
  

 

 

Institutionen för neurovetenskap

– enheten för logopedi  
 

Examensarbete i logopedi – 30 hp 
HT 2013 
Nr 094 
 
Handledare: 
Per Östberg 

Alzheimers sjukdom och 
syntaktisk komplexitet 
 
– en pilotstudie av dependenslängd och relaterade 
mått 
 
Fredrik Sandh 



  

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1. BAKGRUND .....................................................................................................................................2 

1.1. ALZHEIMERS SJUKDOM ..............................................................................................................2 
1.2. NEUROPATOLOGI VID ALZHEIMERS SJUKDOM............................................................................2 
1.3. SPRÅKLIG FÖRMÅGA VID ALZHEIMERS SJUKDOM ......................................................................4 
1.4. SAMBANDET MELLAN SYNTAKTISK KOMPLEXITET OCH ALZHEIMERS SJUKDOM ........................5 
1.5. SYNTAKTISKA KOMPLEXITETSMÅTT ..........................................................................................6 

1.5.1. Idétäthet................................................................................................................................6 
1.5.2. Dependenslängd ...................................................................................................................7 
1.5.3. Verbtäthet .............................................................................................................................8 
1.5.4. Antal ord...............................................................................................................................8 

1.6. REFERENSTEST OCH ÖVRIGA VARIABLER ...................................................................................8 
1.6.1. MMSE...................................................................................................................................8 
1.6.2. Biokemiska markörer i CSF..................................................................................................9 

2. SYFTE ...............................................................................................................................................9 

2.1. FRÅGESTÄLLNING ......................................................................................................................9 
2.2. HYPOTESER................................................................................................................................9 

3. METOD ...........................................................................................................................................10 

3.1. DELTAGARE .............................................................................................................................10 
3.1.1. Patientgrupp .......................................................................................................................10 
3.1.2. Kontrollgrupp .....................................................................................................................10 

3.2. MATERIAL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ....................................................................................11 
3.3. PROCEDUR OCH DATABEARBETNING........................................................................................11 

3.3.1. Redigering av meningar .....................................................................................................11 
3.3.2. Dependenslängd .................................................................................................................11 
3.3.3. Idétäthet..............................................................................................................................12 
3.3.4. Antal ord och verbtäthet .....................................................................................................12 

3.4. ÖVRIGA VARIABLER.................................................................................................................12 
3.4.1. Patientgrupp .......................................................................................................................12 
3.4.2. Kontrollgrupp .....................................................................................................................12 

3.5. STATISTISK ANALYS.................................................................................................................12 
3.6. ETISKA ÖVERVÄGANDEN..........................................................................................................13 

4. RESULTAT.....................................................................................................................................13 

5. DISKUSSION..................................................................................................................................14 

5.1. RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................15 
5.1.1. Analyser av den syntaktiska komplexiteten i skrivna testmeningar kan användas för att 
skilja personer med AS från friska kontroller. ..................................................................................15 
5.1.2. Sambandet mellan komplexitetsmått, medial temporallobsatrofi  och biokemiska markörer 
för AS. 16 

5.2. METODDISKUSSION..................................................................................................................16 
5.3. SLUTSATSER.............................................................................................................................17 
5.4. FRAMTIDA STUDIER .................................................................................................................18 

6. TACK! .............................................................................................................................................18 

7. REFERENSER................................................................................................................................19 

8. APPENDIX......................................................................................................................................24 

8.1. REDIGERING AV MENINGAR......................................................................................................24 
8.2. KOMMANDOKEDJA FÖR ANALYS AV DEPENDENSLÄNGD ..........................................................25 
8.3. RÄTTNINGSMALL IDÉTÄTHET, HÄMTAD FRÅN LANDFELDT & SÖDERBÄCK (2009) ..................27 
8.4. FRÅGEFORMULÄR TILL KONTROLLGRUPP ................................................................................29 

 



  

 

1 

SAMMANFATTNING 
Alzheimers sjukdom (AS) är den vanligaste orsaken till demens hos personer över 65 
års ålder. Skador i det centrala nervsystemet byggs upp under lång tid och leder till bl.a. 
nedsatt episodiskt minne, vilket är det vanligaste debutsymptomet. Kemper et al. (1993) 
analyserade den syntaktiska komplexiteten i skrivna meningar för att se i vilken grad 
dessa meningar kunde användas för att avgöra sjukdomsgrad hos patienter som 
genomgått en minnesutredning. Patienterna kunde i 89 % av fallen kategoriseras till rätt 
sjukdomsgrad enbart utifrån den syntaktiska komplexiteten. Målet med denna 
pilotstudie var att pröva fyra syntaktiska komplexitetsmått (dependenslängd, idétäthet, 
verbtäthet och antal ord) i skrivna meningar som diagnostiska markörer för AS. 
Samtliga fyra mått bidrog till att särskilja AS-patienter från en kontrollgrupp 
(sensitivitet 86 %, specificitet 62 %). Med reservation för att kontrollgruppen hade lägre 
ålder och högre utbildningsnivå indikerar denna studie att de analyserade 
komplexitetsmåtten är värda att undersöka vidare.  
 
Nyckelord: Alzheimers sjukdom, språk, skrivförmåga, syntaktisk parsing, syntaktisk 
komplexitet, dependenslängd, idétäthet 
 
 

ABSTRACT 
Alzheimer’s disease (AD) is the leading cause of dementia in the population over 65 
years of age. Damage in the central nervous system is progressively building up during 
a long period of time and leads to impairments in episodic memory, which is the most 
common symptom of the disease. Kemper et al. (1993) analyzed the syntactic 
complexity in written sentences to study the use of syntactic measures in categorizing 
the participants to the correct group. The patients had gone through a memory 
evaluation and was then assigned to one of several groups based on the degree of 
cognitive impairment. In 89 % of the cases, the participants were categorized to the 
correct group based on the syntactic complexity. The aim of the present pilot-study was 
to test four syntactic complexity measures (dependency distance, idea density, verb 
density, word count) on written sentences as a diagnostic marker for AD. All four 
measures significantly added to the analysis and were together able to distinguish the 
groups from each other (sensitivity 86%, specificity 62%). With reservations for higher 
mean-value for education and lower mean value for age in the control-group, the results 
of the four syntactic complexity measures in the present study indicates that they are 
worth further investigation. 
 
Keywords: Alzheimer’s disease, language, writing, syntactic parsing, syntactic 
complexity, dependency distance, idea density 
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1. Bakgrund 

1.1. Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom (AS) är en progressiv, neurodegenerativ sjukdom (Braak & Del 
Tredici-Braak, 2012). Sjukdomen är den vanligaste orsaken till demens och står för 65-
70 procent av demensdiagnoserna (Fratiglioni, 2013). Den är vanligast hos äldre och 
hos populationen över 65 år har nästan 10 % sjukdomen (Giannakopoulos, Hof, Michel, 
Guimon & Bouras, 1997). Andra forskare är mer försiktiga i sin skattning av 
prevalensen och menar att 3,9 % av världens befolkning över 60 är drabbade, men att 
det finns en påtaglig regional variation (Ferri et al., 2005). Enligt Lobo et al. (2000) 
fördubblas förekomsten varje femårsintervall, vilket ytterligare betonar att sjukdomen 
blir allt vanligare i högre åldrar.  
 
Symptomen kan delas in i tre huvudgrupper: kognitiv nedsättning, psykiska symptom 
och svårigheter med dagliga aktiviteter (Burns & Iliffe, 2009). För att diagnosen AS ska 
kunna sättas enligt ICD-10 ska patienten under minst 6 månader haft en 
minnesnedsättning, framför allt för nyinlärd information, och en nedsättning i andra 
kognitiva förmågor som kan manifestera sig som t.ex. försämrad exekutiv förmåga 
(www.demenscentrum.se). Därutöver ska patienten uppvisa minst ett av följande 
symptom: emotionell labilitet, irritabilitet, apati eller förändrat socialt beteende 
(www.demenscentrum.se). När sjukdomen debuterade och hur progressionen har sett ut 
avgör sedan om det rör sig om AS med sen debut, vilket är den vanligaste diagnosen, 
eller om det rör sig om AS med tidig debut. Vid sen debut ska patienten vara över 65 år 
och progressionen ska ha varit långsam och minnesnedsättningen ska vara det tydligaste 
kognitiva symptomet (www.demenscentrum.se). Vid AS med tidig debut ska patienten 
vara yngre än 65 år och sjukdomen ska ha haft en snabbare progression. Därutöver 
krävs att patienten, förutom minnesstörning, uppvisar något av följande: afasi, agrafi, 
alexi, akalkuli eller apraxi (www.demenscentrum.se).  
 
Förutom i ett fåtal familjebundna varianter finns i 50-60 procent av fallen av AS en viss 
genetisk inverkan (Gatz et al., 2006). Apolipoprotein 4 (APOE) ε4 har stark evidens 
som riskfaktor för AS i epidemiologiska studier (Fratigioni, Kivipelto & Qiu, 2013). 
Beroende på ålder löper personer med den här riskgenen 1,5-4 gånger större risk att få 
sjukdomen än personer utan genen (Fratigioni, Kivipelto & Qiu, 2013). Mycket tyder 
dock på att APOE ε4 inte är den enda sårbarhetsgenen för AS då den inte ensam kan 
förklara varför personer med nära anhöriga med sjukdomen har en så pass mycket högre 
risk än övriga befolkningen att få sjukdomen, även när man har tagit med miljöfaktorer i 
beräkningen (Fratigioni, Kivipelto & Qiu, 2013).  
 
