
jobb i sånt fartyg // å sen eh / ja har varit intresserad hela tiden / kulturhistoria å politik å
å vill också (x) SKRATTAR de har varit såna läsande arbetare

176. LL: ja vet inte om de e svårt men // men att eh de e inte intressant till en // yrkeskunnig
människa att kommer inte d- / eh: utländska språket e hu- udspråk sven- svenska e de de
/ de e nån typ rasism SKRATTAR

I exempel 111 gör han några längre pauser medan han söker efter exempelvis ”delta i
kriget”, som sedan blir ”gå i kriget”. I exempel 149 förekommer flera pauser och en
utfyllnadsfras i form av ”å sen eh”. Exakt vad han letar efter här är oklart, det kan röra
sig om att få tid till att formulera sig lika väl som att hitta ett specifikt ord. I yttrande 176
förekommer utfyllnadsljud, ”eh”, pauser samt utfyllnadsord, ”men”. Dessa tycks röra sig
om ordmobiliseringssvårigheter i att komma fram till orden ”yrkeskunnig” samt något
ord, vilket exakt uttryck han söker framgår inte, som han ersätter med ”utländska
språket”.

På finska använder sig LL mestadels av utfyllnader i form av pauser. Dock finns få
exempel på detta.

86. LL: (…) jonkulainen / minusta tuntuu että / se oli vähä seikkailunhaluki (…)
någon slags / jag kännas att / det vara lite äventyrslust
någon slags / jag tror att / det var också lite också äventyrslusten

222. LL: (…) isän isäki sehän eh: salakuljetti venäjän vallan aikana noita / jääkäreita (…)
far far han eh: smuggla ryssland makt  under de / jägare
farfar han eh: smugglade under tiden av rysslands makt de där / jägarna

I exempel 86 gör LL en paus efter ”jonkulainen” (”någon slags”) och ”minusta tuntuu
että” (”jag tror att”) , dessa fraser fullföljs dock inte eftersom LL inte kommer på ordet
han söker och han påbörjar ytterligare en fras ”se oli…” (”det var också…”). Troligen
söker han ordet ”seikkailunhaluki” (”äventyrslust”) som han senare säger. Alternativt
söker han ett närliggande ord som han inte kommer på och väljer istället ”äventyrslust”.
I yttrande 222 sker en paus innan han kommer på ordet ”jääkäreita” (”jägare”). Här sker
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även ett längre utfyllnadsljud innan han kommer fram till ordet ”salakuljetti”
(”smugglade”).

3.4.2. Självkorrigering

Under LLs samtal finns endast ett tydligt exempel på självkorrigering både på svenska
och på finska:

111. LL: (…) å farsan kom me å va hela tiden de här bygget de va färdigt nittonhundrafyrtiotvå
och / tyskarna brände den [nua nya] huset SKRATTAR

86. LL: (…) että pääsee vä- suuremmille telakoille ja (…)
att komma lit- större varv och

att man kommer till lit- större varv och

I svenska sker en fonologisk felsägning där ”nya” först blir ”nua” men korrigeras direkt.
I finska är han på väg att säga exempelvis ”litet” men avbryter sig eftersom det var fel
ord och säger istället ”suuremmille” (”större”).

3.4.3. Repetitioner

Repetitioner förekommer ett fåtal gånger både i LLs svenska och finska. Nedan följer
några exempel:

105. LL: [ah några år men inte] inte så mycke meningar de här språket

200. LL: a de e bättre bättre finska än svenska

18. LL: (…) minun päässä on kyllä tapahtunu jotakin semmosta semmosta tämän (…)
mitt huvud ha nog hända något sådant sådant den här

i mitt huvud har det nog hänt något sådant sådant i samband med den här

I 105 tycks det uppstå en svårighet i att planera den kommande frasen snarare än ett
specifikt ord, vilket gör att LL repeterar ordet ”inte” medan han försöker formulera sig. I
exempel 200 kan repetitionen komma som en följd av antingen
ordmobiliseringssvårigheter i framplockningen av ”finska”, eller som en följd av
svårighet i att planera frasen, dvs. planera hur han ska uttrycka att hans finska är bättre än
hans svenska. Tillslut väljer han uttrycket ”bättre finska än svenska”. I exempel 18 från
det finska samtalet upprepar han ordet ”semmosta” (”sådant”) medan han antingen söker
efter ett specifikt ord eller ett sätt att formulera sig.

3.4.4. Omskrivningar

LL har ett exempel på användning av vaga termer i respektive språk för att beskriva vad
han avser istället för att benämna det med ett visst ord:

149. LL: >>finnbodavarv mycket å å gjorde plåtslagerijobbet där å de finns så många jobb / typ
jobb i sånt fartyg // å sen eh / ja har varit intresserad hela tiden / kulturhistoria å politik å
å vill också (x) SKRATTAR de har varit såna läsande arbetare

86. LL: (…) että pääsee vä- suuremmille telakoille ja   levysepänhommiin ja   / töihin ja oppihan (…)
att  komma lit- större varv     och plåtslagararbete och / jobb och lära sig

att man kommer till lit- större varv och plåtslagararbete och / jobb och visst lärde man sig

I det svenska exemplet säger LL ”typ jobb i sådant fartyg” istället för att säga vad det är
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för specifikt jobb han syftar på, troligen för att han inte kan komma på yrkestiteln eller
arbetsuppgiften. I yttrande 86 från det finska samtalet avser LL att förklara någon typ av
arbete men kan inte komma på arbetet han söker och säger istället det mer ospecifika
ordet ”töihin” (”jobb”).

I LLs finska samtal förekommer ett utbyte:
18. LL: kyllähän ne tietenkin löytyis jostakin kotua hakemalla SKRATTAR (…)

nog     de   visst       hitta någonstans hem söka
visst skulle man nog hitta dom någonstans hemifrån genom att söka

Här används ordet ”hakemalla” vilket motsvarar svenskans ”söka”. Dock är detta ett för
sammanhanget onaturligt ordval då det ordet framförallt används om att söka information
på Internet. Avses det att leta efter något någonstans används istället ordet ”etsimälle”.

3.4.5. Kodväxling
LL har en förekomst av kodväxling, detta i det finska samtalet:

59. LL: nii ja varsinki  se mänskliga sidan siinä jää vähän sitä oli enemmän ku robotti SKRATTAR
ja och speciellt det mänskliga sidan där   bortfalla lite det  vara mer som robot
ja och speciellt den mänskliga sidan bortfaller lite man var mer som en robot

Här talar LL på finska men stoppar in det svenska uttrycket ”mänskliga sidan” och
fortsätter sedan yttrandet på finska. Han verkar inte notera detta utan samtalet fortgår med
samma goda talflyt som tidigare.

3.4.6. Övriga strategier
Vid ett tillfälle gör LL en neologism:

82.   LL: (…) men eh de e mest de den här politiska analyser [å] å samhällsläror å olika sätt hur
uttygarna manipulerar SKRATTAR

LL byter här ut målordet som han inte kommer på mot ett egenbildat ord, ”uttygare”.
Substantivet ”uttygare” finns inte i det svenska språket och bör därför vara något LL själv
konstruerat. Huruvida ordet konstruerades i stunden eller om det är ett ord han använder
är inte känt.