1.2. Neuropatologi vid Alzheimers sjukdom 

Hjärnan hos patienter med AS är atrofisk, framför allt i frontal-, parietal- och 
temporalloberna (Bogdanovic, 2013). Den totala hjärnvolymen är mindre, hjärnans 
ventriklar är förstorade och kortex är förtunnat vid jämförelse med kontroller 
(Bogdanovic, 2013). I mediala temporalloben är atrofin som tydligast. Dessa områden 
är kopplade till minnesförmågor, och är en möjlig fysiologisk orsak till de svåra 
nedsättningarna i deklarativt minne som observeras hos patienter med AS (Nelson et al., 
2012).  
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De viktigaste mikroskopiska fynden vid AS är extracellulära senila plack och 
intracellulära neurofibrillära nystan (NFT). Båda dessa förändringar förekommer även 
vid normalt åldrande, men då i en mycket mindre omfattning (Nelson et al., 2012). 
Senila plack finns i flera varianter och består av en kärna av amyloid-β protein (AβP) 
som omges av förtvinade axoner och dendriter som ofta innehåller patologiskt förändrat 
tau-protein (Bogdanovic, 2013; Nelson et al., 2012). Neurofibrillära nystan består till 
stor av patologiskt förändrat tau-protein (Braak & Del Tredici, 2012). Vad som orsakar 
AS är inte fullt klarlagt, men den s.k. amyloidkaskadhypotesen (Hardy & Higgins, 
1992) har länge varit den dominerande förklaringsmodellen och därför legat till grund 
för läkemedelsforskningen. Enligt denna hypotes (Hardy & Higgins, 1992; Hardy & 
Allsop, 1991) är inlagringen av AβP orsaken till AS. Neurofibrillära nystan och demens 
ses som direkta följder av detta. Teorin får stöd av kliniska observationer från personer 
med Downs syndrom. De har en trisomi på kromosom 21 där amyloidprekursorprotein 
(APP) kodas. Beroende på var på molekylkedjan APP klyvs skapas olika former av 
AβP, bland annat de neurotoxiska varianterna Aβ40 och Aβ42 som är de huvudsakliga 
beståndsdelarna i de senila placken (Weksler et al., 2013). Trisomin på kromosom 21 
leder till en överproduktion av APP och AβP, vilket ses som en direkt orsak till att 
personer med Downs syndrom ofta utvecklar AS-liknande symptom i medelåldern 
(Weksler et al., 2013). Hardy & Higgins (1992) menar att samma mekanismer, dvs. att 
produktionen av AβP är högre än vad kroppen klarar av att rensa undan, leder till 
proteininlagringar hos personer med AS. 
 
Enligt teorin antas alltså att AβP har en neurotoxisk effekt och att detta i sin tur leder till 
bildningen av neurofibrillära nystan och celldöd. Det finns emellertid idag inga entydiga 
bevis på att AβP verkligen är toxiskt i den utsträckningen som tidigare har antagits, 
(Hardy, 2009) men djurförsök har visat att isolerade oligomerer av AβP kan störa den 
synaptiska funktionen i levande organismer (Walsh et al., 2002).  En alternativ tolkning 
är att AβP i sig inte är toxiskt, utan att det istället påverkar omkringliggande neuroner 
på ett sätt så att de blir mer känsliga för skada (Koh et al., 1990). Vad som då ligger 
bakom bildandet av NFTs, som enligt teorin följer efter inlagringen av AβP i senila 
plack är oklart, men en möjlig mekanism är att AβP påverkar den intraneurala 
kalciumbalansen i de omkringliggande neuronerna vilket i sin tur leder till 
hyperfosforylering av proteinet tau, vilket förändrar molekylstrukturen hos proteinet. 
(Hardy & Higgins, 1992).  
 
En alternativ förklaringsmodell till sjukdomen tar en omvänd ståndpunkt jämfört med 
kaskadhypotesen. Braak et al (2011) menar att AβP inte kan orsaka de neurofibrillära 
nystanen som observeras vid sjukdomen, och som korrelerar starkare med den kognitiva 
funktionsnedsättningen vid AS än de senila placken (Nelson et al., 2012), eftersom det 
hyperfosforyliserade tau-proteinet som är den huvudsakliga beståndsdelen i 
neurofibrillära nystan uppträder tidigare än de senila placken i sjukdomsförloppet 
(Braak et al., 2011). Normalt är tau verksamt i neuroner i det mänskliga nervsystemet 
och är en viktig beståndsdel i cellens microtubuli (Morishima-Kawashima & Ihara, 
2002), en del av cytoskelettet som stabiliserar cellen. Neurofibrillära nystan är inte 
specifika för AS utan förekommer vid flera former av hjärnsjukdomar och även hos 
friska kontroller (Nelson et al., 2012). Mängden och lokalisationen av neurofibrillära 
nystan hos personer med AS och friska kontroller skiljer sig dock åt. Tomlinson, 
Blessed och Roth (1970) observerade neurofibrillära nystan i hippocampus hos både 
kontroller och patienter, men hos personerna med AS fanns dessa förändringar även i 
hjärnans neokortikala regioner. 
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Utbredningen av tau-patologin följer ett specifikt anatomiskt mönster som har kartlagts 
och delats upp i sex steg (Braak et al., 2011). Förstadier till neurofibrillära nystan kan 
observeras i djupare hjärnstrukturer, däribland locus coeruleus (noradrenalinkärnan), 
långt innan de kognitiva symptomen på AS först uppträder (Braak et al., 2011; Braak & 
Del Tredici, 2010; Attems, Thal & Jellinger, 2012; Braak et al., 2013). Därifrån sprider 
sig förändringarna till den entorhinala regionen i temporalloben och sedan vidare till 
hippocampus och de neokortikala associationsområdena. Axonerna från locus coeruleus 
är ovanligt långa och myeliniseras sent i hjärnanas mognadsprocess och denna bristande 
skyddsfunktion tidigt i livet kan möjligen vara en anledning till att dessa neuroner i ett 
tidigt stadium börjar producera hyperfosforyliserat tau-protein som i ett senare skede 
omvandlas till NFT (Braak & Del Tredici, 2012). Det faktum att de regioner som 
uppvisar NFT-patologi är anatomiskt sammankopplade via cellutskott kan också ge 
ledtrådar till hur spridningen av patologiskt förändrat tau-protein går till. En möjlig 
förklaring är att de långa cellutskotten från locus coeruleus överför hyperfosforyliserat 
tau-protein till entorhinala cortex, som är nästa region att drabbas av patologin, via 
synapserna (Braak  & Del Tredici, 2011). Detta skulle kunna förklara varför patologin 
sprids till en så pass avlägsen del av hjärnan snarare än till de angränsande strukturerna 
(Braak & Del Tredici, 2011).  
 
En sammanställning av korrelationsstudier mellan kognitiv förmåga och patologiska 
förändringar vid AS visade ett starkt negativt samband mellan densiteten av 
neurofibrillära nystan i cortex och kognitiv status (Nelson et al., 2012). Sambandet 
mellan AβP och kognitiv status var betydligt svagare. Dessutom korrelerar den 
regionala utbredningen av neurofibrillära nystan och bortfallet av neuroner med vilka 
specifika kognitiva förmågor som drabbas hårdast (Nelson et al., 2012). Man känner 
heller inte till något fall där en patient haft en fullt utvecklad NFT-patologi utan 
kognitiv påverkan vilket även det talar för att neurofibrillära nystan är en drivande 
faktor vid AS. (Nelson et al., 2012; Abner et al., 2011). 
 

1.3. Språklig förmåga vid Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom har en negativ inverkan på språkförmågan och hos ca 10 % 
förekommer språkliga svårigheter redan under sjukdomens första stadium (Groves-
Wright et al., 2004). Dessa tidiga språksvårigheter är viktiga att utreda för att en 
intervention som bygger på de bevarade färdigheterna ska kunna tas fram så fort som 
möjligt och öka personens förmåga att klara sig själv i det vardagliga livet (Groves-
Wright et al., 2004).  
 
Det är oftast i språkets semantiska komponent som språksvårigheterna först märks 
(Kemper et al., 1993; Groves-Wright, 2004). Detta yttrar sig genom de problem med 
ordmobilisering som är vanliga vid AS, och som märks av i bl.a. ordflödestest, diskurs 
och bildbenämning (Groves-Wright, 2004; Rasmusson et al., 1996). En tänkbar 
förklaring till detta skulle vara att de patologiska förändringarna i hippocampus och 
bakre associationskortex leder till en minnesnedsättning som sedan återspeglas i språket 
i form av svårigheter med ordmobilisering.  
 