3.4.7. Berättande till bildserie
LLs berättelse består sammanlagt av 132 ord på svenska respektive 134 ord på finska.
Berättande till bildserien på svenska är svår för lyssnaren att förstå, framförallt av
grammatiska och pragmatiska skäl där referenter sällan presenteras och där yttranden inte
kopplas ihop. Berättelsen på finska är lättare att följa och har en tydligare struktur.

Han har få exempel på utfyllnader som kan kopplas till ordmobiliseringssvårigheter
i den svenska berättelsen:

315. LL: å här e katten e katten som antagligen munnen e // fuktigt SKRATTAR

321. LL: (…) aha: nu kom hunden också nu katten e tvungen går / ända till eh fågelbo nästan men
inte (x) men varför de e de e symbolisk att vetskap (…)

I exempel 315 gör LL en längre paus innan han kommer fram till ordet ”fuktigt” för att
beskriva att det vattnas i munnen på katten. I exempel 321 gör han ett utfyllnadsljud, ”eh”,
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innan han kommer på ordet ”fågelbo”.

Ett fall av repetition på grund av ordmobiliseringssvårigheter noteras på svenska:
303. LL: ja de e de e dom vill ha mat antagligen dom där små små småttingar

I detta exempel kan det röra sig om ordmobiliseringssvårigheter i att få fram ordet
”småttingar” och LL upprepar ”små” tills han får fram det sökta ordet. Alternativt är detta
ett sätt att beskriva småttingarna som väldigt små, vilket då istället gör denna repetition
målspråklig.

Gällande omskrivningar har LL en del felaktiga ordutbyten:
319. LL: ja de e kanske äta en (6 sek) den försöker hyckla SKRATTAR

323. LL: ja varför de e hot hot till dom

294: LL: kissa vaanii kissa vaanii linnunpentuja emo karkaa
katt lura    katt lura fågelungar moder  fly
katten lurar på katten lurar på fågelungarna modern flyr

I yttrande 319 används ordet ”hyckla”, vilket inte är ett passande ord för denna kontext,
men LL noterar inte detta. Vad han vill säga med det ordvalet är oklart. I exempel 323
används ordet ”varför” istället för ”därför”. I exempel 294 har LL bytt ut det naturliga
”poikasia” vilket motsvarar ”unge” mot ”pentuja” som visserligen också betyder ”unge”
men som inte används då man talar om fåglar, utan snarare om hundar och katter. LL
känner dock till detta då han vid andra tillfällen i berättelsen använder rätt ord.

Förutom ovanstående finska exempel förekommer yttrande 312 som innehåller
flera strategier:

312. LL: (…) emo toulee tuomaan / poikasille- linnunpoikasille / ruokaa sillä on jo- joku
moder komma komma med / ungar- fågelungar / mat den  ha någ- något

modern kommer kommer med / till ungarna- fågelungarna / mat och den har någ- något

/ eh / siipieläin sillä leuassa SKRATTAR
/ eh / vingdjur den  käft
/ eh / vingdjur i käften

Det förekommer utfyllnader i form av pauser där han söker efter ord. Till en början tvekar
han inför ordet ”poikasille” (”ungar”) men hittar sedan rätt ord. Sedan förekommer en
paus innan han säger ordet ”roukaa” (”mat”) vilket antingen kan vara det sökta ordet eller
ett utbyte från ett mer specifikt ord till den mer vaga termen ”mat”. Sedan förekommer
både paus och utfyllnadsljud i frasen ”den har nog något vingdjur i käften” förmodligen
för att han tvekar inför hur han ska benämna insekten på bilden.

3.4.8. Sammanfattning
LL har vissa ordmobiliseringssvårigheter men uttrycker ingen större medvetenhet om
detta, varken på svenska eller på finska. Han tenderar att prata på oavsett om det blir
sammanhängande eller inte, detta resulterar i bra talflyt men ibland svårförståeligt tal. I
LLs svenska förekommer mycket utelämningar samt en otydlig struktur, vilket försvårar
upptäckten av specifika ordmobiliseringssvårigheter. Detta är dock inte lika
förekommande i LLs finska tal, vilket är lättare för lyssnaren att förstå. LL använder sig
inte särskilt mycket av kompensatoriska strategier för att hantera
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ordmobiliseringssvårigheter på svenska. Han använder sig dock av utfyllnader, främst
pauser. Det förekommer endast ett exempel på självkorrigering, få exempel på
omskrivningar, en neologism och några enstaka repetitioner, vilka skulle kunna bero på
problem med att planera efterföljande fras. Även på finska observeras främst pauser och
andra utfyllnader är ovanliga. På finska finns liksom på svenska endast en tydlig
självkorrigering, få repetitioner, en omskrivning till vag term, ett utbyte samt ett exempel
på kodväxling. Berättelserna till bildserien är ungefär lika långa både på svenska och på
finska. Den svenska berättelsen är dock svår att förstå medan den finska berättelsen är
mer lättförståelig och har mer relevant innehåll. Även i berättelsen har han få exempel på
utfyllnader som kan kopplas till ordmobiliseringssvårigheter. Han uppvisar även några
felaktiga ordutbyten på båda språken. Överlag är hans finska samtal lättare för lyssnaren
att förstå än samtalet på svenska.

4. Diskussion
Syftet med studien är att kartlägga vilka kompensatoriska strategier för
ordmobiliseringssvårigheter som används av enspråkiga respektive flerspråkiga personer
med AD. Frågorna som studien utgår ifrån lyder ”vilka kompensatoriska strategier för
ordmobiliseringssvårigheter används av enspråkiga och flerspråkiga personer med
Alzheimers sjukdom?” samt ”skiljer sig strategierna åt mellan en flerspråkig persons
olika språk?”. Det är viktigt att notera att de strategier som analyseras även förekommer
hos neurologiskt friska talare, framförallt äldre personer (Schmitter-Edgecombe et al.,
2000). AD innebär dock en mer extrem manifestation av symtom relaterade till ålderdom
(Brookshire, 2007). Detta ger bland annat större ordmobiliseringssvårigheter än hos
neurologiskt friska äldre (Appell et al., 1982; de Lira et al., 2011; Forbes-McKay &
Venneri, 2005; Murdoch et al., 1987). Då sjukdomen innebär en nedsättning av exekutiva
funktioner kan en effektiv användning av kompensatoriska strategier försvåras, delvis för
att det kan vara svårt att initiera en strategi, dels för att det kan finnas svårigheter med
planering och problemlösning (Doty, 2012). Även hur medveten personen är om sina
svårigheter kan påverka hur väl personen klarar av att använda kompensatoriska
strategier. Nedan diskuteras de olika kompensatoriska strategier som uppmärksammats i
materialet och hur väl de fungerar för de olika deltagarna. Även skillnader mellan de
flerspråkiga deltagarnas användning av strategier på sina olika språk diskuteras.