Tidigare studier har föreslagit att skrivsvårigheter kan användas för att upptäcka 
språkliga svårigheter vid AS redan i ett tidigt sjukdomsstadium (Appel et al., 1982; 
Murdoch et al., 1987). Kemper et al. (1993) visade med sin studie också att personer 
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med AS i hög utsträckning använder ett syntaktiskt enklare, om än grammatiskt korrekt, 
skriftspråk än kontroller. Croisile et al. (1996) undersökte skillnaderna mellan talat och 
skrivet språk hos personer med AS med hjälp av muntliga och skrivna 
bildbeskrivningar. Resultaten från studien visade att de skrivna bildbeskrivningarna hos 
patienter med AS var kortare och med färre relevanta informationsenheter, mer 
irrelevant information och enklare, men korrekt syntax. Vidare var de skrivna 
bildbeskrivningarna lika informativa som de muntliga, även om de senare innehöll ett 
större antal ord p.g.a. omtagningar och revisioner. Förekomsten av irrelevant 
information var dock högre i de skrivna beskrivningarna vilket tillsammans med 
stavningssvårigheter ledde till att de klassificerades som mer känsliga för påverkan av 
sjukdomen än de muntliga beskrivningarna. 
 

1.4. Sambandet mellan syntaktisk komplexitet och Alzheimers sjukdom 

 
Den syntaktiska förmågan är inte helt fri från påverkan, även om nedsättningarna i den 
syntaktiska förmågan inte är lika uttalade som de semantiska svårigheterna (Kemper et 
al., 1993; Murdoch & Chenery, 1987; Groves-Wright, 2004; Kempler, Curtiss & 
Jackson, 1987). Personer med AS har ofta ett mer avskalat och enklare språkbruk än 
kontrollpersoner, något som blir ännu tydligare i sjukdomens senare stadier (Kemper et 
al., 1993; Hier, Hagenlocker & Shindler, 1985). Nedsättningarna i den syntaktiska 
förmågan är mer subtila än de semantiska svårigheterna och visar sig bland annat 
genom minskad användning av underordnade bisatser (Croisile et al., 1996). 
I en longitudinell studie undersökte Ahmed et al. (2013) hur olika språkliga 
komponenter påverkades under stigande sjukdomsgrad. På grund av att patientgruppen 
var relativt liten (n= 15) analyserades de olika syntaktiska komplexitetsmåtten som ett 
sammanslaget mått för att minska risken för falskt positiva resultat. Deras resultat, som 
byggde på muntliga bildbeskrivningar, visade en tydlig försämring i syntaktisk 
komplexitet med stigande sjukdomsgrad. Samma forskargrupp har också undersökt 
språkliga svårigheter hos 18 personer med neuropatologiskt verifierad AS. Av de 18 
deltagarna hade 9 personer en signifikant lägre syntaktisk komplexitet i sina yttranden 
än kontrollgruppen (Ahmed et al., 2012).  
 
Varför den semantiska och syntaktiska förmågan påverkas i olika grad är oklart, men 
två möjliga förklaringar ges av Kemper et al. (1993). En möjlighet är att språksystemet 
är modulärt och att varje modul då kan påverkas i olika grad av sjukdomen. En 
alternativ förklaring är att den syntaktiska förmågan är mer skonad från sjukdomen för 
att den i hög grad är automatiserad, medan den semantiska förmågan bygger mer på en 
medveten eller aktiv användning (Kemper et al., 1993; Murdoch & Chenery, 1987). 
Forskning finns dock som tyder på att den syntaktiska komplexiteten i framför allt 
skrivet språk skiljer sig mellan patientgrupp och kontrollgrupp i så pass hög grad att den 
kan användas för att bidra till diagnosen av AS och även predicera i vilken mån friska 
personer senare i livet löper risk att drabbas av sjukdomen. 
 
I en numera välkänd studie undersökte Snowdon et al. (1996) ifall idétäthet (se 1.5 för 
information om idétäthet) och syntaktisk komplexitet i självbiografiska texter, skrivna 
av deltagarna i deras ungdom, kunde predicera huruvida de utvecklade AS när de blev 
äldre. Deltagarna var nunnor från en ordern, skolsystrarna de Notre Dame, i USA, som 
hade skrivit ett självbiografiskt brev i sin ansökan till ordern när de var unga, i 
genomsnitt 58 år tidigare. Dessa brev analyserades utifrån syntaktisk komplexitet mätt 
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med Developmental Level, en skala som graderar den syntaktiska komplexiteten 0-7 
beroende på förekomsten av vissa specifika grammatiska element, och idétäthet 
(Snowdon et al., 1996). En korrelation mellan idétäthet och grad av kognitiv 
funktionsnivå gjordes. Både idétäthet och syntaktisk komplexitet, men även 
utbildningslängd, uppvisade ett samband med kognitiv funktionsnedsättning. 
Sambandet var som starkast för idétäthet och 9/10 nunnor som fick diagnosen AS 
fastställd vid obduktion hade ett lågt värde på idétäthet i sitt antagningsbrev till klostret. 
Resultat av studien kan inte generaliseras rakt av till populationen i stort eftersom det 
rör sig om en väldigt specifik grupp av individer. Resultaten visar dock på ett samband 
mellan låg syntaktisk komplexitet tidigt i livet, mätt med bl.a. idétäthet, och grad av 
kognitiv funktionsnedsättning relaterad till AS i högre ålder.  
 

Kemper et al. (1993) undersökte ifall syntaktisk komplexitet i enskilda skrivna 
meningar kunde användas för att kategorisera patienter med olika grad av 
minnesnedsättning till korrekt kognitiv funktionsnivå. De 368 deltagarna i studien fick i 
uppgift att skriva en valfri mening. Uppgiften var snarlik den som återfinns i Mini-
Mental State Examination (för mer info, se nedan). Alla deltagare hade genomgått en 
minnesutredning och diagnosticerats. Därefter bedömdes deras kognitiva funktionsnivå 
utifrån riktlinjerna i Clinical Demetia Rating (CDR) där 0 innebär som mest en 
subjektiv minnesnedsättning och 2 motsvarar medelsvår AS (Hughes et al., 1982). 
Personer med svår AS (CDR= 3) uteslöts då skrivna meningar saknades för flertalet av 
dessa deltagare. De skrivna meningarna analyserades utifrån ett antal parametrar för 
syntaktisk komplexitet, bland annat idétäthet (ibland kallat propositionstäthet), antalet 
ord och antalet satser i meningen och DSS-poäng. DSS (Developmental Sentence 
Scoring) graderar meningarna utifrån förekomsten av vissa grammatiska element, t.ex. 
huvudverb, hjälpverb, konjunktioner och indefinita pronomen (se Kemper et al., 1993 
för mer information om DSS). 
 
Analysen visade att den syntaktiska komplexiteten mätt som meningens idétäthet, 
antalet satser i meningen, konjunktioner och antalet huvudverb och hjälpverb sjönk med 
stigande grad av demens. Vidare visade en regressionsanalys att idétäthet och antalet 
satser i meningen tillsammans med antalet huvudverb, hjälpverb och negationer kunde 
klassificera 89 % av deltagarna i rätt kognitiv funktionsnivå, enbart utifrån dessa mått. 
Om analyser av enskilda skrivna meningar kan användas som ett diagnostiskt verktyg 
vid screening för demens i så hög grad som studien av Kemper et al. tyder på vore det 
högst motiverat att undersöka detta vidare. Emellertid kan det vara intressant att pröva 
även andra mått på syntaktisk komplexitet än de som användes av Kemper et al. (1993). 
Ett antal relevanta sådana mått diskuteras därför nedan. 
 
1.5. Syntaktiska komplexitetsmått 

1.5.1. Idétäthet 

Idétäthet kan definieras som antalet idéer i en text (Riley et al., 2005), eller som hur 
mycket information som förmedlas i förhållande till antalet ord som krävs för att 
förmedla informationen eller idéerna i en text (Chand et al., utan årtal). Ett kort, koncist 
och specifikt yttrande ger en hög poäng, i motsats till ett mer vagt yttrande som ger en 
lägre poäng. Begreppet introducerades i början av 1970-talet av psykolingvisten Walter 
Kintsch (1972) och vidareutvecklades av Turner och Greene (1977) för att kunna 
användas som ett analysverktyg för hur pass komplext ett yttrande är. Snowdon et al. 
(1996) använde idétäthet i sin studie av sambandet mellan språklig förmåga i unga år 
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och graden av kognitiv nedsättning relaterad till Alzheimers sjukdom senare i livet som 
ett mått på syntaktisk komplexitet. Deras bedömning baserades på Turner och Greenes 
manual från 1977 och idétätheten definierades som det genomsnittliga antalet idéer 
uttrycka på tio ord. (Snowdon et al., 1996). Antalet verb, adjektiv, adverb, prepositioner 
och konjunktioner i en text kan anses utgöra en uppskattning av idétätheten i en text 
(Snowdon et al., 1996; Landfeldt & Söderbäck, 2009) baserat på Turner och Greenes 
definition. Riley et al (2005) observerade ett signifikant samband mellan låg idetäthet i 
tidig ålder och antalet neurofibrillära nystan i hjärnvävnaden vid obduktion, vilket visar 
på ett samband mellan idétäthet och patologiska förändringar. Vad som är orsaken till 
detta samband är inte fastställt, men möjliga förklaringar är antingen att de patologiska 
processerna börjar redan i ungdomen, vilket leder till en lägre idétäthet, eller att låg 
idétäthet är ett tecken på en känslighet för sjukdomen längre fram i livet (Riley et al., 
2005).  
 
Även om Turner och Greenes metod för uträkning av idétäthet är beprövad inom 
psykolingvistisk forskning så är den inte optimal ur effektivitetssynpunkt eftersom den 
kräver en stor lingvistisk kunskap och tar tid att sätta sig in i och använda. Dessutom är 
den i första hand framtagen för större textmaterial än de enstaka meningarna som 
analyseras i denna uppsats, liksom i Kemper et al. (1993). Flera olika varianter av 
rättningsmallar har tagits fram, men de delar alla samma grundläggande definition kring 
vad som avses utgöra en idé inom ramen för idétäthet, även om det kan skilja sig i hur 
detaljerade analyserna är och därmed hur bra precision mätningarna har. I denna studie 
användes en rättningsmall framtagen av Landfeldt och Söderbäck (2009), se appendix 
8.3. 
 
1.5.2. Dependenslängd 

Måttet dependenslängd är ett centralt begrepp inom den s.k. dependensgrammatiken. 
Grundtanken för dependensgrammatiken är att alla ord i en mening utom huvudordet är 
beroende av ett annat ord (Debusmann, 2000). Dessa beroenderelationer, eller 
dependenser som de kallas, bestäms av den grammatiska funktionen som det givna 
ordet har till sin dependent, dvs. det ord som det är beroende av (Debusmann, 2000).  
 
Dependenslängd är ett mått på den genomsnittliga längden av en menings dependenser 
som kan användas för att beräkna en menings komplexitet. En dependens har ett högre 
värde om de ingående orden ligger långt ifrån varandra i meningen än en dependens där 
de två ingående orden ligger nära varandra.  
 
Dependenslängd har tidigare använts i forskning om syntaktisk komplexitet vid 
Alzheimers sjukdom för att undersöka hur den syntaktiska komplexiteten påverkades i 
den irländska författaren Iris Murdochs texter i takt med stigande sjukdomsgrad 
(Pakhomov et al., 2011). De använde sig av ett automatiserat analysverktyg (CLAS) för 
att räkna ut bland annat genomsnittlig dependenslängd. Resultaten visade att samtliga 
mått på syntaktisk komplexitet, däribland dependenslängd, sjönk med stigande 
sjukdomsgrad.  
 
Robinson (1970) satte upp fyra villkor som måste följas av dependensstrukturerna 
(Debusmann, 2000; Robinson, 1970): 

1. Bara ett ord är oberoende av övriga ord och det är huvudordet i meningen.  
2. Övriga ord i meningen är beroende av något annat ord. 
3. Inget ord är beroende av mer än ett annat ord. 
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4. I en mening där A är direkt beroende av B och ett tredje element, C, läggs till 
mellan A och B i ordföljden, så är C direkt beroende av antingen A eller B. 
Dependenserna kan inte korsa varandra som skulle vara fallet om C skulle vara 
beroende av ett ord som ligger bortanför A eller B. 

 
Dependency Locality Theory (DLT) bygger på antagandet att långa dependensavstånd 
kräver mer processningskapacitet än kortare dependensavstånd och att medellängden av 
en menings dependensavstånd därför skulle spegla hur pass komplex meningen är 
(Gibson, 1998; Gibson, 2000). Den syntaktiska komplexiteten i meningen är beroende 
av två faktorer, ”lagringskostnad” (storage cost) och ”integreringskostnad” (Gibson, 
2000). Lagringskostnaden är ett mått på den kapacitet som krävs för att hålla kvar de 
tidigare orden i meningen i minnet i väntan på att dependenserna till dessa ord ska 
registreras (Gibson, 2000, sid 114). Integreringskostnaden är ett mått på den kapacitet 
som krävs för att koppla det senaste ordet i meningen till de övriga orden i meningen, 
dvs. att matcha ordet med dess dependent tidigare i meningen som lagrats sedan tidigare 
(Gibson, 2000 s 102- 105). Dessa två faktorer påverkar den syntaktiska komplexiteten 
eftersom ett längre dependensavstånd kräver en större lagringskostnad, vilket gör att det 
krävs mer ansträngning för att koppla ihop dependenterna eftersom fler ord måste hållas 
i minnet i väntan på rätt ord (Gibson, 1998; Gibson, 2000).  
 
DLT skulle kunna förklara varför den syntaktiska komplexiteten verkar sjunka i takt 
med sjukdomens progression ifall det är så att de minnesnedsättningar som personer 
med AS uppvisar försämrar deras förmåga att hålla kvar enheter i minnet tillräckligt 
länge för att kunna koppla ihop dessa enheter med deras dependenter. Det är troligt att 
personen med AS då väljer en kortare, mindre komplex formulering för att kompensera 
för den begränsade arbetsminneskapaciteten. 
 
1.5.3. Verbtäthet 

Verbtäthet kan ses som en del av idétäthet, eftersom verb är en av de ordklasser som 
ofta motsvarar en idé i uträkningen av idétäthet. Verbtäthet definieras som antalet verb 
dividerat med det totala antalet ord (Covington et al., 2005). Verb anses vara svårare att 
producera än substantiv. Detta anser Silveri et al. bero på att produktionen av verb 
ställer högre krav på de exekutiva funktionerna än vad produktion av substantiv gör 
(Silveri et al. i Covington et al., 2005). En annan förklaring till denna skillnad i 
svårighetsgrad kan vara att verb oftast kräver ett eller flera argument, vilket leder till en 
högre kognitiv belastning (Covington et al., 2005).  
 
1.5.4. Antal ord 

Antalet ord i sig kan ses som en form av komplexitetsmått då fler ord leder till mer 
information som behöver länkas ihop. En viss korrelation mellan antalet ord och 
dependenslängd har också kunnat påvisas (Oya, 2011). 
 
1.6. Referenstest och övriga variabler 

1.6.1. MMSE 

Mini-Mental State Examination (MMSE) är ett  screeningtest för kognitiva 
nedsättningar och en poäng på under 24 är en indikator på demens (Shenkin et al., 
2008). Testet består av 11 frågor och tar inte mer än 5-10 minuter att genomföra, vilket 
gör att det lämpar sig väl som ett standardtest vid en grundläggande minnesutredning 



  

 

9 

(Folstein & Folstein, 1975). Testet bedömer flera olika kognitiva förmågor, bl.a. minne 
och språk, för att ge en allsidig bild av personens kognitiva profil. 
 
1.6.2. Biokemiska markörer i CSF 

Höga halter av fosforyliserat tau-protein (P-tau) och total mängd tau-protein (T-tau), 
samt minskade nivåer av AβP 42 i cerebrospinalvätskan (CSF) är ett vanligt patologiskt 
fynd vid AS (Braak et al., 2013). Koncentrationerna av dessa biomarkörer speglar den 
patologiska processen i det centrala nervsystemet.  
 
Nivåerna av T-tau ökar i förhållande till hur stora skadorna i hjärnan hosden drabbade 
personen är (Braak et al., 2013). Dessa ökningar av T-tau är inte specifika för AS, utan 
förekommer även vid andra typer av skador på hjärnan som t.ex. vid trauma eller stroke. 
P-tau antas spegla i vilken grad de patologiska tau-proteinerna i hjärnan har genomgått 
fosforylisering (Braak et al., 2013). Denna process förändrar molekylstrukturen hos tau-
proteinet och gör att det inte längre är vattenlösligt, vilket senare leder till att 
neurofibrillära nystan bildas. 
 
Nivåerna av AβP 42 minskar i takt med att antalet senila plack i hjärnan ökar (Braak et 
al., 2013). AβP 42 är huvudbeståndsdelen i de neuritiska placken, dvs. senila plack som 
omges av atrofierade cellutskott innehållande NFTs, som är ett av de patologiska 
kriterierna för AS. En möjlig anledning till de minskade nivåerna av AβP 42 i CSF är att 
det inlagras i de senila placken istället för att dräneras bort via CSF (Braak et al., 2013) 
vilket är i linje med kaskadhypotesen, där bildandet av placken i hjärnans kortex ses 
som en effekt av att dräneringen av Aβ 42 och AβP 40 från centrala nervsystemet via 
CSF inte längre är tillräckligt effektiv. Det leder i sin tur till att halterna av Aβ 42 och 
Aβ 40 ökar och inlagringen sker som en dosberoende effekt, på samma sätt som hos 
individer med Downs syndrom (Hardy & Higgins, 1996; Hardy, 2009; Weksler et al., 
2013). 
 
 

2. Syfte 

2.1. Frågeställning 

Studiens huvudsyfte är att undersöka huruvida personer med AS har en lägre grad av 
syntaktisk komplexitet i enskilda skrivna meningar än friska kontroller. Ett särskilt syfte 
var också att se om ett komplexitetsmått grundat i dependensgrammatik kunde användas 
för att predicera sjukdomsgrad. Sambandet mellan syntaktisk komplexitet och grad av 
medial temporallobsatrofi samt biokemiska markörer för AS i cerebrospinalvätskan 
kommer också undersökas. Detta görs eftersom dessa förändringar är typiska för 
sjukdomen och är kopplade till andra mått på kognitiva funktioner, t.ex. arbetsminne.  
 
2.2. Hypoteser 

1) Analys av syntaktisk komplexitet, inklusive dependenslängd, i skrivna meningar 
särskiljer personer med Alzheimers sjukdom från friska kontroller. 
 