Utfyllnad

Utfyllnad innefattar i denna studie pauser, utfyllnadsljud, utfyllnadsord samt
utfyllnadsfraser. Det är en strategi som kan användas för att ge personen med
ordmobiliseringssvårigheter tid att hitta ordet som söks, men kan även användas för att
ge tid till att planera vad som ska ingå i ett yttrande och hur det bör formuleras. Det kan
därför vara svårt att avgöra om det är ordmobiliseringsproblem eller
frasplaneringsproblem som ligger bakom utfyllnader.

Alla deltagare i studien använder sig av utfyllnader för att skaffa tid till att hitta
orden de söker. Det verkar vara en strategi som hjälper OM (enspråkig) och KR
(flerspråkig) att få tid till att hitta det ord de söker och de lyckas även upprätthålla ett gott
talflyt med hjälp av strategin. BG (enspråkig) och LL (flerspråkig) tycks dock inte lyckas
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komma fram till det eftersökta ordet lika ofta som OM och KR med hjälp av
utfyllnadsstrategin. BGs tal förlorar sitt flyt och det blir snarare avbrutet och ibland svårt
att följa på grund av långa pauser och utfyllnadsljud. LL uppvisar inte lika mycket
utfyllnader som övriga deltagare, sannolikt för att han själv inte upplever svårigheter med
att plocka fram ord, han väljer istället de ord som finns tillgängliga för honom utan hänsyn
till struktur. Det gör att LLs tal ibland är svårt att förstå till följd av onaturliga ordval och
sammansättning av fraser. Att BG och LL inte är lika hjälpta av strategin kan bero på att
de har kommit längre i sitt sjukdomsförlopp än KR och OM och har därför en större
kognitiv nedsättning. Trots att BG haft sin Alzheimersdiagnos lika länge som de andra
deltagarna verkar hans språk vara värre drabbat. Detta kan bero på att han fick sjukdomen
innan 65 års ålder, vilket innebär ett snabbare sjukdomsförlopp med mer språklig
påverkan än i de fall där sjukdomsdebuten sker efter 65 år (ICD-10, 2010). LL har till
följd av sin sjukdom flyttat in på ett särskilt boende eftersom han behöver hjälp för att
klara av vardagen, vilket är kopplat till en högre svårighetsgrad av sjukdomen
(Alzheimersföreningen, 2013).  LL är också äldre än de andra deltagarna och det är
möjligt att han har haft sjukdomen längre än han har haft fastställd diagnos.

För de flerspråkiga deltagarna observeras att KR använder sig av utfyllnader på
båda sina språk men tycks använda mer pauser på finska än på svenska. Hon verkar ha
svårare att hitta ord på finska och har dessutom något sämre flyt i talet. Det verkar som
att svenskan kan ha tagit över som KRs dominanta språk då hon bott i Sverige under
längre tid och läst kurser på svenska. LL använder sig huvudsakligen av pauser på finska,
medan han i samtalet på svenska även använder sig av ljud, ord och fraser. Då finska är
hans förstaspråk och även det mer dominanta språket verkar han ha lättare att komma
fram till de ord han söker på finska än på svenska. Detta innebär att han inte har lika stort
behov av utfyllnader på finska som på svenska, han behöver därför bara en kort betänketid
i form av pauser för att hitta de ord han söker.

Självkorrigering

Självkorrigeringar visar hur väl deltagarna hanterar ordmobiliseringssvårigheter som
märks då fel ord aktiveras. Deltagaren söker således efter ett ord de inte omedelbart
aktiverar och säger istället ett annat. Detta ord korrigeras antingen efter att det yttrats eller
avbryts och korrigeras mitt i ordet. De Lira et al. (2011) visade att personer med AD rättar
sig oftare än neurologiskt friska personer då de gör fler misstag i sin språkproduktion. Att
förmågan till självkorrigering finns bevarad anses dock vara positivt för
kommunikationen då det visar på en självmedvetenhet om språkliga komplikationer som
kan finnas hos talarna (de Lira et al., 2011).

Av deltagarna i denna studie är OM och KR för det mesta framgångsrika i att
korrigera sina felsägningar. De rättar sig snabbt och utan någon större påverkan på sitt
talflyt. BG, som har större språksvårigheter än OM och KR, lyckas ibland med sina
självkorrigeringar och uppvisar medvetenhet om att han inte alltid lyckas genom att
försöka med en annan strategi eller att uttryckligen säga att det blev fel. LL visar dock
mycket få exempel på självkorrigeringar vilket kan härledas till en generellt nedsatt
medvetenhet om sina språksvårigheter. Det verkar således finnas en tendens som antyder
att effektiv självkorrigering kan förekomma i sjukdomens tidigare stadium men att
förmågan minskar allteftersom att sjukdomen fortskrider. Detta stödjer forskning som
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visat på minskad medvetenhet om språkliga svårigheter i senare sjukdomsstadier
(Hyltenstam & Stroud, 1993).

Gällande de flerspråkiga deltagarna är KR oftast framgångsrik i att självkorrigera
felsägningar på båda sina språk. På båda språken tenderar hon att avbryta sig mitt i ordet
som är fel och efter ett kort utfyllnadsljud kan hon plocka fram rätt ord. KRs
självkorrigeringar låter naturliga och verkar vara av samma typ som finns hos
neurologiskt friska personer. Således tycks det inte finnas någon skillnad i hur effektiva
självkorrigeringar är för KRs förstaspråk och andraspråk. LL uppvisar endast en tydlig
självkorrigering i samtalet på svenska respektive på finska. Dock noteras inte lika många
icke-korrigerade felsägningar i det finska samtalet som i det svenska, vilket kan vara ett
tecken på att sjukdomen påverkat finskan mindre än svenskan.

Repetitioner

Repetitioner är likt utfyllnader ett sätt för talaren att skaffa sig tid till att plocka fram ett
ord ur det mentala lexikonet som inte genast hittas. På samma sätt som utfyllnader kan de
även användas för att formulera ett yttrande och är därför inte nödvändigtvis ett tecken
på ordmobiliseringsproblematik. Repetitioner har undersökts som tecken på
ordmobiliseringssvårigheter både hos neurologiskt friska äldre (Schmitter-Edgecombe et
al., 2000) och personer med AD (de Lira et al., 2011). De Lira et al. (2011) menar att
eftersom ordmobiliseringssvårigheter generellt är vanligare för personer med AD än
neurologiskt friska äldre personer är även repetitioner vanligare hos dessa.

I denna studie förekommer repetitioner hos alla deltagare. Dock är det mest frekvent
hos BG som är den deltagare som uppvisar störst ordmobiliseringsproblematik. BG är
den enda av deltagarna som ibland upprepar ett ord tre gånger, de övriga deltagarna tar
aldrig om ett ord mer än en gång. Detta skulle kunna vara ett tecken på att BG till följd
av sina stora ordmobiliseringssvårigheter behöver mer tid än de andra deltagarna för att
gå vidare i sitt yttrande. OM och KR, som har ett välbevarat tal, verkar oftast komma
fram till ordet de söker med hjälp av repetition och för dem verkar det således vara en
effektiv strategi. BG kommer ibland fram till det sökta ordet men verkar då och då behöva
använda en annan strategi för att förmedla sitt budskap. I samtalen med LL förekommer
repetitioner som tydlig strategi för ordmobiliseringssvårigheter endast ett fåtal gånger och
det är då svårt att avgöra om han kommer fram till det specifika ord han söker eller om
han istället väljer ett annat ord som han kommer på i stunden.