2) Det finns ett samband mellan syntaktisk komplexitet och grad av medial 
temporallobsatrofi. 
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3) Det finns ett samband mellan syntaktisk komplexitet och koncentration av 
biokemiska markörer för Alzheimers sjukdom. 
 
 

3. Metod 

3.1. Deltagare 

3.1.1. Patientgrupp 

Patientgruppen bestod av 63 patienter som hade kommit för bedömning på 
Minnesmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. De 63 
patienterna valdes ut från en konsekutiv fallserie p.g.a. av en trolig AS med ett MMSE-
resultat under 24 poäng, att information om biomarkörer i CSF för AS fanns tillgänglig 
och för att radiologiska skattningar av atrofi i de mediala temporalloberna fanns 
registrerade för flertalet av dessa deltagare. Även information om utbildning fanns 
registrerat för de flesta deltagarna i denna grupp. Valet av dessa inklusionskriterier 
gjordes för att underlätta valideringen av genomsnittlig dependenslängd som ett kliniskt 
mått för AS.  
 
Av de 63 deltagarna fick 7 uteslutas på grund av avsaknad av en skriven mening, att 
meningen var skriven på ett annat språk än svenska eller för att meningen inte kunde 
tolkas. 
 
Tabell 1. Medelvärde (m) och standardavvikelse (sd) gällande ålder, antal års utbildning, poäng 
på Mini-Mental State Examination och biokemiska markörer i CSF för patientgruppen. 
  Ålder  

m  
(sd) 

Utbildning 
m  

(sd) 

MMSE 
m  

(sd) 

T-tau 
m  

(sd) 

P-tau  
m  

(sd) 

AβP 
m  

(sd) 
Kvinnor   n= 43 69,5 

(9,8) 
9,8  

(2,8) 
19,7  
(3,0) 

643 
(321) 

96 
(42) 

497 
(159) 

Män n= 13 65,5 
(9,1) 

10,9  
(3,7) 

21,1  
(2,7) 

533 
(292) 

85 
(41) 

559 
(212) 

totalt n= 56 68,5 
(9,7) 

10,1  
(3,1) 

20,0  
(2,9) 

643 
(321) 

96 
(42) 

497 
(159) 

 
3.1.2. Kontrollgrupp 

Vid rekrytering av kontrollgrupp lämnades blanketter ut i personalrum på två 
arbetsplatser på ett sjukhus i en mellansvensk stad. Deltagarna i kontrollgruppen 
informerades om studiens syfte och att de när som helst hade rätt att avbryta sitt 
deltagande och lämnade därefter informerat samtycke om de önskade vara med i 
studien. När blanketten var besvarad lades den i ett kuvert som hämtades av 
textförfattaren. Deltagande var anonymt och inga uppgifter lämnades som kunde 
kopplas till en specifik deltagare. Frågeformuläret finns bifogat i appendix 8.3. 
 
Totalt svarade 41 personer på enkäten. Sju deltagare uteslöts på grund av ofullständiga 
svar. De vanligaste yrkena i kontrollgruppen var sjuksköterska/ undersköterska och 
vaktmästare. Deltagarna ombads även att skatta hur de upplevde sitt allmänna 
hälsotillstånd på en tiogradig skala. Exklusionskriterier för deltagande i kontrollgruppen 
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var neurologiska sjukdomar som t.ex. Parkinsons, MS, ALS, någon form av demens 
eller minnesstörning samt om deltagaren hade eller hade haft en hjärntumör.  
 
Tabell 2. Medelvärde (m) och standardavvikelse (sd) gällande ålder, antal års utbildning och 
skattning av generell hälsa för kontrollgruppen. 

  Ålder 
m (sd) 

Utbildning 
m (sd) 

Hälsoskattning 
m (sd) 

Kvinnor n= 21 43,9 (15,9) 14,5 (4,0) 7,9 (1,7) 
Män n= 13 34,4 (14,8) 13,0 (2,8) 8,2 (1,9) 
Totalt n= 34 40,32 (15,9) 13,96 (3,7) 8,06 (1,7) 
 
 
3.2. Material och tillvägagångssätt 

63 skrivna meningar från deluppgiften ”skriv en mening” i MMSE inkluderades i 
studien. Deltagarna hämtades från ett pågående forskningsprojekt på 
minnesmottagningen vid Karolinska sjukhuset. Meningarna var skrivna på blanka 
testblanketter med två geometriska figurer i papprets underkant. Testblanketterna med 
den skrivna meningen avidentifierades och skannades in av behörig personal för att 
säkerställa deltagarnas anonymitet i studien. Blanketterna förseddes sedan med ett 
kodnummer och lades in på ett USB-minne som förvarades på enheten för logopedi vid 
Karolinska Institutet. 
 
3.3. Procedur och databearbetning 

3.3.1. Redigering av meningar 

Meningarna infördes manuellt i en Excel-fil och kategorier skapades för de olika 
mätvärdena. Därefter matades varje enskild mening in i ett textdokument med ett ord 
per rad för att den syntaktiska parsern skulle kunna tagga varje ord med rätt ordklass. 
Vissa av de skrivna meningarna redigerades avseende t.ex. stavfel för att kunna 
behandlas av analysprogrammen. De redigeringar som gjordes finns listade i appendix 
8.1.  
 
3.3.2. Dependenslängd 

Meningarnas dependenslängd analyserades på en MacBook Air med hjälp av 
automatiserade analysprogram. I det första steget matades de enskilda meningarna in i 
separata textfiler (exjobb.txt) med ett ord per rad. Därefter ändrades teckenkodningen i 
dokumentet från UTF-8 till ISO-8859-1 för att taggningsprogrammet skulle kunna 
förstå meningen. Sedan användes HunPos1.0 för att tagga meningen i textfilen. Vid 
taggningen användes suc-suctags.model som språkmodell för HunPos. Av taggningen 
får man ut en ny textfil (exjobb.tagged) med ordklasser och grammatiska funktioner 
utsatta för varje ord i meningen i den textfil som analyseras. Därefter ändrades 
teckenkodningen tillbaka till UTF-8.  
 
På det nya textdokumentet (exjobb.tagged) användes python-2.7.5 för att köra ett skript 
för att skapa en kopia i ett format (exjobb.conll) som den syntaktiska parsern kunde 
förstå.  
 
För att få ut dependenslängden ur den nya textfilen (exjobb.conll) användes Maltparser-
1.7.2 tillsammans med språkmodellen swemalt-1.7.2.mco. Då skapades en utfil 
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(out.conll) som har dependenserna i meningen  markerade. Ytterligare ett python-skript 
kördes på utfilen (out.conll) för att beräkna antalet dependenser och dependensernas 
medellängd i den skrivna meningen. 
 
I appendix 8.2 finns ett utskrivet exempel på en komplett kommandokedja för analys av 
dependenslängd för en skriven mening. 
 
3.3.3. Idétäthet 

Idétäthet beräknades utifrån en rättningsmall framtagen av Landfeldt & Söderbäck från 
2009 (se appendix 7.3 för rättningsmall). Fördelen med att använda deras rättningsmall 
var att den i hög grad bygger sin analys på vilka ordklasser som finns i den text som ska 
analyseras. Eftersom ordklasserna redan fanns framtagna ger rättningsmallen en stor 
möjlighet till en objektiv och tidseffektiv analys av idétäthet. Bedömningar och 
tolkningar gjordes av författaren endast då det krävdes av rättningsmallen. 
 
3.3.4. Antal ord och verbtäthet 

Antalet ord i varje mening räknades och verbtätheten togs fram genom att dividera 
antalet verb med det totala antalet ord i den aktuella meningen. 
 
3.4. Övriga variabler 

3.4.1. Patientgrupp 

För patientgruppen fanns uppgifter om en lång rad variabler registrerade inom ramen 
för det större forskningsprojektet. De variabler som ansågs intressanta för denna studie 
valdes ut i de fall data fanns registrerat för en majoritet av deltagarna. Utöver ålder och 
kön togs information fram gällande antal utbildningsår, grad av medial 
temporallobsatrofi på höger och vänster sida, nivåer av biokemiska markörer för 
Alzheimers sjukdom i cerebrospinalvätskan (Aβ, T-tau, P-tau) och resultat på Mini 
mental state examination. 
 
3.4.2. Kontrollgrupp 

För kontrollgruppen finns förutom ålder och kön också information gällande antal 
utbildningsår, yrke och modersmål. Denna information framgick av bakgrundsfrågorna i 
frågeformuläret som administrerades till kontrollgruppen. 
 
3.5. Statistisk analys 

Data fördes in i ett arbetsblad och analyserades i Statistica 12. Som ett första steg 
beräknades deskriptiv statisktik i form av medelvärden, standardavvikelser och 
max/min- värden. Därefter gjordes oberoende t-test för att undersöka eventuella 
skillnader mellan grupperna på utvalda mått.  
 
För att undersöka i vad mån komplexitetsmåtten predicerade diagnosgrupp gjordes en 
binär logistisk regressionsanalys med genomsnittlig dependenslängd, idétäthet, 
verbtäthet och antal ord som oberoende variabler och diagnosgrupp som beroende 
variabel, efter kontroll av modellens anpassningsgrad med Hosmer-Lemeshow. Ett högt 
p-värde på Hosmer-Lemeshow innebär att de observerade resultaten från modellen 
stämmer väl överens med de resultat som man kan förvänta sig utifrån de variabler som 
ingår i modellen (Bjerling & Ohlsson, 2001). Eftersom modellen undersöker hur de 
observerade värdena förhåller sig till de utifrån modellen förväntade värdena gäller det 
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motsatta som när man gör en hypotesprövning och p-värdet ska vara över p <0,05 vilket 
innebär att skillnaderna är större än vad som kan förklaras av slumpen och att modellen 
därför är bättre än slumpen på att predicera dessa skillnader (Bjerling & Ohlsson, 2001). 
Nagelkerke R2 , ett mått på hur stor del av variansen i resultaten som förklaras av 
modellen, räknades därefter ut för att ytterligare beskriva modellens prediktiva värde. 
Slutligen beräknades regressionsmodellens sensitivitet och specificitet och positivt och 
negativt prediktiva värde för att få en indikation på det potentiella diagnostiska värdet 
hos de analyserade komplexitetsmåtten.  
 
3.6. Etiska överväganden 

Patientdatan erhölls via ett befintligt forskningsprojekt vid Karolinska Institutet och 
projektet godkändes av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 
(diarienummer 2013/973-31/4). Deltagarna i kontrollgruppen deltog konfidentiellt och 
samtliga gav skriftligt informerat samtycke till att delta i studien (se appendix). 
Information gavs skriftligen om att deltagande var frivilligt och när som helst kunde 
avbrytas. 
 

4. Resultat 

Resultaten på komplexitetsmåtten för de två grupperna redovisas i tabell 3. Gruppen 
med AS hade signifikant lägre resultat på genomsnittlig dependenslängd och antal ord, 
men signifikant högre resultat på idétäthet och verbtäthet. 
 
Tabell 3. Genomsnittlig dependenslängd, antal ord, idétäthet och verbtäthet för AS- gruppen och 
kontrollgruppen.  
 Dependenslängd 

m (sd) 
max/min 

Antal ord 
m (sd) 

max/min 

Idétäthet 
m (sd) 

max/min 

Verbtäthet 
m (sd) 

max/min 
AS (n=56) 1,74 (0,32) 

3/ 1 
4,9 (1,9) 

12/ 1 
5,1 (1,4) 

10/ 0 
0,25 (0,14) 

1/ 0 
Kontroll (n=34) 1,95 (0,30) 

2,5/ 1,5 
 

7,2 (4,8) 
25/ 3 

 

4,5 (1,0) 
6,67/ 2,5 

0,18 (0,11) 
0,38/ 0 

t-värde 2,97** 3,16** -2,22* -2,57* 

Cohen´s d 0,68 0,63 0,50 0,53 

*p < 0,05 **p < 0,01    

 
En logistisk regressionsanalys gjordes för att undersöka i vilken utsträckning de 
oberoende variablerna kunde predicera den beroende variabeln, dvs. grupptillhörighet. 
Modellen hade god anpassningsgrad enligt ett icke-signifikant Hosmer-Lemeshow (p = 
0,98). Alla de fyra komplexitetsmåtten bidrog signifikant till prediktionen enligt ett 
likelihood-ratio-test (typ 1). Se tabell 4 för resultat. Alla de analyserade måtten hade 
signifikanta p-värden, men genomsnittlig dependenslängd var det enda måttet som var 
signifikant på p <0,01.  
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Tabell 4. Prediktorer enligt likelihood-ratio-test.  
 Genomsnittlig 

dependenslängd
Antal ord Idétäthet Verbtäthet 

chi2 8,56** 5,75*   4,81* 4,00* 

*p <0,05 **p <0,01 
 
Sensitivitet och specificitet för modellen, samt det prediktiva värdet av de oberoende 
variablerna utifrån den binära logistiska regressionsanalysen redovisas i tabell 5. 
Sensitiviteten för modellen, dvs. antalet korrekt klassificerade i gruppen med AS 
dividerade med det verkliga antalet individer i den aktuella gruppen, visade sig vara 
högre än specificiteten. Specificiteten är ett mått på antalet korrekt klassificerade i 
kontrollgruppen dividerat med det verkliga antalet deltagare i kontrollgruppen. Det 
positivt prediktiva värdet, dvs. hur stor andel av de som klassificeras som sjuka som 
faktiskt var sjuka, visade sig också vara högre än det negativt prediktiva värdet som 
visar hur stor del av de som klassificerades som kontroller som var kontroller. 
 
Tabell 5. Sensitivitet (procent korrekt AS), specificitet (procent korrekt kontroll), oddskvot samt 
positivt- och negativt predikativt värde (PPV/NPV). 
 Predicerade AS Predicerade kontr. Procent korrekt 
Observerade AS 48 8 86 
Observerade kontr. 13 21 62 
Oddskvot: 9,69    
PPV: 79 % 
NPV: 72 % 
 
Korrelationen mellan medial temporallobsatrofi i höger och vänster hemisfär samt 
koncentrationen av T-tau, P-tau och AβP i CSF och komplexitetsmåtten hos deltagarna i 
gruppen med AS undersöktes. Inga signifikanta samband mellan de fysiologiska 
markörerna för sjukdomen och komplexitetsmåtten kunde observeras. 
 
Ytterligare en korrelationsanalys genomfördes för vardera gruppen för att undersöka i 
vilken grad ålder och utbildningslängd korrelerade med komplexitetsmåtten. Resultaten 
redovisas i tabell 6.  
 
Tabell 6. Resultat för korrelationerna mellan ålder, utbildning och de fyra komplexitetsmåtten 
för gruppen med AS och kontrollgruppen. 
 AS ålder AS utbildning K ålder K utbildning 
Dependenslängd 0,37* 0,11 0,2 0,47** 
Idétäthet 0,08 0,07 0,02 0,08 
Verbtäthet 0,17 0,17 0,21 0,03 
Antal ord 0,1 0,9 0,09 0,37* 
* p= 0,05 ** p= 0,01 
 
 

5. Diskussion 

Resultaten av denna studie visade att Patientgruppen hade signifikant lägre 
genomsnittlig dependenslängd och färre antal ord i sina skrivna meningar än 
kontrollgruppen. Däremot hade de signifikant högre resultat på idétäthet och verbtäthet 
än kontrollgruppen. Detta var oväntat då tidigare studier har funnit att idétätheten hos 
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personer med AS är lägre jämfört med friska kontroller (Kemper et al., 1993). En analys 
av komplexitetsmåttens prediktiva värde gjordes och visade att alla fyra 
komplexitetsmåtten signifikant bidrog till prediktionen.  
 
5.1. Resultatdiskussion 

5.1.1. Analyser av den syntaktiska komplexiteten i skrivna testmeningar kan användas 
för att skilja personer med AS från friska kontroller. 

Resultaten från denna studie visade på signifikanta skillnader mellan de två grupperna 
på samtliga analyserade komplexitetsmått. Kontrollgruppen hade i genomsnitt fler ord i 
sina meningar och en längre dependenslängd, något som man kan förvänta sig utifrån 
den minnesnedsättning som är ett av de tydligaste symptomen vid AS (Nelson et al., 
2012; Ahmed et al., 2013). Minnesnedsättningen gör det svårare att hålla kvar 
information i arbetsminnet, vilket återspeglas i en kortare dependenslängd. 
Dependenslängden är beroende av att arbetsminnet har tillräckligt hög kapacitet för att 
kunna hålla kvar den första enheten i dependensparet under tiden som eventuella 
mellanliggande element, ord som modifierar eller kompletterar orden i dependensparet, 
processas (Gibson, 1998; Gibson, 2000). Om arbetsminnet är nedsatt finns inte längre 
den kapaciteten vilket gör det svårare att producera långa dependenser. Resultaten 
stämmer väl överens med de från Pakhumov et al. (2010) som visade att 
dependenslängden i Iris Murdochs texter sjönk med stigande sjukdomsgrad.  
 
Antalet ord i de skrivna meningarna var färre för patientgruppen och kan ses som en 
följd av de kortare dependenserna. Antalet ord uppvisade i denna studie en korrelation 
med den genomsnittliga dependenslängden (r= 0,77). En lång dependens kräver fler 
mellanliggande element än en kortare dependens och ställer också högre krav på 
arbetsminnet (Gibson, 2000: Debusmann, 2000). 
 
Även idétäthet och verbtäthet uppvisade signifikanta skillnader mellan grupperna. Här 
hade patientgruppen högre resultat än kontrollgruppen. Detta går emot tidigare fynd av 
bl.a. Kemper et al (1993) där idétätheten sjönk med stigande sjukdomsgrad. Vad 
skillnaden mellan grupperna i denna studie orsakas av är oklart. En spekulativ 
förklaring skulle kunna vara att även dessa resultat orsakas av minnesnedsättningen hos 
patientgruppen. Den begränsade minneskapaciteten gör det svårt att producera meningar 
med en hög dependenslängd, vilket leder till att antalet ord sjunker. Det gör att 
meningarna får en högre verbtäthet eftersom verbet nästan alltid bevaras i dessa 
meningar. Undantagen är de meningar som består av enskilda ord, t.ex. skrev en 
deltagare i patientgruppen enbart ”solsken” på sin blankett. Den ökade verbtätheten ger 
i sin tur också en ökad idétäthet eftersom verbtäthet är en del i idétäthet. Varför dessa 
resultat inte stämmer överrens med de i Kemper et al (1993) beror troligen också på att 
Kemper et al. använde sig av fler mått på syntaktisk komplexitet än vad som är fallet i 
denna studie.  
 