KRs repetitioner är mycket lika på svenska och på finska. Däremot leder hennes
repetitioner på svenska alltid fram till att hon hittar ordet hon söker men vid två tillfällen
på finska leder repetitionen snarare fram till en omskrivning istället för det eftersökta
ordet. Då det endast rör sig om två exempel blir det svårt att spekulera kring orsaker till
detta. Det verkar dock som att KR har större ordmobiliseringssvårigheter på finska än på
svenska och att repetera ett ord en gång ger inte alltid tillräckligt mycket hjälp för att hitta
det sökta ordet. LL har få repetitioner både i sitt svenska och sitt finska tal. De repetitioner
som förekommer på finska verkar främst ha funktionen att producera rätt kasus och har
således en grammatisk funktion.
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Omskrivningar

Omskrivningar innefattar i den här studien att använda andra ord än det ord som
ursprungligen var avsett, vilket innebär användning av vaga termer, ordutbyten samt att
tala runt ett ord. Dessa typer av kompensatoriska strategier har i flera studier setts vara
vanliga vid AD (Appell et al., 1982; de Bot & Makoni, 2005; Hier et al., 1985; Moreaud
et al., 2001). Om en person upplever ordmobiliseringssvårigheter kan omskrivningar
hjälpa samtalet att flyta på då långa avbrott undviks och kan hjälpa lyssnaren att förstå
vilket begrepp som avses. Om personen däremot använder exempelvis vaga termer eller
utbyten till mer ospecifika ord kan betydelsen av yttrandet riskera att gå förlorad.

Omskrivning till vaga termer används av alla deltagare i olika utsträckning. De
byter då ut ordet de söker mot mer vaga ord som exempelvis ”sak”, eller överordnade
begrepp som ”apparat”. I KRs fall gör detta att hon kan upprätthålla ett gott talflyt och
hon lyckas hålla yttrandet förståeligt. För BG innebär detta ibland problem då lyssnaren
kan få svårt att förstå vad som avses då han ofta använder vaga ord i kombination med
ospecifika eller ofullständiga fraser. Det verkar också innebära en större ansträngning för
BG att välja dessa mer generella ord än för KR. LL och OM använder båda vaga termer
för att beskriva en viss typ av arbete, detta är också deras enda exempel på denna strategi.
I dessa fall fungerar strategin bra då lyssnaren utifrån kontexten till stor del kan följa med
i resonemanget.

Utbyten förekommer hos alla deltagare. För LL sker detta endast på finska där han
väljer ett ord som visserligen betyder samma sak som ordet han söker men som inte
används i rätt sammanhang. BG gör ett utbyte där han istället för det avsedda ordet säger
ett ord som är en blandning av två sätt att beskriva konceptet han önskar säga. BG
uppvisar dock en medvetenhet om att denna blandning blir fel. De övriga utbyten som
förekommer hos alla deltagare passerar i stort sett obemärkta av talaren. Inget av de
utbyten som förekommer föregås av paus eller annan utfyllnad, således verkar dessa
utbyten ske omedvetet hos deltagarna då de varken uppmärksammas med försök till
korrigering eller föregås av tvekan. Orden som används i utbyten är allt som oftast inom
samma semantiska kategori som det avsedda ordet. Detta är den vanligaste typen av
utbyte även bland neurologiskt friska äldre personer (Hough, 2007). Det verkar som att
dessa utbyten sker till följd av problem med lexikal åtkomst där kopplingarna mellan
koncept är försvagade. Detta eftersom att koncepten i sig verkar intakta då deltagarna ofta
väljer ett ord som liknar det sökta ordet. Det verkar således vara så att det är själva
benämningen av konceptet deltagaren har i åtanke som är drabbat. Att deltagarna kommer
åt ordet de faktiskt producerar skulle kunna bero på att det är ord de oftare använder.
Enligt Activation Threshold Hypothesis är det lättare att aktivera ord man ofta använder
(Paradis, 2004). Detta skulle kunna förklara användningen av ord som ”post” istället för
”brev” och ”hakemalla” (söka på internet) istället för ”etsimälle” (söka efter något). Det
ord som används oftast är det som är mest lättåtkomligt.

BG och KR är de enda av deltagarna som försöker att hitta ordet de söker genom
att förklara vad det kan användas till eller tala runt ordet. Detta är för lyssnaren en effektiv
strategi då sammanhanget ofta underlättar förståelsen. Dessvärre har BG svårt att fullfölja
en sådan beskrivning då han antingen avbryter förklaringen eller använder ord som inte
är helt adekvata för att förmedla ordets funktion. Detta skulle i sin tur kunna bero på
ytterligare ordmobiliseringsproblem under förklaringens gång, alternativt skulle det
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kunna härledas till planeringssvårigheter av formuleringen. KR använder strategin mer
effektivt då hon fullföljer förklaringen och sammanhanget gör det enkelt att förstå vad
hon syftar på.

Gällande KR upplevs hennes finska överlag vara mer påverkad än hennes svenska,
men de strategier hon använder på båda språken är likvärdiga. Detta skulle enligt Gollan
et al. (2010) kunna förklaras genom att kopplingarna mellan koncepten i hennes
dominanta språk som i sådant fall skulle vara förstaspråket finska, försvagats av
sjukdomen. Detta skulle ha lett till att finskan upplevs vara mer nedsatt än svenskan.
Enligt resultat från Costa et al. (2012) där det icke-dominanta språket är det som tar mest
skada av AD, skulle KRs mer påverkade finska snarare vara ett tecken på att hennes finska
har blivit hennes icke-dominanta språk och den är därför mer påverkad. Detta är en möjlig
teori men då behärskningsnivå av finska och svenska inte har undersökts i studien kan
detta inte säkerställas. I samtalen med LL förekommer mycket få omskrivningar både på
finska och på svenska. Att kopplingarna mellan koncepten i det semantiska nätverket på
det dominanta språket skulle vara mer drabbade än kopplingarna i det icke-dominanta
språket (Gollan et al., 2010) kan därför inte styrkas i samtalen med LL.

Kodväxling

Kodväxling kan användas som strategi för ordmobilisering om en flerspråkig person inte
kan komma på ett ord på det aktuella språket men däremot på ett annat av sina språk.
Detta är naturligt förekommande bland flerspråkiga talare vid kommunikation med
personer som förstår de språk som blandas i yttrandet (Hyltenstam, 1995). Om
samtalspartnern inte förstår det språk som blandas in i yttrandet blir detta dock en
ineffektiv strategi.

Hos KR förekommer flertalet kodväxlingar i samtalet på finska. Det sker dock inte
kodväxlingar till finska i samtalet på svenska. Även detta skulle kunna vara ett tecken på
att svenska har blivit hennes dominanta språk då tidigare forskning visat att kodväxling
tenderar att ske från det dominanta till det icke-dominanta språket (de Bot & Makoni,
2005; Friedland & Miller, 1999). KRs kodväxlingar gäller oftast namn på platser eller
organisationer, varav flera skulle kunna översättas till finska eller har ett eget finskt namn
som hon dock inte använder frekvent. De ord hon säger på svenska i det finska samtalet
rör ord som tillhör hennes vardag i Sverige, det är ord som hon oftast säger på svenska
och är sannolikt därför mer lättillgängliga i hennes mentala lexikon. Enligt ATH skulle
det förklaras genom att de svenska orden aktiveras lättare än motsvarande ord på finska
(Paradis, 2004). Det förklarar dock inte att hon ibland säger vissa av orden på finska och
ibland på svenska. KR använder sig i vissa fall av svenska ordstammar med finska kasus.
Detta kan tyda på att ordmobilisering går snabbare på svenska men att hennes
grammatiska förmåga är relativt intakt på finska, vilket stämmer överens med tidigare
forskning gällande grammatisk nedsättning vid AD (Altmann et al., 2001; Friedland &
Miller, 1999).

Hos LL förekommer en kodväxling från det som upplevs vara hans icke-dominanta
språk (svenska) till det dominanta (finska). Om finska verkligen är hans dominanta språk
går detta emot den forskning som visat att kodväxling vid AD oftast sker från det
dominanta till det icke-dominanta. Detta skulle kunna bero på att samtalsämnet i det
aktuella fallet rörde något LL oftast brukar tala om på svenska. Uttrycket skulle därför
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kunna vara starkare kodat på svenska på samma sätt som att minnen verkar inkodas på
det språk de upplevs (Beckett, 2004), alternativt att aktiveringströskeln för uttrycket är
lägre på svenska än på finska (Paradis, 2004).

Övriga strategier

Övriga strategier innefattar strategier som förekommer i materialet som inte kan placeras
i någon av de tidigare kategorierna men som troligtvis beror på
ordmobiliseringsproblematik. En strategi som både OM och KR använder frekvent är att
omformulera sig. Även LL och BG omformulerar sig ofta men detta kan inte vid något
tillfälle säkert kopplas till ordmobilisering och därför analyseras denna strategi inte
närmare för dem. Omformulering är ibland svårt att säkert härleda till ordmobilisering då
det även kan röra sig om bakomliggande planeringssvårigheter på frasnivå. Att deltagarna
omformulerar sig skulle även kunna bero på arbetsminnesproblematik då det kan innebära
svårigheter med frasplanering (de Lira et al., 2011) Att omformulera sig verkar vara en
effektiv strategi för OM och KR då de genom att ändra formulering inte längre behöver
mobilisera det ord de inte kan komma på och behåller sitt goda talflyt.

Sökningar kan vara av fonologisk eller semantisk art. Vid fonologisk sökning
provar sig talaren fram genom att säga olika initiala fonem i förhoppningen att det sökta
ordet ska aktiveras. Vid semantisk sökning provar personen sig fram på semantiskt
närliggande ord för att kunna aktivera det eftersökta ordet. Detta är inte en strategi som
verkar ha uppmärksammats i litteraturen författarna tagit del av inför studien men som
förekommer hos BG.

BG använder fonologisk sökning som strategi vid ett flertal tillfällen men lyckas
inte alltid komma på ordet han söker. Denna fonologiska sökning kan vara ett tecken på
TOT-fenomenet och kan därför förklaras som problematik kring fonologisk
framplockning snarare än bristande semantisk information (Burke & Shafto, 2004). Att
använda fonologisk sökning verkar vara en relativt ineffektiv metod för att underlätta
ordmobilisering då det semantiska nätverket sannolikt är organiserat utefter hur
närbesläktade lexikon är snarare än hur ljudbilden ser ut (Carroll, 1999).

BG använder även semantiskt relaterade ord som strategi för att underlätta i
ordmobiliseringen av vissa substantiv, vilket enligt modellen för semantiska nätverk
borde vara en effektiv strategi (Carroll, 1999). Dock verkar detta inte hjälpa BG som trots
strategin ofta behöver hjälp från sin fru för att komma fram till rätt ord. Detta skulle kunna
bero på att hans semantiska nätverk inte är välorganiserat, vilket Chang et al. (2013) såg
som en tendens hos personer med AD. Det är också möjligt att länkarna mellan noderna
i hans semantiska nätverk har försvagats (Passafiume et al., 2012) och att han därför inte
når rätt ord trots att han kommer på besläktade ord. Det skulle även kunna förklaras
genom att BG är på väg att få en skadad semantisk begreppsbild vilket tycks förekomma
senare i sjukdomsförloppet (Hyltenstam & Stroud, 1993) och att de lexikala koncepten
därmed blivit mer ospecifika.

BG är även den enda av deltagarna som uttryckligen ber om hjälp då han inte
kommer på ett ord. Detta är en effektiv strategi vid de tillfällen det används under besöket
då BGs anhöriga vet vilket ord han söker och kan fylla i. Om BG skulle tala med någon
som inte vet vad han vill säga eller inte har någon i närheten som kan fylla i är detta
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däremot en ineffektiv strategi som inte skulle hjälpa honom att bli förstådd av lyssnaren.

LL använder sig av en neologism vid ett tillfälle vid samtalet på svenska. Detta
hjälper honom att komma vidare i samtalet och behålla talflytet. Dock är det för lyssnaren
svårt att förstå vad han menar då ordet inte existerar. Således är neologismer inte en
effektiv strategi att använda sig av vid ordmobiliseringsproblematik.

Berättande till bildserie

Berättande till bildserien genomfördes för att undersöka huruvida deltagarna i studien blir
hjälpta av att ha bildstöd till sitt berättande. Bilder som stöd i kommunikationen har
använts i vård av personer med demenssjukdom och verkar hjälpa dessa att tala om
minnen (Demenscentrum, 2008; 2009; Serrani Azcurra, 2012). Författarna ville ta reda
på om även ordmobilisering underlättades i och med att deltagarna fick se bilder av det
de skulle berätta om.

Berättelserna deltagarna i denna studie producerade är mellan 132-253 ord.
Deltagarna verkar till viss del vara hjälpta av bildstödet i sin berättelse. Både OM och KR
uppvisar mindre andel omformuleringar och utfyllnader vilket antyder att bildstödet
åtminstone hjälper dem att organisera och planera berättandet. BG verkar åtminstone till
en början vara hjälpt av bilderna men efter ungefär halva berättelsen märks hans
ordmobiliseringsproblematik och efter detta förekommer den genomgående. Vad detta
beror på är oklart. En förklaring skulle kunna vara att det vid tillfället introduceras
ytterligare en karaktär i berättelsen (hunden) och att detta innebär en stor belastning på
BGs arbetsminne. En alternativ förklaring till varför hans ordmobiliseringsproblematik
verkar vara hjälpt av bildstöd till en början men att effekten sedan tycks försvinna är att
berättandet till bildserien skedde i slutet av besöket och att BG blev utmattad. LL verkade
inte hjälpt av bildstödet på svenska då både berättelse och spontantal är svåra att förstå
för lyssnaren. Däremot verkade han mer hjälpt av bildstödet på finska (se nedan).