Kanske kan också den kontext i vilken meningarna samlades in ha påverkat resultaten. 
Patientgruppens meningar i denna studie hämtades från MMSE, till skillnad från 
meningarna i studien av Kemper et al. som samlades in separat från minnesutredningen. 
Möjligtvis kan den kontext i vilken skrivna meningar samlas in påverka resultaten på så 
sätt att kontexten påverkar deltagarnas motivation. 
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Denna studie stödjer däremot resultaten i Kemper et al. (1993) att syntaktisk 
komplexitet kan användas för att klassificera individer till diagnosgrupp. Den binära 
logistiska regressionsanalysen i denna studie visade på en sensitivitet på 86 %, vilket 
kan jämföras med 89 % i studien av Kemper et al. Det positivt prediktiva värdet (PPV) 
var 77 %. Analysen av de skrivna meningarna i denna studie kunde alltså i 86 % av 
fallen klassificera deltagare från patientgruppen korrekt, och 77 % av det totala antalet 
som klassificerades som tillhörande patientgruppen var korrekt klassificerade. Studiens 
första hypotes, att syntaktisk komplexitet kan skilja personer med AS från friska 
kontroller, kan därför preliminärt bekräftas. 
 
5.1.2. Sambandet mellan komplexitetsmått, medial temporallobsatrofi  och 

biokemiska markörer för AS. 

För att besvara den andra och tredje hypotesen, om det fanns ett samband mellan 
komplexitetsmåtten och graden av medial temporallobsatrofi och koncentrationerna av 
biokemiska markörer för sjukdomen genomfördes en korrelationsanalys. Resultaten 
visade inte på några signifikanta samband, vilket var förvånande med tanke på att 
medial temporallobsatrofi och koncentrationerna av t-tau, p-tau och AβP i CSF är 
vanligt förekommande vid AS. Hypotes två och tre förkastas därför. Vad dessa resultat 
beror på är oklart. 
 
Vidare gjordes en ytterligare en korrelationsanalys för att se om ålder och 
utbildningslängd hade ett samband med komplexitetsmåtten. Analysen visade inga 
samband mellan utbildningslängd och komplexitetsmåtten för patientgruppen. Däremot 
fann i studien en positiv korrelation mellan dependenslängd och ålder (r= 0,37*) vilket 
inte var förväntat. Detta kan möjligtvis bero på att det ingår 24 personer under 65 års 
ålder, varav 10 är under 60 år. Alzheimers sjukdom med tidig debut (under 65 år) har en 
snabbare progress än vid sen debut (www.demenscentrum.se). Ett t-test gjordes för att 
se om det fanns några skillnader mellan deltagarna i gruppen med AS under 65 års ålder 
och de över 65 års ålder. Resultatet var inte signifikant, men det visade en trend mot att 
de yngre deltagarna hade en kortare dependenslängd (t= -1,92, p=0,058). Detta skulle i 
så fall kunna förklara den positiva korrelationen mellan dependenslängd och ålder i 
patientgruppen. 
 
I kontrollgruppen påvisades samband mellan utbildningslängd och dependenslängd (r= 
0,47**) samt utbildningslängd och antal ord (r= 0,37*). Detta är i linje med tidigare 
forskning som har visat en korrelation mellan högre utbildningsnivå och bl.a. 
meningslängd och antalet satser i skrivna meningar (Mintzer & Kemper, 2003). 
 
5.2. Metoddiskussion 

Deltagarna i patientgruppen hade alla diagnosticerats med AS och hade en MMSE-
poäng under 24 eller lägre. Inom gruppen fanns dock en stor variation i MMSE-poäng 
vilket innebar att sjukdomsgraden inte var homogen i patientgruppen. Även 
åldersvariationen var stor (49-84 år). Det innebär att olika varianter av sjukdomen med 
olika progressionstakt kan finnas representerade. Tidigare studier har i större 
utsträckning delat in patienterna efter sjukdomens svårighetsgrad och analyserat deras 
resultat separat. Detta ger en bild av hur komplexitetsmåtten påverkas under 
sjukdomens progression och ger större möjligheter att uttala sig om när i sjukdomen de 
språkliga svårigheterna debuterar. Det hade också kunnat ge information om huruvida 
komplexitetsmått av den typen som använts i denna studie kan användas för att urskilja 
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grad av AS hos deltagarna, något som i så fall skulle kunna användas för att ytterligare 
öka det diagnostiska värdet i MMSE.  
 
En styrka som denna studie har är att analysen av komplexitetsmåtten är framtagna med 
automatiserade analysverktyg. Detta minskar den subjektiva bedömningen från 
författarens sida vilket ger en mycket högre reliabilitet än om en manuell analys hade 
genomförts. Tidigare studier har visat att dependensavstånd mätt med automatiserade 
analysprogram har en mycket hög interbedömarreliabilitet när analysen jämförs med 
manuella analyser gjorda av oberoende bedömare (Pakhomov et al., 2011). 
 
Vilka komplexitetsmått som varit aktuella för studien har förändrats under arbetets 
gång. De måtten som från början var tänkta, Yngve-depth och Frazier-score, fick till 
slut ge vika för dependenslängd eftersom de bygger på det engelska språkets struktur 
och få automatiserade analysmetoder fanns tillgängliga. Dependenslängd är inte lika 
språkbundet eftersom det bygger på relationen och avståndet mellan ord (Debusmann, 
2000; Oya, 2011). Utifrån de analysmetoder som fanns att tillgå visade sig 
dependenslängd vara ett bättre alternativ.  
 
De automatiserade analysprogrammen visade sig ta lång tid och kräva betydande 
arbetsinsatser för att fungera som planerat. Arbetet med programmen påbörjades under 
vårterminen 2013 och det tog sedan flera månader innan de till slut kunde producera 
korrekta resultat. Detta medförde att den empiriska datainsamlingen, framför allt av 
kontrollgruppen fick begränsas av tidsskäl och matchningen av kontrollerna 
försämrades. 
 
Analysen av idétäthet byggde på en rättningsmall framtagen av Landfeldt & Söderbäck 
(2009). Fördelen med denna rättningsmall är att den i stor utsträckning bygger på de 
ordklasser som finns representerade i meningen. Eftersom ordklasserna i de skrivna 
meningarna redan fanns analyserade av taggningsprogrammet så ger det en mer reliabel 
mätning av idétäthet än vad en manuell analys skulle ha gjort. De bedömningar som 
gjordes av textförfattaren rörde sig om gränsfall. 
5.3.  

5.4. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida personer med AS har en lägre grad 
av syntaktisk komplexitet i skrivna testmeningar jämfört med en kontrollgrupp och om 
den syntaktiska komplexiteten korrelerade med grad av medial temporallobsatrofi och 
halterna av biokemiska markörer för sjukdomen i CSF. Resultaten visade på 
signifikanta skillnader mellan grupperna på alla de fyra syntaktiska komplexitetsmåtten 
som undersöktes i studien. Genomsnittlig dependenslängd och antal ord var lägre för 
patientgruppen. Idétäthet och verbtäthet var dock högre för patientgruppen än för 
kontrollgruppen. Detta var oväntat då tidigare studier har funnit att idétäthet sjunker 
med stigande sjukdomsgrad. Resultaten i denna studie kan eventuellt förklaras av en 
nedsättning i arbetsminneskapacitet i patientgruppen, vilket leder till en minskad 
förmåga att producera långa dependenser i den skrivna meningen. Eventuellt kan detta 
även leda till en ökning av idétäthet och verbtäthet då meningarna blir kortare och mer 
koncentrerade p.g.a. ett mindre antal ord. Detta är dock spekulativa förklaringar och fler 
studier behövs för att utreda orsaken till dessa fynd. I denna studie kunde ingen 
signifikant korrelation mellan resultaten på de syntaktiska komplexitetsmåtten och grad 
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av medial temportallobsatrofi samt halterna av biokemiska markörer i CSF observeras. 
Vad detta beror på är oklart och ryms inte inom ramen för denna studie. 
 