KRs berättande till bildserien är sammanhängande på både svenska och på finska.
Hon tycks vara lika hjälpt av bildstöd på båda språken och inga större skillnader i
användandet av strategier observeras. LLs berättelser är 132 ord på svenska och 134 ord
på finska. Då finskan är uppbyggd på kasus och tillfogade suffix medan svenskan baseras
på fria morfem bör hans finska berättelse innehålla färre ord än hans svenska. Så är dock
inte fallet vilket tyder på att han har svårare att producera berättelsen på svenska. Detta
märks även i berättelsens innehåll som är mycket svårförståeligt på svenska, men mer
sammanhängande och mer adekvat på finska. Det märks även en skillnad i spontantalet
till finskans fördel men denna är mindre uppenbar än i berättandet till bildserien. Den
stora skillnaden mellan berättelse till bildserie och spontantal kan bero på att berättelsen
är kort och har en tydlig struktur samt att LL kan förlita sig på testledarens följdfrågor för
att förtydliga vad han menar, medan han i spontantalet inte har något strukturellt stöd.

Sammanfattning och slutsats

Spontantal. Studien undersöker vilka kompensatoriska strategier som används av
personer med AD vid ordmobiliseringssvårigheter, hur väl dessa strategier tycks hjälpa
personerna samt om svårigheterna verkar underlättas av bildstöd. Detta har relevans för
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logopedisk verksamhet då dessa strategier kan läras ut till patienter med AD som söker
vård. De strategier som förekom vid flera tillfällen i denna undersökning var utfyllnader,
självkorrigeringar, repetitioner, omskrivningar samt kodväxlingar hos flerspråkiga
personer.

BG och LL verkar ha kommit längre i sjukdomsförloppet och uppvisar större
språksvårigheter än OM och KR. BG har AD med tidig debut och vid testtillfället
uppvisade han stora ordmobiliseringssvårigheter. LL är äldre än de andra och har
sannolikt haft diagnosen under längre tid. OM och KR uppvisar mindre språkpåverkan
och deras tal är mer sammanhängande än BG och LLs. Var i sjukdomsförloppet en person
befinner sig skulle således kunna avgöra hur väl kompensatoriska strategier för att hantera
ordmobiliseringssvårigheter fungerar. Resultatet visar att de flesta strategier fungerar bra
för OM och hon lyckas för det mesta behålla talflytet och hitta de ord hon söker eller hitta
ett sätt att kringgå svårigheten utan att förståeligheten försämras för lyssnaren. Även för
KR fungerar de flesta strategier bra på båda språken men hon upplevs ha något större
svårigheter på finska än på svenska eftersom hon gör fler pauser och använder sig av
kodväxling. Eftersom att detta är ett litet material är det svårt att avgöra ifall någon av
strategierna fungerar bättre för OM och KR än de övriga. Generellt fungerar det lika bra
för dem att använda sig av andra ord eller omformulerade fraser som att ge sig själva
betänketid för att komma på ett visst ord. BG använder sig av många olika typer av
strategier men lyckas inte lika ofta hitta de ord han söker. Strategierna fungerar ibland
och ibland inte vilket gör det svårt att avgöra ifall han är särskilt hjälpt av någon enskild
strategi. Hos LL förekommer få exempel på användning av strategier och han verkar
heller inte lika medveten om sina svårigheter som de övriga deltagarna, vilket kan
medföra att han inte inser behovet av att använda strategier. Däremot finns en liten
skillnad i behjälplighet av strategier på hans förstaspråk och andraspråk, exempelvis
verkar utfyllnader vara en mer effektiv strategi då han pratar finska än vid samtal på
svenska. Detta beror sannolikt på att finska är hans starkaste språk och att orden är mer
lättillgängliga för honom på finska.

Kodväxling är en strategi som endast de flerspråkiga deltagarna kan använda sig
av. Detta är för deltagarna en effektiv strategi förutsatt att samtalspartnern förstår båda
språken som används. Det krävs därför en medvetenhet om samtalspartnerns
språkbehärskning för att denna strategi ska fungera. De flerspråkiga deltagarna uppvisar
olika tendenser gällande ordmobilisering vid förstaspråket och andraspråket. Det tycks
som att det språk som verkar vara personens dominanta är minst påverkat av AD och
dessutom mer hjälpt av strategier för att hantera ordmobiliseringsproblematik.

Berättande till bildstöd. Bildstöd tycks till viss del hjälpa deltagarna med ordmobilisering
och att bättre planera sitt tal. Deltagarna hade generellt mindre tydliga
ordmobiliseringssvårigheter när de berättade till bildserie än i spontantalet. Berättelsen är
dock kort och ger inte möjlighet till lika stor ordproduktion som spontantalet. De ord som
krävs för att berätta just denna historia är högfrekventa i språket och detta kan underlätta
för ordmobilisering, vilket kan ha lett till bättre resultat. Att en av deltagarna (BG) ändå
uppvisade vissa ordmobiliseringssvårigheter skulle kunna förklaras med
arbetsminnesproblematik eller utmattning. Övriga tecken på
ordmobiliseringsproblematik som förekommer hos de andra deltagarna avhjälps i de
flesta fall med användande av strategier, vilket skulle kunna tyda på att bildstöd ändå
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hjälper i viss mån. Således verkar bildstöd inte bara kunna vara en hjälp för personer med
AD vid samtal om minnen, det verkar även kunna hjälpa personerna vid
ordmobiliseringsproblematik.

Slutsats. Således dras slutsatsen att vilka strategier som fungerar för att underlätta
ordmobilisering skiljer sig bland olika individer. Huruvida strategierna fungerar bra eller
inte tycks även bero på hur långt gången personen är i sjukdomsförloppet. Det verkar inte
finnas någon skillnad i användande av kompensatoriska strategier mellan flerspråkiga
personers olika språk.

Då kompensatoriska strategier förekommer spontant hos deltagarna i studien
betyder det att de fyller en funktion för dem. Det kan därför finnas en vinst i att
medvetandegöra dessa olika strategier för personer med AD som söker logopedisk vård
för att de ska kunna använda dem då ett ord är svårt att hitta. Både medvetandegöra
strategier personen själv använder samt strategier som skulle kunna komplettera. Genom
att medvetandegöra olika typer av strategier kan personen och dess anhöriga eventuellt
hitta en eller flera strategier som fungerar särskilt bra.

4.8.1. Praktiska tillämpningar av studien
De undersökta strategierna tycks fungera olika bra för olika personer vilket är väntat då
det finns stor individuell variation i de svårigheter AD för med sig. Detta tyder på att
logopeder kan behöva lära ut olika strategier till patienterna som själva i samråd med
logoped och anhöriga får avgöra vilka som fungerar bäst för dem. En praktisk tillämpning
av behjälplighet av bildstöd skulle kunna vara att rekommendera personer med AD att
använda fotografier av händelser de varit med om, som de sedan i efterhand kan använda
om de vill berätta om upplevelser.

För flerspråkiga patienter kan logopeder uppmuntra till kodväxling vid samtal med
personer som behärskar samma språk som patienten. Det tycks vara en strategi som bidrar
till upprätthållande av talflyt och inte försämrar förståeligheten för en flerspråkig
lyssnare. Detta kan dock vara svårt i senare stadier av sjukdomen då patienten eventuellt
inte är medveten om huruvida samtalspartnern förstår språken eller inte. Även fonologisk
sökning verkar vara en strategi som har begränsningar i sin effektivitet då det semantiska
nätverket sannolikt är organiserat utefter hur närbesläktade lexikon är snarare än hur
ljudbilden ser ut. I övrigt verkar strategier som syftar till att ge deltagarna betänketid
(utfyllnader och repetitioner) fungera lika bra som strategier där andra ord än det avsedda
används (självkorrigering, omskrivningar samt vissa övriga strategier) vilket betyder att
alla dessa kan medvetandegöras eller läras ut till patienter.

4.8.2. Styrkor och svagheter med studien
Studien söker kartlägga hur ordmobiliseringssvårigheter tar sig uttryck och hur de
hanteras i naturligt tal snarare än i formell testsituation, vilket den tidigare forskningen
ofta använt sig av. En styrka med studien är att detta ger resultatet större tillförlitlighet
gällande hur väl det representerar personernas tal i verkligheten jämfört med majoriteten
av tidigare forskning som bedrivits på området. Studien genomfördes i deltagarnas egna
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hem, vilket bidrar till att materialet är representativt för deras vardagliga språk då det
samlades in i en miljö där de känner sig bekväma. Då strategierna analyserats utefter hur
väl de hjälper talaren att komma fram till eftersökt ord finns relevans för logopedisk
verksamhet då man kan ge olika rekommendationer utifrån vad som verkar fungera för
olika personer. Eftersom det är en stor spridning av hur långt i sjukdomsförloppet
deltagarna kommit kan även olika rekommendationer utifrån detta ges. Då även
berättande till bildserie använts kan rekommendationer om bildstöd ges då det tycks
hjälpa deltagarna i studien att strukturera sitt berättande och komma på ord.

En svaghet i utformningen av studien är att författarna själva inte behärskar finska.
Detta gör att analysen av de finska samtalen är mindre detaljerad och mer osäker då
författarna helt har förlitat sig på en översättare som inte genomgått översättarutbildning.
Det finns därför ingen kontroll av kvaliteten av de finska översättningarna.
Exklusionskriterierna kontrollerades inte för vid besöken, författarna antog istället att
deltagarna haft dessa i åtanke då de anmälde intresse till studien. Detta gör att författarna
inte kan utesluta att deltagarna har en annan sjukdomsbild än ren AD. Då frågeställningen
inte var en del av den ursprungliga idén bakom projektet är den använda metoden inte det
mest effektiva sättet att undersöka ordmobilisering och kompensatoriska strategier. Det
hade varit önskvärt att ha med en grupp neurologiskt friska personer för att kontrollera
för vilka strategier som hör till normala talspråksdrag och i vilken utsträckning de
används. AD är en sjukdom med stor symtomvariation både inom och mellan personer.
Dagsform är en viktig aspekt av sjukdomen och då deltagarna endast besöktes en gång
för samtal på respektive språk finns ingen sätt att avgöra om det språksampel som
spelades in är representativt av personernas vardagliga tal. Då materialet är baserat på
spontantal kan författarna inte veta vilka ord deltagarna avser att säga, vilket gör analysen
mindre säker.

4.8.3. Förslag på framtida studier
För att undersöka ordmobiliseringssvårigheter vid AD och hur det hanteras skulle man
kunna be personer att exempelvis avsluta förbestämda meningar eller göra
benämningstester för att öka analysens säkerhet. Detta gör resultatet mindre kopplat till
språk i vardagen men kan ge tydligare resultat som pekar på just
ordmobiliseringssvårigheter.

Det vore intressant att jämföra neurologiskt friska flerspråkiga personer med
flerspråkiga med AD och se om det finns olika tendenser för användande av
kompensatoriska strategier. Detta skulle ge en mer detaljerad bild av hur
ordmobiliseringssvårigheter tar sig uttryck hos flerspråkiga personer vid neurologiskt
friskt respektive patologiskt åldrande. En annan studie skulle kunna jämföra neurologiskt
friska enspråkiga personer med enspråkiga personer med AD. Dessa två studier skulle
sedan kunna analyseras mot varandra för att undersöka skillnader mellan enspråkiga och
flerspråkiga vid åldrande. En jämförelse skulle också kunna göras mellan personer med
AD med tidig debut och personer som fått sjukdomen efter 65 års ålder. Studier kring
skriftlig ordmobiliseringsförmåga är ovanliga och det skulle vara intressant att undersöka
huruvida det finns någon skillnad i talad och skriven språkproduktion.
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5. Tackord
Vi vill tacka våra deltagare och deras anhöriga som välkomnade oss till sina hem och
delade med sig av sina livserfarenheter. Ett stort tack går ut till våra tolkar: Alina Husu
och Iisakki Ylipelkonen som gjorde ett fantastiskt jobb med att samtala med deltagarna
och sedan transkribera samtalen. Ett hjärtligt tack går ut till Julia Paavola som översatte
de finska samtalen till svenska. Utan er hade vi aldrig kunnat genomföra detta projekt.
Slutligen vill vi tacka Nicole Zetterlund och Sandra Folkeryd som vi hade ett tätt
samarbete med under planeringsstadiet av projektet.
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Frågeformulär till studie om språk och Alzheimers sjukdom

Datum: ................................................

Namn: ...................................................................

□ Svenska som första språk □ Svenska som andra språk

När är Du född? ……………………………………………………………………….

När fick du din Alzheimers diagnos? …........................................................................

Vilken är Din högsta avslutade utbildningsnivå?
□ Grundskola □ Gymnasium □ Högskola/universitet

Är Du född i Sverige? …………………………………………………………………

Om nej, hur gammal var Du när Du kom till Sverige?....................................................

Vilka språk behärskar Du? ..................................................................................................

Vilket eller vilka språk lärde Du Dig från födseln? .......................................................

Lärde Du Dig ett eller flera andra språk senare i barndomen, ungdomsåren eller i vuxen

ålder?
□ Ja □ Nej

Om ja, vilket/vilka? .............................................................................................................

Hur gammal var du då du lärde dig respektive språk?

…………………………………………………………………………………………….

Har Du bott i landet där respektive språk talas?
□ Ja □ Nej

Om ja, när och hur länge?.....................................................................................................

Har Du använt dig av svenska regelbundet i vardagen?
□ Ja □ Nej □ Ibland

Hur väl anser Du Dig behärska Dina respektive språk? (språk 1 avser det språk Du anser behärska
bäst, språk 2 avser det språk du anser behärska bäst därefter osv).

Språk 1:
□ Mycket dåligt □ Dåligt □ Ganska bra □ Bra □ Mycket bra

Språk 2:
□ Mycket dåligt □ Dåligt □ Ganska bra □ Bra □ Mycket bra

Språk 3:
□ Mycket dåligt □ Dåligt □ Ganska bra □ Bra □ Mycket bra
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Språk 4:
□ Mycket dåligt □ Dåligt □ Ganska bra □ Bra □ Mycket bra

Språk 5:
□ Mycket dåligt □ Dåligt □ Ganska bra □ Bra □ Mycket bra

Upplever Du någon skillnad i hur väl Du behärskar språken sedan

sjukdomsdebuten?
□ Ja □ Nej

Om ja, på vilket sätt? ................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Vilka språk använder Du regelbundet i Din vardag idag?........................................................