5.5. Framtida studier 

Det vore intressant att i framtiden undersöka den skrivna meningen i MMSE med fler 
deltagare, indelade efter grad av sjukdom och matchade på utbildningslängd och ålder, 
eftersom det i den aktuella studien inte kan uteslutas att skillnaderna i syntaktisk 
komplexitet inte delvis kan tillskrivas utbildningslängd och ålder. Detta skulle ge en 
möjlighet att se hur komplexiteten påverkas när sjukdomsgraden ökar. Det vore också 
intressant att undersöka andra komplexitetsmått, t.ex. Yngve-depth och Frazier-score. 
Förutom enskilda skrivna meningar skulle det vara intressant att undersöka texter 
skrivna av patienter när de var unga, t.ex. från nationella prov eller mönstringsregister, 
och sedan jämföra det med minnesutredningens resultat. Det vore också intressant att 
koppla dessa resultat till radiologiska undersökningar. Möjligheterna är både många och 
spännande inom detta område. 
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8. Appendix  

8.1. Redigering av meningar 

 Klara stavfel rättades. Exempel på detta är felaktig dubbelteckning. 
 Punkt lades till i meningsslut om detta saknades. 
 Siffror omvandlades till motsvarande räkneord. 
 Oklara element ströks i ett fall: ”Det (Ur) är svårt.” 
 Talspråkliga ordformer ändrades till skriftspråkliga motsvarigheter, t.ex. dej-

dig, jobbit-jobbigt. 
 Meningar skrivna på andra språk (3 meningar på finska) och meningar som 

inte kunde tolkas uteslöts. 
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8.2. Kommandokedja för analys av dependenslängd 

Last login: Fri Nov  1 11:04:03 on ttys000 
m83-180-167-212:~ logopedi_ki$ cd desktop 
m83-180-167-212:desktop logopedi_ki$ cd hunpos-1.0-macosx/ 
m83-180-167-212:hunpos-1.0-macosx logopedi_ki$ iconv -f UTF-8 -t ISO-8859-1 
exjobb.txt >exjobb.iso.txt 
m83-180-167-212:hunpos-1.0-macosx logopedi_ki$ ./hunpos-tag suc-suctags.model < 
exjobb.iso.txt > exjobb.iso.tagged 
model loaded 
tagger compiled 
m83-180-167-212:hunpos-1.0-macosx logopedi_ki$ iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8 
exjobb.iso.tagged > exjobb.tagged 
m83-180-167-212:hunpos-1.0-macosx logopedi_ki$ more exjobb.tagged 
Jag     PN_UTR_SIN_DEF_SUB       
gillar  VB_PRS_AKT       
att     INE      
äta     VB_INF_AKT       
röda    JJ_POS_UTR/NEU_PLU_IND/DEF_NOM   
äpplen  NN_NEU_PLU_IND_NOM       
.       DL_MAD   
m83-180-167-212:hunpos-1.0-macosx logopedi_ki$ python hunpos2conll.py 
exjobb.tagged exjobb.conll 
m83-180-167-212:hunpos-1.0-macosx logopedi_ki$ more exjobb.conll 
1       Jag     _       PN      PN      UTR|SIN|DEF|SUB 
2       gillar  _       VB      VB      PRS|AKT 
3       att     _       INE     INE     _ 
4       äta     _       VB      VB      INF|AKT 
5       röda    _       JJ      JJ      POS|UTR/NEU|PLU|IND/DEF|NOM 
6       äpplen  _       NN      NN      NEU|PLU|IND|NOM 
7       .       _       DL      DL      MAD 
m83-180-167-212:hunpos-1.0-macosx logopedi_ki$ java -Xmx1g -jar ../maltparser-
1.7.2/maltparser-1.7.2.jar -c swemalt-1.7.2.mco -i exjobb.conll -o out.conll -m parse 
----------------------------------------------------------------------------- 
                          MaltParser 1.7.2                              
----------------------------------------------------------------------------- 
         MALT (Models and Algorithms for Language Technology) Group           
             Vaxjo University and Uppsala University                          
                             Sweden                                           
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Started: Fri Nov 01 11:08:13 CET 2013 
  Transition system    : Non-Projective 
  Parser configuration : Stack 
  Feature model        : swedish-swap.xml 
  Classifier           : liblinear 
  Data Format          : /swemalt-1.7.2/conllx.xml 
.                 1       2s      43MB 
.                 1       2s      43MB 
                  1       2s      43MB 
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Parsing time: 00:00:02 (2322 ms)  
Finished: Fri Nov 01 11:08:16 CET 2013 
m83-180-167-212:hunpos-1.0-macosx logopedi_ki$ more out.conll 
1       Jag     _       PN      PN      UTR|SIN|DEF|SUB 2       SS      _       _ 
2       gillar  _       VB      VB      PRS|AKT 0       ROOT    _       _ 
3       att     _       INE     INE     _       2       AA      _       _ 
4       äta     _       VB      VB      INF|AKT 3       +F      _       _ 
5       röda    _       JJ      JJ      POS|UTR/NEU|PLU|IND/DEF|NOM     6       AT      _       
_ 
6       äpplen  _       NN      NN      NEU|PLU|IND|NOM 4       OO      _       _ 
7       .       _       DL      DL      MAD     4       PL      _       _ 
m83-180-167-212:hunpos-1.0-macosx logopedi_ki$ python deplength.py out.conll 
Number of dependencies: 7 
Average length: 1.571429 
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8.3. Rättningsmall idétäthet, hämtad från Landfeldt & Söderbäck (2009) 

Rättningsmall Idétäthet 
 
Idétätheten i en mening beräknas genom att ta kvoten propositioner per totalt antal ord 
och multiplicera resultatet med 10. 
 
Exempel: 
En pojke nallar kakor och balanserar på en stol 
 
Propositioner: 4 (nallar, och, balanserar, på) 
Totalt antal ord: 9 (en pojke nallar kakor och balanserar på en stol) 
 
(Propositioner/Totalt antal ord) ×10 = Idétäthet 
 
(4/9)×10 = 0,4444 
 
Idétäthet = 4,44 
 
Meningen ”En pojke nallar kakor och balanserar på en stol” får alltså värdet 4,44 i 
idétäthet. 
 
Definition av proposition 
 
-En proposition definieras i denna studie som ord tillhörandes ordklasserna verb, 
adjektiv, adverb, konjunktioner, prepositioner samt determinerare ( ej en, ett) och 
modaliserare (endast negativa, som ”inte” ”inga”). Har, kan, blev, måste, kunna, få, lär, 
bör och skola räknas ej som propositioner i de fall de utgör hjälpverb till ett huvudverb.  
 
Exempel 1 
”Jag har cyklat” innehåller alltså en proposition, cyklat. I detta exempel fungerar har 
som hjälpverb medan det i satsen ”Jag har en cykel” fungerar som huvudverb och då 
utgör en proposition. 
 
-Flera verb i följd kan kallas för en verbkedja. I en verbkedja har det första verbet 
presens eller preteritumform, och de övriga infinitiv- eller supinumform. Infinitiver kan 
det finnas flera, men det finns bara en supinumform i en sats, t ex det skulle kunna vara 
bra. Dessa verbkedjor skall räknas som en proposition. 
 
-Fraser av typen ”är på väg att ramla” och ”håller på att ramla” räknas som en 
lexikaliserad enhet och utgör därför endast en propostition. Undantag är kompositioner 
som ”har glömt att stänga” som skall ses som två propositioner då ”har glömt” negerar 
”att stänga”. 
 
-I de fall kopulan ”är” åtföljs av en nominalfras skall denna räknas som en proposition, 
t ex det är översvämning. Detta till skillnad från när den åtföljs av en adjektivfras, då 
räknas endast adjektivet som en proposition, t ex jag är glad. 
 
-Strukturen konjunktionella adverb plus konjunktion, exempelvis ”varken…eller”, skall 
räknas som en proposition. 
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-Fraser av typen ”svämmar över” är partikelverb och räknas även de som en 
proposition. 
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8.4. Frågeformulär till kontrollgrupp 

 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Fredrik Sandh och går sista året på logopedprogrammet vid Uppsala 
universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete där jag undersöker hur 
minnesstörningar påverkar hur vi skriver. För att kunna genomföra studien behöver jag 
samla in skrivna meningar från en kontrollgrupp, dvs. personer som inte lider av en 
minnesstörning. Det är en viktig del i studien för att få en slags uppfattning om hur 
patientgruppen skiljer sig från befolkningen. 
 
Deltagande i studien är helt frivilligt och alla som deltar är anonyma. Deltagare har rätt 
att när som helt avbryta medverkan, utan att behöva ge någon förklaring till detta. Att 
fylla i blanketten tar ca 2-4 minuter. 
 
Om du vill delta i studien kommer du på nästa sida att få svara på några 
bakgrundsfrågor. Därefter kommer du att få skriva en mening. 
 
All information som lämnas på blanketten är anonym och ingen information kommer att 
kunna kopplas till en viss person. Ingen obehörig kommer heller ha tillgång till det 
insamlade materialet.  
 
Tack för visat intresse! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Fredrik Sandh 
 
 
Jag vill delta i studien. Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag 
när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att ge någon förklaring. 
 
JA � NEJ � 
 
 
Kön: 
Man � Kvinna � 
 
Ålder:_________________ 
 
Modersmål:_______________ 
 
Antal års utbildning (grundskola och gymnasium inräknat):________________ 
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Yrke/ tidigare yrke:__________________________________________________ 
 
Har du någon av följande sjukdomar: Parkinsons, MS, ALS, någon form av 
minnesstörning/ demens eller hjärntumör 
Ja � Nej � 
 
Har du någon gång haft en stroke? 
Ja � Nej � 
 
Hur skulle du skatta ditt allmänna hälsotillstånd på en skala 1-10, där 1 är mycket 
dåligt, 5 är varken bra eller dåligt och 10 är mycket bra. 
1 �         2 �         3 �         4 �        5 �         6 �         7 �        8 �         9 �        10 � 
    
 
På nästa sida ska du skriva en valfri mening. Lägg sedan blanketten i det medföljande 
kuvertet och förslut det.  
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Skriv en valfri mening: 
 
 
 
 
 
 
 
 