...................................................................................................................................................
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Semistrukturerat samtal

Först kommer jag att gå igenom ett formulär för att få lite information om din språkliga bakgrund. Vi
kommer sedan att samtala en liten stund. Det ska vara ett tillfälle för dig att få prata så mycket som
möjligt och jag kommer att ställa lite frågor. Efter vi har samtalat en stund så kommer du att få berätta
en historia till en bildserie. Vi kommer att spela in samtalet på video och band för att det ska kunna
analyseras efteråt och du kan avbryta när du vill.

 Bakgrund
o Berätta om din barndom
o Livet i Finland (både på svenska och finska)
o Berätta om ditt arbetsliv
o Vilka städer har du bott i?
o Hur länge har ni bott i det här huset/lägenheten?

 Familjeliv och fritid
o (Hur träffades du och din äkta hälft?)
o Berätta om din familj
o Vad har du för hobbies?
o Var har du rest någonstans? Vilket är favoritresmålet?

 Sjukdomen
o Upplever du någon skillnad i språket sedan du diagnosen?
o Vad har du fått för information kring hur språket kan förändras? Stöd, logoped?
o Hur upplever du att du förstår andra? Bättre, sämre?

 Generellt
o Beskriv en vanlig dag
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Förberedda instruktioner till bildserie

Du kommer att få se en bildserie och titta på den tyst för dig själv en stund. Du kommer sedan få se
bildeserien igen men ruta för ruta. När du får se den ruta för ruta vill jag att du berättar så
sammanhängande som möjligt till bilderna. Berätta så utförligt du kan. Jag kommer eventuellt att ställa
några frågor kring bilderna efter att du har berättat klart. Du får när som helst avbryta om du inte vill
fortsätta.

Promting till bildserie (Frågor vi får ställa) :

Bild 1:
 Vad är det? (stora fågeln)

 Vilka är det här? (små fåglarna)

 Vad vill de? (små fåglarna)

 Var är de? (Omgivningen, skog, äng ex.)

Bild 2:
 Varför flyger den stora fågeln iväg? (för att hämta mat)

 Vad är det här? (katten)

Bild 3:
 Vad gör katten?

 Vad vill den?

Bild 4:
 Vad gör katten?

 Varför klättrar katten?

 Vad är det? (hunden)

Bild 5:
 Varför hänger katten i trädet?

 Vad gör hunden?

 Varför gör hunden så?

Bild 6:
 Vem kommer här? (stora fågeln)

 Vad har den gjort? (stora fågeln)

 Vad kommer den att göra? (stora fågeln)
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 Vad händer här? (hunden och katten)

 Varför händer det? (hunden och katten)

Generella regler:
 Om deltagaren fastnar på en bild får en fråga ställas för att föra dem vidare; “ Vad händer mer?”
 Om deltagare har benämningssvårigheter från ex. bild 1 får testledare ge ordet om det

efterfrågas direkt av deltagaren.
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Vapaamuotoinen haastattelu

Ensin minä käyn läpi kaavakkeen saadakseni hieman tietoa sinun kielitaustastasi. Sen jälkeen
me keskustelemme hetken. Tarkoitus on, että sinä saat silloin puhua niin paljon kuin
mahdollista ja minä esitän joitakin kysymyksiä. Keskustelumme jälkeen sinä saat nähdä
kuvasarjan ja saat kertoa siihen kertomuksen. Nauhoitamme keskustelun video- ja
ääninauhalle voidaksemme jälkikäteen analysoida materiaalia. Sinä voit keskyttää koska
tahansa.

Tausta
 Kerro lapsuudestasi
 Elämä Suomessa (sekä suomeksi että ruotsiksi)
 Kerro työelämästäsi
 Missä kaupungeissa olet asunut?
 Miten kauan olet asuneet tässä talossa/huoneistossa?

Perhe-elämä ja vapaa-aika
 (Miten sinä ja puolisosi tapasitte?)
 Kerro perheestäsi
 Mitä harrastuksia sinulla on?
 Missä olet matkustellut?/Mikä on suosikki matkakohteesi?

Sairaus
 Koetko jonkilaisia muutoksia kielitaidossasi saatuasi diagnoosin?
 Minkälaista tietoa olet saanut siitä miten kielitaito voi muuttua? Tukea, tavata

puheterapeuttia?
 Miten koet ymmärtäväsi muita? Paremmin, huonommin?

Yleisesti
 Kuvaile tavallinen päivä
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Standardisoidut ohjeet osallistujille
Sinä tulet näkemään kuvasarjan, jota saat katsella hetken hiljaa itseksesi. Sen jälkeen saat nähdä
kuvasarjan uudestaan, mutta ruutu ruudulta. Kun näet kuvasarjan ruutu ruudulta haluan että kerrot
minulle mitä kuvissa tapahtuu niin yhtenäisesti ja yksityiskohtaisesti kuin mahdollista. Saatan esittää
joitakin kysymyksiä kuvista sen jälkeen kun olet kertonut valmiiksi.Voit koska tahansa keskeyttää jos
et halua jatkaa.

Vinkkejä/kysymyksiä joita saa käyttää:

Kuva 1:

 Mikä tämä on? (iso lintu)

 Mitkä nämä ovat? (pikku linnut)

 Mitä ne haluavat? (pikku linnut)

 Missä ne ovat? (ympäristö, metsä, niitty jne.)

Kuva 2:

 Miksi iso lintu lentää pois? (hakemaan ruokaa)

 Mikä tama on? (kissa)

 Kuva 3:

 Mitä kissa tekee?

 Mitä se haluaa?

Kuva 4:

 Mitä kissa tekee?

 Miksi kissa kiipeää?

 Mikä se on? (koira)

Kuva 5:

 Miksi kissa roikkuu puussa?

 Mitä koira tekee?

 Miksi koira tekee niin?

Kuva 6:

 Kuka tulee tässä? (iso lintu)

 Mitä se on tehnyt? (iso lintu)
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 Mitä se tulee tekemään? (iso lintu)

 Mitä tässä tapahtuu? (koira ja kissa)

 Miksi se tapahtuu? (koira ja kissa)

Yleisiä sääntöjä:

Jos osallistuja juuttuu jonkun kuvan kohdalle, seuraavan kysymyksen saa esittää auttaakseen
osallistujaa eteenpäin; ”Mitä muuta tapahtui?”

Jos osallistujalla on nimeämisvaikeuksia, testiohjaaja saa nimetä sanan jos osallistuja kysyy sitä
suoraan.
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Transkriptionsnyckel

Transkriptionsdel Symbol
Yttrande 1.

Talare AA:

Paus / = 1-2 sek

// = 2-3 sek

/// = 3-4 sek

(x sek) = över 4 sek

Förlängning av ljud :

Avbrutet ord x-

Överlappande tal [ ] på samma plats raden

under

Samtidigt inledda

yttranden

[[

Metakommentarer VERSALER, ex. SKRATTAR

Yttrandet fortsätter på

ny rad

>>

Osäker transkription ( )

Ohörbart (x)

Ej transkriberad del (…)


